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Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
mimovládne neziskové organizácie
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Národný bezpečnostný úrad
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership)
Operačný program Efektívna verejná správa
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Operačný program Výskum a inovácie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
rozvoj občianskej spoločnosti
Slovenská agentúra životného prostredia
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štátny pedagogický ústav
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
ústredné orgány štátnej správy
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ústredné orgány štátnej správy
Ústredný portál verejnej správy
vnútrorezortné pripomienkové konania
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
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Úvod
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) ako koordinačný orgán Iniciatívy
pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership, OGP) pripravil strednodobú hodnotiacu
správu napĺňania záväzkov Akčného plánu OGP na roky 2017 – 2019.
Vypracovanie hodnotiacich správ je podmienkou členstva krajín v Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Počas
každého dvojročného cyklu akčných plánov je úlohou krajiny vypracovať dve hodnotiace správy – v polovici
implementačného obdobia a po skončení dvojročného cyklu. Informácie z hodnotiacich správ zároveň slúžia
ako základ pre nezávislé hodnotiace správy zo strany Iniciatívy pre otvorené vládnutie.
Správa vznikla za cieľom zmapovania procesu napĺňania záväzkov vytýčených týmto akčným plánom a
kvalitatívneho zhodnotenia plnenia jednotlivých úloh, ktorých termín už uplynul, ale aj zhodnotenie
prípravy na plnenie úloh s termínmi do roka 2018, resp. do polovice roku 2019. Našim cieľom bolo, aby
správa podávala čo najpresnejší obraz o stave úloh z kvalitatívneho hľadiska. Na základe tejto správy vieme,
ako sa nám podarilo jednotlivé úlohy naplniť, v ktorých oblastiach máme rezervy, prípadne sa vieme
zamerať na tie oblasti a úlohy, v ktorých bude treba do budúcnosti popracovať intenzívnejšie. Vďaka správe
sme získali kvalitatívny základ aj k tvorbe nového akčného plánu.
Na tvorbe strednodobej hodnotiacej správy sa okrem ÚSV ROS veľkou mierou podieľali:
● koordinačná skupina Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zložená z predstaviteľov jednotlivých
ústredných orgánov štátnej správy spolu so zástupcami ÚSV ROS zodpovednými za jednotlivé
témy,
● významnou súčasťou celého hodnotiaceho procesu boli jednotlivé pracovné skupiny, zložené z
predstaviteľov ústredných orgánov a expertov z mimovládnych organizácií a občianskej
spoločnosti, ktorí sa zúčastnili tvorby Akčného plánu OGP na roky 2017 – 2019 a tí zhodnotili, či je
plnenie v súlade s očakávaniami, ktoré vznikli pri tvorbe,
● v neposlednom rade sa k hodnotiacej správe vyjadrí aj verejnosť.
Časový harmonogram tvorby strednodobej hodnotiacej správy prebiehal nasledovne:
12. apríl 2018
20. apríl 2018
14. - 18. máj 2018
5. jún 2018
6.– 17. jún 2018
20. jún 2018
18. – 27. júl 2018
31. júl 2018
3. september 2018

Stretnutie koordinačnej skupiny OGP (zápisnica (PDF, 252 kB) zo stretnutia)
Prijatie podkladov od rezortov k vyhodnoteniu úloh
Stretnutia pracovných skupín a zhodnotenie plnenia úloh
Prvá verzia strednodobej hodnotiacej správy
Pripomienkovanie verejnosťou
Predloženie na zasadnutí Rady vlády SR pre MNO
Vyhodnotenie pripomienok a príprava finálnej verzie hodnotiacej správy
Finálna verzia strednodobej hodnotiacej správy (SK)
Finálna verzia strednodobej hodnotiacej správy (ENG)

O plnení jednotlivých úloh priebežne informujeme na stránke ÚSV ROS ako aj na on-line platforme Trello.
Finálna strednodobá hodnotiaca správa bude k dispozícii v slovenskom jazyku na stránke ÚSV ROS aj na
medzinárodnej webstránke Iniciatívy pre otvorené vládnutie.
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Plnenie Akčného plánu do 30. marca 2018 - sumarizácia
1. Kapitola: Otvorené informácie
Počet úloh do termínu
23 úlohy: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 + 4 odporúčania
Počet splnených úloh
10 úlohy: 1, 4, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23
Počet úloh v plnení
13 úlohy: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 24
ODPORÚČANIA:
● Pokračovať vo zverejňovaní datasetov – v súlade s úlohou 5 a 6 (harmonogram zverejňovania
datasetov v gescii jednotlivých ÚOSŠ a v súlade s úlohami 9 a 15 (najžiadanejšie datasety a API).
2. Kapitola: Otvorené vzdelávanie a otvorená veda
Počet úloh do termínu
7 úlohy: 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37
Počet splnených úloh
2 úlohy: 34, 37
Počet úloh v plnení
3 úlohy: 33, 35, 36
Počet nesplnených úloh
2 úlohy: 27, 28
ODPORÚČANIA:
● Určiť orgán /inštitúciu / sekciu, ktorý bude zodpovedný za manažment tvorby vzdelávacích
zdrojov ako takých z predmetového, obsahového, formátového hľadiska.
● Presadzovať zmenu vlastníctva licenčných práv – všetky licenčné práva od teraz prechádzajú z
vydavateľstiev na MŠVVaŠ SR + obnoviť rokovania s partnermi a žiadať zmenu vlastníctva
licenčných práv.
3. Kapitola: Vláda otvorená pre dialóg
Počet úloh do termínu
3 úlohy: 43, 44, 49
Počet splnených úloh
3 úlohy: 43, 44, 49
ODPORÚČANIA:
● Zaviesť ako štandard participatívnu tvorbu všetkých verejných politík za účasti zainteresovaných,
neobmedzovať sa len na plnenie úloh OGP.
4. Kapitola: Otvorená justícia
Počet úloh do termínu
3 úlohy: 53, 54, 55
Počet splnených úloh
2 úlohy: 53, 54
Počet úloh v plnení
1 úlohy: 55
ODPORÚČANIA:
● Zamerať sa na technické stránky zverejňovania hodnotení sudcov.
● Zamerať sa na implementáciu novely zákona o súdoch.
5. Kapitola: Aplikačná prax
Počet úloh do termínu
3 úlohy: 62, 63, 64
Počet úloh v plnení
3 úlohy: 62, 63, 64
ODPORÚČANIA:
● Sledovať uplatňovanie definovanej legislatívy v praxi.
6. Kapitola: Spätná väzba a pokračovanie
Počet úloh do termínu
1 úlohy: 65
Počet úloh v plnení
1 úlohy: 65
ODPORÚČANIA:
● Pokračovať v intenzívnej spolupráci a koordinácii medzi rezortmi a ostatnými ÚOŠS
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I. Otvorené informácie
Úloha č. 1: Vypracovať analýzu trhovej hodnoty a ekonomického potenciálu otvorených dát na Slovensku
vrátane analýzy úspory verejných zdrojov.
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s ministrom financií,
vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Termín: do 31. decembra 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vypracoval Analýzu hodnoty otvorených údajov,
ktorú je možné pripomienkovať na webovej stránke. V pracovnej skupine K9.4 Lepšie dáta, ktorá je vedená
ÚPPVII prebieha naďalej diskusia o spôsobe výpočtu hodnoty otvorených údajov tak, aby bolo možné
prepočítavať tzv. CBA (cost benefit analýza) v IT projektoch dotýkajúcich sa údajov.
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Úloha č. 2: Predložiť návrh zákona o údajoch na rokovanie vlády.
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s podpredsedníčkou vlády
a ministerkou spravodlivosti, podpredsedom vlády a ministrom vnútra, vedúcim Úradu vlády SR,
predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti.
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
ÚPPVII spustil proces tvorby návrhu zákona o údajoch a pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta v aktuálnej dobe
navrhuje základné body nového zákona (open data, big data, my data, linked data, PSI, GDPR,...) a tvorí
užšiu pracovnú skupinu, ktorá bude tieto body rozpracovávať do detailnejších návrhov. ÚSV ROS v tejto
skupine okrem obsahovej stránky sleduje dodržiavanie participatívneho rozmeru tvorby takéhoto
dôležitého zákona.
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Úloha č. 3: Zrealizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril
zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správy.
Zodpovedný: vedúci Úradu vlády SR
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav: splnená
Zhodnotenie:
2017: Školenie pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta
za inštitúciu verejnej správy, uskutočnil NASES pod záštitou ÚV SR dňa 15.12.2017 v priestoroch ÚV SR.
Školenia sa zúčastnilo 41 účastníkov – zástupcov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy, vrátane zástupcu Datacentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.
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Úloha č. 4: V rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch
pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný
spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy.
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR
a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 31. decembra 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Zásady pre zverejňovanie datasetov orgánov štátnej správy a územnej samosprávy boli upravené v zmysle
úlohy v návrhu opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS.
Opatrenie bolo následne publikované v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR a nadobudlo účinnosť
15.03.2018.
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Odporúčanie č.1: Vytvoriť a zverejniť návrh vzorového publikačného minima pre orgány územnej
samosprávy.
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so splnomocnencom vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedom Združenia miest a obcí Slovenska
Termín: do 30. júna 2017
Stav: bez poskytnutia informácií
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Úloha č. 5: Aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii
ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom
zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát.
Zodpovední: ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Termín: každoročne do 31. marca
Stav: priebežne plnená jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy
Odkaz na podrobné zhodnotenie:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/stredno
doba_hodnotiaca_sprava/spolocne_ulohy/2018-07-30_B5.pdf


Dostupné tiež ako príloha č. 1 v tlačenej verzii na konci správy
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Úloha č. 6: Na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených
organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejniť datasety v súlade s plánom ich
zverejnenia a aktualizovania na portáli otvorených dát.
Zodpovední: ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ústredných orgánov štátnej správy
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav: priebežne plnená jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy
Odkaz na podrobné zhodnotenie:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/stredno
doba_hodnotiaca_sprava/spolocne_ulohy/2018-07-30_B6.pdf


Dostupné tiež ako príloha č. 2 v tlačenej verzii na konci správy
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Odporúčanie č. 2: Zverejňovať otvorené dáta minimálne v rozsahu a štruktúre definovanej v publikačnom
minime pre orgány územnej samosprávy za pomoci technickej infraštruktúry Dátového centra obcí a
miest (DCOM).
Zodpovední: volení predstavitelia regionálnej a miestnej územnej samosprávy
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. marcu
Stav:
Zhodnotenie:
Nakoľko vzorové publikačné minimum pre orgány územnej samosprávy neboli vytvorené a zverejnené
(odporúčanie č. 1), neexistuje zjednocovací prvok pre zverejňovanie otvorených dát orgánov územnej
samosprávy. Napriek tomu z roka na rok čoraz viac samospráv proaktívne poskytuje informácie na svojich
webových sídlach. Problémom je, že pri analýze a porovnávaní nejednotnosť formátu zverejňovania dát
spôsobuje, že ich zber a následná interpretácia sú časovo náročné.
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Úloha č. 7: Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu využitia datasetov zverejnených na portáli
otvorených dát a na podporu vývoja inovácií.
Zodpovední: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s podpredsedom
vlády SR pre investície a informatizáciu a vedúcim Úradu vlády SR
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav: splnená
Zhodnotenie:
ÚSV ROS realizoval v priebehu roku 2017 niekoľko aktivít s cieľom zvýšiť povedomie o otvorených dátach,
portáli otvorených dát data.gov.sk a o vzniknutých inováciách, postavených na otvorených dátach:
1. Open Government Week 2017
V rámci podujatia Open Government Week 2017 (6.-10.11.2017, Galéria Umelka) bol jeden celý deň
9.11.2017 venovaný problematike otvorených dát. Program okrem iného zahŕňal panelové diskusie s
účasťou generálnej riaditeľky sekcie informatizácie ÚPPVII p. Martiny Slabejovej, generálneho riaditeľa
NASES Lukáša Sojku, koordinátora tvorby strategických dokumentov v problematike otvorených dát na
ÚPPVII v oblasti otvorených dát Juraja Bardyho, a i.
Diskusia o otvorených dátach bola v záujme zvyšovania povedomia i nahrávaná a streamovaná.
Program zahŕňal taktiež prezentácie príkladov dobrej praxe vzniknutých aplikácií, inovácií postavených na
otvorených dátach. Na podujatí boli prezentované projekty, ako napr. Finstat (Filip Glasa), Supervízor
(Martin Kopeček, MF SR), OpenStat (Barbara Mareková, JumpSoft), či prezentované prístupy možností
aktívneho otvárania dát Fondom Otakara Motejla z Českej republiky (Michal Tošovský) či mestom Prešov
(Mariana Hurná). (Viac informácií)
2. OpenAlt konferencia v Brne
V rámci témy Otvorená spoločnosť, komunity a dáta predstavil ÚSV ROS problematiku otvoreného softvéru
v štátnej správe na medzinárodnej konferencii OpenAlt, ktorá sa konala v dňoch 4. – 5.11.2017 v Brne.
Prezentácia z prednášky je dostupná, prednáška bola aj nahrávaná a záznam z nej je na tomto mieste.
3. DanubeHack 3.0 a Open Data Akadémia
ÚSV ROS v spolupráci s ÚPPVII, MŽP SR, resp. SAŽP, ÚV SR, resp. NASES a spoločnosťou Geoinformatika
zorganizoval v termíne 16.-17.12.2017 tretí ročník podujatia DanubeHack, ktorého cieľom bol vývoj aplikácií
postavených na otvorených dátach nezávislou IT komunitou.
V rámci tohto podujatia ÚSV ROS pripravil aj tzv. Open Data Akadémiu, ktorej cieľom je priblížiť verejnosti
problematiku otvorených dát v zrozumiteľnej forme. Experti zabezpečili odborné prednášky, ako napr.
Open Data v kocke (Ján Gondoľ, ÚPPVII), Prečo zverejňovať dáta a aké sú z toho benefity? (Iveta Ferčíková,
ÚSV ROS), Kde hľadať otvorené dáta alebo data.gov.sk? (Silvia Horváthová, NASES), Príklady open data
aplikácií (Peter Hanečák, Iniciatíva open data) a i. Odborné prednášky boli nahrávané a sú zverejnené v
internetovom priestore s cieľom zvyšovať povedomia o danej problematike medzi laickou, ale aj odbornou
verejnosťou.
4. IT Konferencia Bratislava Open Camp
ÚSV ROS prezentoval na IT konferencii v Bratislave, ktorá sa konala dňa 21.04.2018, problematiku
zavádzania otvoreného softvéru do prostredia verejnej sféry. Viac informácií o konferencii je na tejto
stránke.
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Úloha č. 8: Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát.
Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: každoročne do 31. marca
Stav: splnená
Zhodnotenie:
2017: ÚSV ROS realizoval v termíne od 16. -31.03.2017 prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch a
otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy.
Prieskum bol realizovaný hlavne prostredníctvom elektronického on-line dotazníka.
Zdroje prieskumu boli nasledovné:
A. Výsledky on-line dotazníku:
On-line dotazník vyplnilo spolu 42 ľudí. Dotazník bol určený IT vývojárom, dátovým analytikom ale aj
občanom, ktorí sa zaujímajú o dáta verejnej správy.
B. Žiadosti používateľov o zverejnenie datasetov odoslané cez portál otvorených dát data.gov.sk:
ÚSV ROS si tieto požiadavky vyžiadal od NASES (príspevkovej organizácia ÚV SR), ktorá portál otvorených
dát spravuje. ÚSV ROS prijal 7 žiadostí o zverejnenie datasetov.
C. Ostatné podnety:
Medzi ďalšie zdroje patrila spätná väzba, ktorú dostával ÚSV ROS v uplynulom období, či už formálne (emailom) alebo menej formálne (pri osobných stretnutiach, telefonicky), rovnako ako pri uplynulom zbieraní
spätnej väzby (hodnotenie akčného plánu OGP 2015 pod.).
Z prieskumu v roku 2017 vyplynulo, že najžiadanejšími datasetmi sú údaje z týchto rezortov:
Inštitúcia
Identifikované dáta
ÚGKK SR
listy vlastníctva, katastrálne konania, ortofoto mapy, digitálny model reliéfu, a pod.
SHMÚ dáta, radarové mapy, informácie o znečistení životného prostredia,
MŽP SR
atmosférické podmienky, zoznam minerálnych prameňov, zoznam vrchov, zoznam
prameňov riek, a pod.
referencie verejného obstarávania, dokumenty z profilov, história blacklistu,
ÚVO
podrobné protokoly z elektronických aukcií, IP adresy uchádzačov elektronických
aukcií, a pod.
ŠÚ SR
register právnických osôb, číselníky, klasifikácie, a pod.
cestovné poriadky, aktuálne polohy vlakov, autobusov, zoznam staníc, plánovaná
dopravná infraštruktúra, nebezpečné križovatky/prechody cez cestu, dáta z
MDV SR
mýtneho systému NDS, dáta z automatického sčítania dopravy na úsekoch diaľnic a
rýchlostných ciest, dáta o vyťaženosti jednotlivých vlakov, ako aj staníc a zastávok,
a pod.
MS SR
aktuálne znenia zákonov, historické znenia zákonov, Obchodný register
MF SR;
DIČ subjektov, IČ DPH, výsledky asignácie podielu zaplatenej dane, informácie o
Fin. riaditeľstvo poskytovaných dotáciách na všetkých úrovniach, anonymizované daňové priznania
SR; NBS
fyzických osôb, a pod.
zoznam národných kultúrnych pamiatok, zoznam kultúrnych pamiatok, zoznam
MK SR
národných prírodných pamiatok, zoznam prírodných pamiatok, a pod.
ÚV SR
údaje z centrálneho registra zmlúv, centrálneho registra projektov, a pod.
register prihlásených vozidiel, živnostenský register, dáta o pokrytí verejného
MV SR
priestranstva kamerami, a pod.
MPRV SR

pôdy, využitie územia, poľnohospodárske zariadenia, akvakultúry

Podrobnejšie údaje sa nachádzajú v tejto tabuľke.
Spolu sa prieskumu zúčastnilo 60 ľudí.
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Podrobné výsledky boli listami sprostredkované tým inštitúciám verejnej správy, ktoré údaje spravujú,
spolu so žiadosťou o ich sprístupnenie (úloha 9).
Aktualizácia v roku 2018: Po uplynutí termínu na zverejnenie najžiadanejších datasetov a otvorených
aplikačných rozhraniach (API), ktoré vyplynuli z výsledku výskumu v roku 2017, kontaktoval ÚSV ROS
zodpovedné rezorty s požiadavkou o zhodnotenie zverejnenia/nezverejnenia najžiadanejších datasetov
a API, spolu s prekážkami vo zverejnení – legislatívne/technologické/finančné/licenčné a. i. Odpovede spolu
s informáciami, ktoré ÚSV ROS získal na osobných stretnutiach s vybranými rezortmi, boli spracované a online zverejnené na tomto odkaze.
Aktuálna situácia je taká, že množstvo datasetov, ktoré boli požadované v roku 2017, nie je zverejnených.
Minuloročný prieskum preto ÚSV ROS použil ako permanentný zdroj/prieskum dopytu verejnosti po
datasetoch/API, nakoľko v nej naďalej prebieha diskusia/komentovanie o jednotlivých požadovaných
datasetoch/API zo strany verejnosti spolu s ich majiteľmi (verejnou správou).
Takýmto spôsobom vykonávaný prieskum pomáha odhaliť dôvody, pre ktoré nie sú najžiadanejšie
datasety/API zverejnené a umožňuje líderským rezortom v oblasti otvorených údajov/API (ÚPVII, ÚSV ROS,
NASES) reagovať na potreby zverejňovateľov.
V záujme pomoci rezortom a v záujme napĺňania tejto úlohy (keď rezorty identifikovali ako dôvody
nezverejnenia „technologické alebo finančné“ prekážky), ÚSV ROS v spolupráci s ÚPVII SR do pripravovanej
dopytovej výzvy v téme „Údajov“ (leto 2018) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
zaviedli podmienky, aby žiadosti o podporu zo strany verejnej správy v sebe obsahovali aj riešenia na
sprístupnenie týchto prioritných datasetov.
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Úloha č. 9: Zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch
otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou.
Zodpovední: ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy
v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu
Termín: každoročne do 31. decembra
Stav: priebežne plnená jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy
Odkaz na podrobné zhodnotenie:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/stredno
doba_hodnotiaca_sprava/spolocne_ulohy/2018-07-30_B9.pdf


Dostupné tiež ako príloha č. 3 v tlačenej verzii na konci správy

Poznámka: Plnenie tejto úlohy sa viaže iba na tie ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
ktoré boli v prieskume identifikované.
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Odporúčanie č. 3: Monitorovať a vyhodnocovať dopyt verejnosti po najžiadanejších datasetoch orgánov
územnej samosprávy.
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so splnomocnencom vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedom Združenia miest a obcí Slovenska
Termín: každoročne do 31. mája
Stav: splnená
Zhodnotenie:
V rámci plnenia úlohy č. 8 realizoval ÚSV ROS prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch a otvorených
aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Z prieskumu nateraz nevzišli
žiadne požiadavky na datasety orgánov územnej samosprávy. ÚSV ROS bude aj naďalej priebežne mapovať
požiadavky a v prípade záujmu verejnosti ich bude komunikovať s príslušnými samosprávami, resp.
centrálne so Združením obcí a miest.
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Odporúčanie č. 4: Zhromažďovať dáta organizácií územnej samosprávy za pomoci technickej
infraštruktúry Dátového centra obcí a miest (DCOM).
Zodpovední: volení predstavitelia regionálnej a miestnej územnej samosprávy
Termín: priebežne
Stav: Informácie neboli poskytnuté
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Úloha č. 10: Vypracovať analýzu zverejňovania datasetov ústredných orgánov štátnej správy na portáli
otvorených dát a predložiť ju na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.
Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: každoročne do 30. júna
Stav: splnená
Zhodnotenie:
2017: Úloha vychádza z potreby pravidelne monitorovať stav zverejňovania otvorených dát s cieľom
zabezpečiť úspešnú implementáciu jednej z nosných tém Akčného plánu OGP 2017-2019.
ÚSV ROS vypracoval Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy ku dňu 31.03.2017. Analýza bola ako
jeden bod programu predložená na 12. zasadnutí Rady vlády SR pre MNO, ktoré sa konalo dňa 19.06.2017.
Cieľom analýzy bolo:
● zmapovať existujúce datasety organizácií na portáli data.gov.sk,
● kvantifikovať počet zverejnených datasetov v gescii jednotlivých organizácií a tým zmapovať
východiskovú situáciu,
● identifikovať, ktoré dáta na portáli chýbajú vzhľadom na bežnú prax v zahraničí,
● formulovať odporúčania pre organizácie verejnej správy v oblasti zverejňovania otvorených dát,
● zvýšiť povedomie medzi organizáciami o význame otvorených dát.
Analýza nemá ambíciu hodnotiť zverejnené datasety z hľadiska technickej kvality, sústreďuje sa na
mapovanie súčasného status quo z hľadiska kvantifikácie. Analýza je dostupná na tomto odkaze.
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Úloha č. 11: Vypracovať stratégiu a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy
a predložiť ju na rokovanie vlády SR
Zodpovedný: vedúci Úradu vlády SR
Termín: do 31. mája 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Uznesením č. 346 z 24. 07. 2017 vláda SR schválila materiál Stratégia a akčný plán sprístupnenia a
používania otvorených údajov verejnej správy, ktorý je dostupný na tomto odkaze.
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Úloha č. 12: Vypracovať štandardy pre verejne dostupné aplikačné programové rozhranie a predložiť ich
do Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy.
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR
Termín: do 31. decembra 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Štandardy pre verejne dostupné aplikačné rozhranie boli vypracované a prerokované so zástupcami
Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, ako aj v rámci jej pracovných skupín. Vo
výnose č. 55/2014 Z. z. bol doplnený opatrením č. 11/2018 nový § 47a s názvom „Verejne dostupné
aplikačné rozhrania“, taktiež boli doplnené definície v súvislosti s touto zmenou v úvodných ustanoveniach
výnosu o štandardoch.
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Úloha č. 13: Zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát a sprístupňovanie verejne dostupných aplikačných
programových rozhraní v projektoch financovaných prostredníctvom Operačného programu Integrovaná
Infraštruktúra a z iných verejných zdrojov.
Zodpovedný: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav: splnená
Zhodnotenie:
V roku 2017 bolo riadiacim výborom operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválených 7 štúdií
uskutočniteľnosti projektov a to:
1. Informačný systém Centrum právnej pomoci
2. Manažment údajov Sociálnej poisťovne
3. Sprístupnenie údajovej základne verejnej správy vrátane otvorených údajov prostredníctvom
platformy dátovej integrácie
4. Migrácia informačného systému obcí do vládneho cloudu. Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa
(DCOM+)
5. Centrálny ekonomický systém
6. Informačný systém obchodného registra
7. Centrálny informačný systém štátnej správy.
Zverejňovanie otvorených údajov deklarovalo 5 zo 7 štúdií uskutočniteľnosti, a to štúdie uskutočniteľnosti
projektov OP II uvedené v bodoch 1, 2, 3, 6 a 7. Sprístupňovanie verejne dostupných aplikačných
programových rozhraní (OPEN API) deklarovalo 6 zo 7 štúdií uskutočniteľnosti, a to štúdie uskutočniteľnosti
projektov OP II uvedené v bodoch 1, 2, 3, 5, 6 a 7.
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Úloha č. 14: Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných
programových rozhraniach.
Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: každoročne do 31. marca
Stav: splnená
Zhodnotenie:
2017: ÚSV ROS spojil prieskum dopytu po najžiadanejších datasetoch (úloha č. 8) spolu s prieskumom
otvorených aplikačných programových rozhraniach. Prieskum bol realizovaný v termíne 16.-31.03.2017.
Z prieskumu vyplynulo, že najžiadanejšie otvorené API sú z týchto rezortov:
● ÚGKK SR
● MV SR
● ÚV SR
● ŠÚ SR
● MDV SR
● MS SR
● MF SR
Výsledky požadovaných otvorených API vo veľkej miere kopírovali požiadavky verejnosti po sprístupňovaní
otvorených údajov (úloha č. 8). Podrobné výsledky boli sprostredkované tým organizáciám verejnej správy,
ktoré dotknuté IS VS spravujú, spolu so žiadosťou o sprístupnenie otvoreného API.
2018: spolu s plnením úlohy č. 8.
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Úloha č. 15: Na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných
aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi
technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie.
Zodpovední: ministri, vedúci Úradu vlády SR, a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy
v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu
Termín: každoročne do 31. decembra
Stav: priebežne plnená jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy
Odkaz na podrobné zhodnotenie:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/stredno
doba_hodnotiaca_sprava/spolocne_ulohy/2018-07-30_B15.pdf


Dostupné tiež ako príloha č. 4 v tlačenej verzii na konci správy

Poznámka: Plnenie tejto úlohy sa viaže iba na tie ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
ktoré boli v prieskume identifikované.
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Úloha č. 16: Pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií
umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source).
Zodpovední: ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav: priebežne plnená jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy
Odkaz na podrobné zhodnotenie:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/stredno
doba_hodnotiaca_sprava/spolocne_ulohy/2018-07-30_B16.pdf


Dostupné tiež ako príloha č. 5 v tlačenej verzii na konci správy
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Úloha č. 17: Zdokumentovať v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov
vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a
dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu.
Zodpovední: ministri, vedúci Úradu vlády SR a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Termín: do 31. októbra 2017
Stav: úloha splnená jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy
Odkaz na podrobné zhodnotenie:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/stredno
doba_hodnotiaca_sprava/spolocne_ulohy/2018-07-30_B17.pdf


Dostupné tiež ako príloha č. 6 v tlačenej verzii na konci správy
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Úloha č. 18: Zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source)
s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej
správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie.
Zodpovední: ministri, vedúci Úradu vlády SR a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Termín: do 31. júla 2017
Stav: úloha splnená jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy
Odkaz na podrobné zhodnotenie:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/stredno
doba_hodnotiaca_sprava/spolocne_ulohy/2018-07-30_B18.pdf


Dostupné tiež ako príloha č. 7 v tlačenej verzii na konci správy
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Úloha č. 19: V spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať štúdiu, ktorá zdokumentuje
možnosti, výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru (open source) a iných licenčných modelov v
štátnej správe.
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s ministrami, vedúcim
Úradu vlády SR, predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti
Termín: do 31. decembra 2017
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Štúdia je dostupná na tomto odkaze. Prostredníctvom portálu je verejnosť vyzvaná na zasielanie podnetov
a návrhov na doplnenie.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Stav: splnená
Zhodnotenie:
MH SR spolupracovalo s ÚPVII SR na plnení úlohy v rámci súvisiacich úloh č. B.17 a B.18 uznesenia vlády SR
č. 104/2017, v rámci plnenia ktorých bol na portáli otvorených dát zverejnený zoznam využívaného
otvoreného softvéru (open source) na MH SR. Mimo týchto úloh nebolo MH SR k plneniu úlohy na
vypracovanie štúdie oslovené. MH SR je pripravené v prípade oslovenia k plnenie úlohy poskytnúť
súčinnosť.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stav: splnená
Zhodnotenie:
MŠVVaŠ SR je pripravené poskytnúť spoluprácu podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu v
oblasti zdokumentovania možnosti, výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru (open source) a iných
licenčných modelov v štátnej správe.
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Úloha č. 20: Vypracovať úvodnú štúdiu uskutočniteľnosti zavedenia satelitného účtu mimovládnych
neziskových organizácií (analýzu prínosov a nákladov).
Zodpovední: predsedníčka Štatistického úradu SR v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti
Termín: do 31. decembra 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
ÚSV ROS v spolupráci so ŠÚ SR vypracoval dokument Štúdia uskutočniteľnosti zostavenia satelitného účtu
za mimovládne neziskové organizácie, ktorého cieľom je zanalyzovať dostupné údaje, ktorými disponuje ŠÚ
SR, v nadväznosti na požiadavky ÚSV ROS.
Satelitný účet MNO by mal poskytnúť informácie o ekonomických a sociálnych prínosoch neziskového
sektora v kontexte súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti. Jeho cieľom je spoznávať
neziskový sektor z rôznych perspektív, a zároveň vytvoriť predpoklady pre dlhodobé a systematické
sledovanie kľúčových aspektov fungovania neziskového sektora a občianskej spoločnosti v určitých
časových intervaloch a hlavne opakovane.
Celý materiál je k dispozícii v elektronickej podobe na tomto mieste.
Zavedenie satelitného účtu bude súčasťou národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky
prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorý pripravuje ÚSV ROS a ktorý bude
financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa.
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Úloha č. 21: Nadefinovať minimálny rozsah a štruktúru dát pri zverejňovaní informácií o využívaní
európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného
mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR.
Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 31. marca 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
ÚSV ROS realizoval v termíne 13.-31.03.2017 prieskum dopytu po najžiadanejších údajoch, ktoré majú byť
zverejňované o využívaní verejných zdrojov.
Prieskum bol realizovaný hlavne prostredníctvom elektronického on-line dotazníka, e-mailom na členov
pracovnej skupiny, ktorá v predchádzajúcom Akčnom pláne OGP 2015 vyhodnocovala zverejňované
informácie o poskytovaných verejných zdrojoch, na osobných stretnutiach a súčasne boli do výsledkov
zapracované aj podnety z workshopov, ktoré boli realizované v Košiciach (16.03.2017) a v Banskej Bystrici
(23.03.2017).
Zdroje prieskumu boli nasledovné:
A. On-line dotazník - dotazník vyplnilo spolu 34 ľudí.
B. Podnety z workshopov - Košiciach a Banskej Bystrici sa workshopov zúčastnilo spolu približne 75
účastníkov, ktorí aktívne komunikovali svoje problémy a komplikácie dotýkajúce sa financovania
svojej činnosti aj z verejných zdrojov. Okrem iných podnetov adresovali aj požiadavky na zvýšenie
transparentnosti a uvádzali údaje, ktoré by tomuto cieľu mohli napomôcť.
C. Ostatné podnety - medzi ďalšie zdroje patrila spätná väzba, ktorú dostával ÚSV ROS v uplynulom
období, či už formálne (e-mailom) alebo menej formálne (pri osobných stretnutiach, telefonicky),
rovnako ako pri uplynulom zbieraní spätnej väzby (hodnotenie akčného plánu OGP 2015 pod.).
Z prieskumu vyplynulo, že najžiadanejšie informácie o poskytovaných verejných zdrojoch sa dajú
kategorizovať do týchto oblastí:
Oblasť:
Dotačná schéma
Poskytovateľ
Výzva

Identifikované najdôležitejšie informácie:
názov, alokácia, harmonogram, zdroj financií,...
názov, IČO,...
názov, typ výzvy, alokácia, harmonogram, oprávnení žiadatelia, oprávnené
aktivity, stav výzvy,...
Žiadosť
názov, popis, stav, dátum podania, žiadaná suma, schválená suma, ...
Žiadateľ
názov, IČO, IBAN, právna forma, ...
Projekt
názov, stav, popis, merateľné ciele, plánovaný harmonogram, reálny
harmonogram, rozpočtové náklady, ...
Ukazovateľ
identifikátor, plánovaná hodnota, plánované termíny dosiahnutia, merná
jednotka, reálne dosiahnuté hodnoty,...
Zmluva
link na Centrálny register zmlúv
Rozpočet
CPV kódy položiek, ekonomická klasifikácia položiek, merná jednotka,
jednotková cena položky, ...
Vyúčtovanie
názov položky, CPV kód, dátum úhrady, ...
Verejné
link na informácie o verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania,
obstarávanie
hlavný slovník verejného obstarávania, informácie o zelenom/sociálnom
obstarávaní, ...
Podrobné výsledky boli sprostredkované všetkým organizáciám verejnej správy, ktoré verejné zdroje
poskytujú. Spolu s ÚV SR (NASES, prevádzkovateľom portálu „Modul dotačných schém“
https://data.gov.sk/dotacie) súčasne ÚSV ROS poskytuje rezortom súčinnosť pri zverejňovaní týchto
informácií v súlade so znením úlohy 22.
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Úloha č. 22: Zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci
európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného
mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR
minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie.
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, ministri, vedúci Úradu vlády SR
Termín: každoročne do 30. júna za predchádzajúci rok
Stav: priebežne plnená jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy
Odkaz na podrobné zhodnotenie:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/stredno
doba_hodnotiaca_sprava/spolocne_ulohy/2018-07-30_B22.pdf


Dostupné tiež ako príloha č. 8 v tlačenej verzii na konci správy
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Úloha č. 23: Participatívnym spôsobom vypracovať analýzu dodržiavania povinnosti zverejňovať zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv, na jej základe pripraviť návrh zmien, ktorými sa táto povinnosť spresní
a ktorými sa umožní vytvoriť účinný mechanizmus kontroly jej dodržiavania a predložiť ho na rokovanie
vlády.
Zodpovední: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti v spolupráci so splnomocnencom vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 30. decembra 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Analýza bola vykonaná v rámci pracovnej skupiny k príprave novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov. Výsledky analýzy boli zohľadnené v návrhu zákona, ktorým sa mení o dopĺňa zákon č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
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Úloha č. 24: Vytvoriť priestor na zverejňovanie zmlúv samospráv na jednom centrálnom registri.
Zodpovední: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR
Termín: do 31. decembra 2017
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
MS SR predložilo do legislatívneho procesu zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov. Materiál bude v určenom termíne preložený na rokovanie vlády SR. Informácie
sú dostupné na tomto odkaze.
Novelou infozákona sa umožňuje obciam, vyšším územným celkom, povinným osobám, ktoré sú ich
rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou a povinným osobám, v ktorých majú viac ako 50 % účasť, a
ktoré sú povinné zverejňovať zmluvy na svojom webovom sídle, aby mohli požiadať Úrad vlády SR o
zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmlúv („CRZ“). Úrad vlády je takejto žiadosti povinný vyhovieť a
umožniť zverejnenie zmluvy v CRZ.
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II. Otvorené vzdelávanie a otvorená veda
Úloha č. 25: Zriadiť a prevádzkovať repozitár Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie vzdelávacích zdrojov.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 30. júna 2018
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Na plnení úlohy sa priebežne pracuje. MŠVVaŠ SR buduje Centrálne úložisko digitálneho vzdelávacieho
obsahu (CÚDEO), v rámci ktorého budú sprístupňované vzdelávacie zdroje primárne pre žiakov a učiteľov,
ako aj pre verejnosť.
Zástupcovia sekcie IT MŠVVaŠ SR predstavili na stretnutí, ktoré organizoval ÚSV ROS dňa 15.03.2018,
zhodnotenie príprav CÚDEO. Úložisko bude mať viacero funkcií dostupných pre užívateľov, vrátane:
● autorského portálu pre pedagógov, ktorí budú môcť zo zdrojov dostupných v CÚDEO vytvárať vlastné
edukačné zdroje a distribuovať ich svojim žiakom,
● otvoreného portálu obsahujúceho vzdelávacie zdroje pod otvorenou licenciou, ktoré budú dostupné
pre verejnosť.
Pedagógovia a žiaci sa budú môcť do CÚDEO prihlásiť pod kontom RIAM, časť portálu bude dostupná aj pre
bežnú verejnosť bez nutnosti prihlasovania sa. Súčasťou úložiska je pripravovaný repozitár digitálneho
edukačného obsahu, ktorý bude obsahovať vzdelávacie zdroje s otvorenou licenciou dostupné pre všetkých
návštevníkov portálu bez potreby prihlasovania sa. Plánovaný termín spustenia je 1.11.2018.
Autori vzdelávacích zdrojov (pedagógovia, MNO, vydavatelia) budú môcť vytvárať svoje vzdelávacie,
prípadne preberať voľne dostupné zahraničné vzdelávacie zdroje a vkladať ich do repozitára. Je potrebné
však nastaviť hodnotiaci / schvaľovací proces tak, aby bol odborne korektný a zároveň dostatočne rýchly
a flexibilný. Úvodný návrh je, aby hodnotenie prebehlo dvojkolovo: najskôr cez určitý počet relevantných
pedagógov a následne cez odbornú hodnotiacu komisiu v gescii MŠVVaŠ SR alebo ŠPÚ.
CÚDEO nebude vstupovať do licenčných politík jednotlivých vzdelávacích zdrojov, t. z. pod akou licenciou
sa zdroje do CÚDEO dostanú, s takou licenciou ich potom bude možné využívať. V prípade Autorského
modulu budú všetky zdroje, ktoré vytvoria pedagógovia, ďalej šíriteľné pod otvorenou licenciou. V prípade
e-Aktovky, kde nie sú terajšie vzdelávacie zdroje s otvorenou licenciou kvôli vysporiadaniu sa s
autormi/vydavateľstvami, by mala prebehnúť diskusia o poskytnutí digitálnych licencií v rovnakom počte
ako je počet papierových učebníc.
Ohľadom funkcií a užívateľskej prístupnosti CÚDEO je veľmi vhodné zapojiť do konzultácii o relevantných
aktérov (pedagógov a učiteľov).
Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
1. Otestovať CÚDEO pred spustením v novembri 2018 v rámci testovacej skupiny, zloženej z konečných
užívateľov systému– pedagógov.
2. Zvážiť spoluprácu s Metodicko-pedagogickými centrami pri školeniach na používanie CÚDEO a k zberu
spätnej väzby (logistika, administratíva, financie).
3. Zvážiť možnosť vyškolenia pracovníkov/pedagógov IT z jednotlivých škôl pre prácu s CÚDEO, tzv.
„multiplikátorov“, ktorí následne zabezpečia vyškolenie pedagógov na jednotlivých školách aj
poradenstvo k CÚDEO priamo na škole.
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Úloha č. 26: Po sprevádzkovaní repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky priebežne sprístupňovať otvorené vzdelávacie zdroje pod verejnou licenciou Creative
Commons uvedenie autora CC BY.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav: v štádiu čakania
Zhodnotenie:
Po sprevádzkovaní repozitára budú priebežne sprístupňované všetky dostupné otvorené vzdelávacie zdroje
pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY, ktoré budú k dispozícii napr. učiteľom,
ostatným pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom regionálneho školstva, žiakom,
študentom a pod.
Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
1. Zvážiť sprístupnenie otvorených vzdelávacích zdrojov aj pre širokú verejnosť.
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Úloha č. 27: Osloviť partnerov, ktorí po roku 2008 dodávali pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky alebo ním priamo riadeným organizáciám vzdelávacie zdroje, s návrhom na
sprístupnenie vzdelávacích zdrojov pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. júla 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
MŠVVaŠ SR počas priamych rokovacích konaní na reedície učebníc v roku 2016 požiadalo uchádzačov o
poskytnutie, resp. prevod autorských práv z autorov na verejného obstarávateľa. Vyzvaní uchádzači však
tieto práva previesť odmietli a zároveň vyhlásili, že neposkytnú autorské práva žiadnemu inému subjektu.
Počas prípravnej trhovej konzultácie na obstarávanie nových titulov učebníc, ktorá sa uskutočnila
12.05.2017, bola zúčastneným vydavateľom opäť položená požiadavka na sprístupnenie existujúcich
schválených učebníc pod verejnou licenciou Creative Commons uvedenie autora CC BY. Všetky zúčastnené
vydavateľstvá toto sprístupnenie odmietli.
MŠVVaŠ SR informovalo priamo riadené organizácie o nutnosti sprístupňovania otvorených vzdelávacích
zdrojov vrátane existujúcich pod licenciou Creative Commons s uvedením autora CC BY.
Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
1. Zamerať sa na poznanie problematiky autorských a licenčných práv za účelom zlepšenia komunikácie
s vydavateľstvami na rovnocennej partnerskej úrovni.
2. Obnoviť rokovania s partnermi (vydavateľstvami) a zo strany MŠVVaŠ SR opätovne žiadať zmenu
vlastníctva licenčných práv – previesť všetky licenčné práva z vydavateľstiev na MŠVVaŠ SR.
3. Definovať v podmienkach verejného obstarávania publikovanie všetkých nových vzdelávacích zdrojov
pod otvorenou licenciou.

Komentár MŠVVaŠ k jednotlivým odporúčaniam, 07.06.2018:
1. Kompetentní zamestnanci MŠVVaŠ SR disponujú relevantnými znalosťami legislatívy upravujúcej
autorské práva a sú rovnocennými partnermi v komunikácii s vydavateľstvami.
2. MŠVVaŠ SR žiada prevod všetkých licenčných práv z vydavateľstiev na MŠVVaŠ SR pravidelne, každý rok
pri nákupe reedícií učebníc.
3. MŠVVaŠ SR má v pláne definovať v podmienkach nového verejného obstarávania publikovanie
didaktického prostriedku pod otvorenou licenciou.
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Úloha č. 28: Zabezpečiť, aby všetky zmluvné vzťahy na tvorbu vzdelávacích zdrojov financovaných
z verejných zdrojov pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jemu podriadených
inštitúcií obsahovali podmienku uplatnenia verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: od 31. marca 2017 priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav: zatiaľ nesplnená
Zhodnotenie:
Počas prípravnej trhovej konzultácie na obstarávanie nových titulov učebníc, ktorá sa uskutočnila
12.05.2017, boli zúčastnení konatelia vydavateľstiev upozornení na povinnosť, ktorá MŠVVaŠ SR vyplýva
z Intimátu č. 61/437/2016. Vôľu prihlásiť sa ako uchádzač do verejného obstarávania s podmienkou
sprístupnenia diela pod licenciou Creative Commons uvedenie autora (CC BY) nevyjadril žiaden zo
zúčastnených predstaviteľov. Niektorí vydavatelia svoj nesúhlas s podmienkou poskytnutia diela s CC BY
licenciou doložili aj listom.
Vzhľadom na vyššie popísanú situáciu MŠVVaŠ SR v súvislosti s prípravou novely zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podal návrh na
zmenu, ktorá by reflektovala záväzok voči rozvojovej Agende 2030, konkrétne k zabezpečeniu
rovnocenného prístupu k vzdelaniu na všetkých úrovniach vzdelania. Bol navrhnutý spôsob úpravy
doplnením ods. 1 v § 13: „Všetky vzdelávacie zdroje pre školy, ktoré zabezpečuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sú financované z verejných prostriedkov, môžu byť
obstarané len pod podmienkou súčasného poskytnutia verejnej licencie typu Creative Commons
uvedenie autora CC BY, v ktorej autor alebo iný nositeľ práv udelí používateľom súhlas na vyhotovovanie
rozmnoženín, verejné rozširovanie, verejné vystavovanie a spracovanie (vytvorenie odvodeného diela) za
predpokladu uvedenia mena autora alebo iného nositeľa práv.“ Očakávaný termín platnosti novelizovaného
zákona je september 2019.
MŠVVaŠ SR informovalo priamo riadené organizácie o nutnosti zabezpečiť, aby všetky zmluvné vzťahy na
tvorbu vzdelávacích zdrojov financovaných z verejných zdrojov pod gesciou MŠVVaŠ SR a jemu
podriadených inštitúcií obsahovali podmienku uplatnenia verejných licencií Creative Commons uvedenie
autora CC BY.
Výstupy národných projektov za rok 2017 boli zverejňované na webových stránkach národných projektov,
t.j. sú verejne dostupné.
Komentár MŠVVaŠ, 07.06.2018:
V rámci prioritnej osi Vzdelávanie OPĽZ sa implementujú v súčasnosti 3 národné projekty:




http://www.dualnysystem.sk/
http://npsov.mpc-edu.sk/
http://itakademia.sk/sk/domov/

Projekty sa začali realizovať v roku 2016 resp. 2017 a sú viacročné, projekty sa implementujú v súlade s
naplánovaným harmonogramom aktivít a uvedené má vplyv aj na zverejňovanie výstupov. Na spresnenie
ešte uvádzame, že ak sa má v projekte vytvoriť a overiť metodika, zverejní sa ako výstup až po jej overení.
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Úloha č. 29: Podporiť preklad alebo dabing do štátneho jazyka alebo menšinového jazyka voľne
dostupných zahraničných vzdelávacích zdrojov (hlavne videí a krátkych filmov) obsahovo vhodných
z pohľadu štátneho vzdelávacieho programu.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 30. júna 2018
Stav: čiastočne splnená
Zhodnotenie:
MŠVVaŠ SR umožňuje v súlade so smernicou č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo
riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov, posudzovanie didaktických
prostriedkov preložených z iných cudzích jazykov z pohľadu štátneho vzdelávacieho programu.
Zhodnotenie doplnené MŠVVaŠ, 07.06.2018
MŠVVaŠ SR vytvorilo podmienky pre posudzovanie a využívanie prekladov alebo dabingov do štátneho
jazyka alebo menšinového jazyka voľne dostupných zahraničných vzdelávacích zdrojov prijatím smernice č.
22/2017, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a
priamo riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov z pohľadu štátneho
vzdelávacieho programu.
V prípade kladného posúdenia takýchto didaktických prostriedkov a následného vydania odporúčacej
doložky pre tieto didaktické prostriedky, je možné ich používať na vzdelávanie v školách, v ktorých sa
vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.
ÚSV ROS doplnené
MŠVVaŠ SR informovalo ÚSV ROS dňa 13.02.2018 o odborne preložených vzdelávacích materiáloch
v predmete matematika z Fínska (cca 5.500 vzdelávacích materiálov), ktorý sa nachádza na portáli Planéta
vedomostí a je voľne dostupný. MŠVVaŠ SR ale okrem potreby prekladu a dabingu vzdelávacích zdrojov
komunikuje nutnosť tvorby lokálne relevantných vzdelávacích zdrojov (v predmetoch ako dejepis,
zemepis...).
Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
MŠVVaŠ SR sa v septembri 2017 v rámci 2. svetového kongresu o Otvorených vzdelávacích zdrojoch
v slovinskej Ľubľane podpísalo Stanovisko ministrov a prihlásilo sa k Ľubľanskému OER Akčnému plánu 2017
(OER z angl. Open Educational Resources), v súčasnosti však nie je k dispozícii koncepcia na dlhodobú
tvorbu vzdelávacích zdrojov, či schéma pre podporu tvorby vzdelávacích zdrojov.
V súčasnosti na Slovensku neexistuje inštitúcia, ktorá by zodpovedala za manažment tvorby vzdelávacích
zdrojov ako takých. Odbor učebnicovej politiky MŠVVaŠ SR zodpovedá za sprocesovanie verejného
obstarávania na nákup, dotlač a reedíciu učebníc a pracovných zošitov na obmedzený okruh predmetov, vo
výnimočných prípadoch aj metodických učebníc pre pedagógov. ŠPÚ posudzuje súlad týchto učebníc /
pracovných zošitov so štátnym vzdelávacím programom. Nemáme k dispozícii informácie, aká inštitúcia
zodpovedá za to, aké ďalšie vzdelávacie materiály by mohli byť vytvorené a distribuované do škôl.
Na druhej strane, všetky tieto inštitúcie deklarujú, že učiteľ nie je povinný pracovať s učebnicou. Otázkou
ostáva, s čím má učiteľ pracovať, keď žiadne iné vzdelávacie zdroje nemá k dispozícii zo strane MŠVVaŠ SR.
Fakt, že nie je zadefinovaná zodpovedná inštitúcia pre koordináciu tvorby vzdelávacích zdrojov, vedie
k nekontrolovanej tvorbe vzdelávacích zdrojov cez rôzne projekty. Rezort pritom nemá zmapované, aké
vzdelávacie zdroje v súčasnosti má k dispozícii, kde sú umiestnené, kto s nimi pracuje a či vôbec a pod.
Situáciu čiastočne vyrieši spustenie CÚDEO, ale len v prípade, ak všetky oslovené príspevkové organizácie
ministerstva poskytnú výstupy svojich projektov na uloženie do CÚDEO. Už dnes vieme o prípadoch, kedy
k tejto vzájomnej spolupráci napriek snahe sekcie informatiky MŠVVaŠ SR nedošlo.
Na prvý pohľad 5.500 spomínaných vzdelávacích materiálov z matematiky z Fínska vyvoláva dojem
obrovského množstva, sú však určené len pre najnižšiu úroveň matematiky (1.- 2. trieda základných škôl).
Otázne je tiež ich licencovanie, nakoľko vystupujú pod autorskou licenciou slovenského právneho subjektu.
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1. Určiť orgán /inštitúciu / sekciu, ktorý bude zodpovedný za manažment tvorby vzdelávacích zdrojov ako
takých z predmetového, obsahového, formátového hľadiska.
Komentár MŠVVaŠ, 07.06.2018:
Inštitúciou zodpovednou za zabezpečovanie didaktických prostriedkov pre všetky predmety v súlade so
štátnymi vzdelávacími programami v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na
povolanie, je MŠVVaŠ SR.
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Úloha č. 30: Navrhnúť a pilotne uskutočniť mechanizmus sprístupňovania vysokoškolských učebníc, skrípt
a pod. a vedeckých časopisov vydávaných vysokými školami pod verejnou licenciou Creative Commons
uvedenie autora CC BY prostredníctvom repozitára Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. decembra 2018
Stav:
Zhodnotenie:
Najprv je potrebné sprevádzkovať repozitár MŠVVaŠ SR na ukladanie, dlhodobú archiváciu a
sprístupňovanie slovenských vedeckých a odborných publikácií.
Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
1. Napriek tomu, že úloha má termín plnenia v decembri 2018, je nevyhnutné s jej plnením začať – podľa
niektorých členov PS nie je nutné čakať na spustenie repozitára.

44

Strednodobá hodnotiaca správa Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR 2017-2019

Úloha č. 31: Predložiť na rokovanie vlády legislatívne návrhy, ktoré zavedú konkrétne pravidlá
otvoreného publikovania a povinnosť bezplatného sprístupňovania vybraných typov publikačných
výstupov financovaných z verejných zdrojov prostredníctvom repozitára Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
V súčasnosti sa úloha čiastočne plní vo vzťahu k aplikácii verejných licencií (napríklad aj Creative Commons)
na záverečné práce v rámci novely zákona č. 131/2002 Z. z., ktorá bola schválená na rokovaní vlády
20.04.2018.
Vo vzťahu k aplikácií verejných licencii na iné typy dokumentov, na ktoré boli poskytnuté verejné financie, v
súčasnosti MŠVVaŠ SR zmenu právnych predpisov nepripravuje. SVŠ a SISRD doteraz neuplatnili konkrétne
vecné požiadavky na prípadnú zmenu právnych predpisov v tejto oblasti.
Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
1. Zamerať sa na reálne naplnenie úlohy.
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Úloha č. 32: Na vybrané práce povinne zverejňované v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných
prác zanalyzovať možnosť udelenia verejných licencií Creative Commons CC BY uvedenie autora ako
štandardných licencií.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Úloha je v súčasnosti v štádiu prípravy analýzy.
Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
1. Je potrebné detailnejšie zhodnotenie plnenia úlohy na stretnutí s riaditeľom sekcie VŠ.
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Úloha č. 33: Zvyšovať povedomie učiteľov, ostatných pedagogických zamestnancov, odborných
zamestnancov regionálneho školstva a žiakov a študentov o otvorených vzdelávacích zdrojoch.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav:
Zhodnotenie:
Metodicko-pedagogické centrum MPC ako rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR prostredníctvom troch
regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných
vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
škôl a školských zariadení.
V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odbornometodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej
a medzinárodnej úrovni.
MPC na svojom webovom sídle www.mpc-edu.sk zverejňuje aktuálnu ponuku akreditovaných vzdelávacích
programov, ktoré realizuje v príslušnom školskom roku.
V školskom roku 2017/2018 má MPC v ponuke 154 akreditovaných vzdelávacích programov a v rámci
vzdelávania lektori ako aj účastníci vzdelávania využívajú digitálny obsah, napr. publikácie – učebné zdroje,
ktoré sú sprístupnené na stránke https://mpc-edu.sk/publikacie_vsetky. Autormi publikácií a iných
odborno-didaktických materiálov sú interní zamestnanci MPC - učitelia pre kontinuálne vzdelávanie alebo
externí zamestnanci (lektori, autori vzdelávacích programov, prípadne garanti vzdelávacích programov).
V rámci realizácie národných projektov, financovaných Európskou úniou, boli vytvorené učebné zdroje,
ktoré sú prístupné na stránkach jednotlivých projektov. Jedným z výstupov národného projektu Profesijný a
kariérový rast pedagogických zamestnancov bola aj tvorba odborno-didaktických materiálov v rámci aktivity
Tvorba osvedčenej pedagogickej/odbornej skúsenosti (OSO/OPO), ktoré sú prístupné na https://mpcedu.sk/projekty/pkr a využívané na vzdelávaniach.
V rámci implementácie národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni
školskej sústavy boli vytvorené učebné zdroje, ktoré sú zverejnené na http://ucebnezdroje.npmrk2.sk/
a využívané na vzdelávaniach.
Pri realizácií kontinuálneho vzdelávania, odborných seminárov a ďalších vzdelávacích aktivít využívajú
lektori a účastníci vzdelávania prostredníctvom informačných a komunikačných technológií otvorené
vzdelávacie zdroje aj iných organizáciách rezortu školstva, ktorých prehľad aj s ich bližším určením je
uvedený v nasledovnej tabuľke:
Organizác
ia
ŠPÚ

Webová adresa

ŠIOV

www.siov.sk

NÚCEM

http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania#4/
publikacie

CVTI SR

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/specializovana-vedecka-kniznica/vzdialenypristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855
https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie.alej

IUVENTA
VÚDPaP

http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/

http://www.vudpap.sk/publikacie/
https://www.komposyt.sk/kniznica

Bližšie určenie vzdelávacieho
zdroja
učebné texty, metodiky
a publikácie určené pre PZ a OZ pre
MŠ, ZŠ a SŠ
publikácie určené pre učiteľov
stredných odborných škôl
zbierky uvoľnených úloh
z medzinárodných meraní (PISA,
TIMMS, ...)
prístup k vzdialeným elektronickým
zdrojom
publikácie týkajúce sa rôznych
oblastí práce s mládežou
metodiky a publikácie určené pre
PZ a OZ zaoberajúce sa
problematikou poradenstva
a prevencie sociálno-patologických
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javov v školskom prostredí
V rámci realizácie vzdelávacích aktivít interní lektori (UKV), externí lektori a tiež účastníci vzdelávania (PZ
a OZ) využívajú otvorené vzdelávacie zdroje určené pre PZ a OZ, ako i pre žiakov základných a stredných
škôl dostupné na viacerých webových adresách (portáloch).
Prehľad využívaných webových adries (portálov) poskytujúcich otvorené vzdelávacie zdroje aj s ich bližším
určením je uvedený v tabuľke:
Webová adresa
http://www.eaktovka.sk/

http://planetavedomosti.iedu.sk/

http://www.digitalnevzdelavanie.sk/vyhla
davanie-do
http://www.ainova.sk
http://www.sosna.sk
www.bezpre.sk

Bližšie určenie vzdelávacieho zdroja
Portál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme
žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú
prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli
zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a
rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály
a odporúčanú literatúru.
Vzdelávací portál Planéta vedomostí obsahuje vzdelávacie
materiály z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie
a prírodovedy určené pre učiteľov i žiakov ZŠ a SŠ.
Digitálne vzdelávacie materiály pre všeobecno-vzdelávacie
predmety
Digitálne vzdelávacie materiály vytvorené v rámci projektu
Projekt "eSchool4S" 2014-2016
Digitálne vzdelávacie materiály zverejnené na
http://www.sameworld.eu/educational-platform/
Digitálny obsah zameraný na bezpečnosť, prevenciu
a zdravie v školách

Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
1. Využiť potenciál MPC na školenia k využívaniu CÚDEO / otvorených vzdelávacích zdrojov.
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Úloha č. 34: Zverejňovať výstupy schvaľovacieho procesu vzdelávacích zdrojov na webovom sídle
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Dňa 15.05.2017 vstúpila do platnosti Smernica č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo
riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov. V súlade s touto smernicou sú od
septembra 2017 zverejňované na Edičnom portáli výstupy schvaľovacieho procesu (prístupné cez stránku
https://edicnyportal.iedu.sk/Reviews). Možnosť prezerať alebo sťahovať výstupy tohto procesu má široká
verejnosť. Pre jednotlivé učebnice, ktoré od nadobudnutia účinnosti novej smernice získali schvaľovaciu
alebo odporúčaciu doložku, sú v jednom PDF súbore dostupné recenzné posudky recenzentov z registra
recenzentov, schvaľovací protokol alebo odborný posudok a schvaľovacia alebo odporúčacia doložka.
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Úloha č. 35: Zaviesť základné princípy a zásady otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám pod
verejnou licenciou v rámci operačného programu Výskum a inovácie.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. mája 2017
Stav: splnená, resp. v plnení
Zhodnotenie:
Pravidlá pre otvorený prístup k vedeckým publikáciám (z angl. Open Access OA) v rámci operačného
programu Výskum a inovácie sa aktuálne koncipujú, pričom jednotlivé postupy bolo potrebné modifikovať
tak, aby zohľadňovali podmienky a obmedzenia pre EŠIF, ktoré vyplývajú zo Systému riadenia EŠIF,
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 či zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj špecifiká publikačných procesov (desk
research, samoštúdium).
Pre zavedenie princípov OA boli vytýčené viaceré úlohy, ktoré sú aktuálne v plnení alebo už splnené:
A. Zameranie programovej podpory:
a1) vymedzenie typov výskumnej literatúry, pri ktorých bude môcť žiadateľ uhradiť
poplatok súvisiaci s OA publikovaním:
Stav: splnená (12/2017)
Uplatnenie: riadiaca dokumentácia dotknutá úpravami,
Iné pripravované dokumenty (a2)
a2) vypracovanie informácie o OA v rámci OP VaI pre žiadateľov a odpovedí pre často kladené otázky
Stav: v plnení
Uplatnenie: na zverejnenie v rámci www.opvai.sk
B. Uplatnenie OA z hľadiska postupov verejného obstarávania
Výdavky súvisiace s OA spadajú pod zákazky do 15 000 eur, z čoho žiadateľom vyplýva povinnosť uskutočniť
prieskum trhu.
b1) vypracovanie všeobecných a špecifických inštrukcií pre vykonanie prieskumu trhu
a vykázanie výdavku za OA
Stav: splnené (všeobecné inštrukcie) (04/2018)
v plnení (špecifické inštrukcie)
Uplatnenie: Príručka pre žiadateľa o NFP pre výzvy v rámci OP VaI
Príručka pre prijímateľa
b2) úprava vzorového formulára k prieskumu trhu
Stav: splnené (04/2018)
Uplatnenie: príloha č. 1.02 ŽoNFP (výzvy, vyzvania)
C. Oprávnenosť nového výdavku
Uhrádzanie výdavku za OA bude realizované mimo oprávneného územia (v rámci EÚ, mimo EÚ), z tohto
dôvodu bude potrebné zabezpečiť financovanie výdavku podľa článku 70 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.
c1) spôsob využitia a zapracovania článku 70 pre výdavky spojené s OA
Stav: v plnení
Uplatnenie: znenia dopytovo-orientovaných výziev
Príručka oprávnenosti výdavkov OP VaI
c2) stanovenie podmienok oprávnenosti nového výdavku (proces nadväzuje na formu využitia článku 70)
Stav: splnené (skupina výdavkov: 518 – Ostatné služby; typ výdavku – výdavok za OA) (02/2018)
v plnení (predpoklady a podmienky oprávnenosti)
Uplatnenie:
výzva a jej prílohy
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Príručka oprávnenosti výdavkov OP VaI
Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
1. Nastaviť podmienky pre uplatňovanie pravidiel OA v rámci európskeho dokumentu Horizont 2020
hneď na začiatku uzatvárania zmluvných vzťahov s prijímateľmi.
2. Dôrazne žiadať, aby OA bol v rovine povinnosti, nie dobrovoľnosti.
3. Zabezpečiť financovanie OA vo vedeckých publikáciách aj po skončení konkrétneho projektu,
nakoľko je pravdepodobné, že niektoré projekty skončia pred ich uverejnením v karentovaných
platených časopisoch a databázach.
Komentár MŠVVaŠ k jednotlivým odporúčaniami, 07.06.2018:
K č. 1: Diseminácia vedeckých publikácií prostredníctvom využitia jedného z modelov OA (zelená alebo zlatá
cesta) nebude vyslovene podmienená v Zmluve o poskytnutí NFP na spôsob H2020 Annotated Model Grant
Agreement (H2020 AGA).
Zdôvodnenie: OP Výskum a inovácie sa pri nastavení v rámci riadiacej dokumentácie a výziev
(vyhlasovaných Výskumnou agentúrou, sprostredkovateľským orgánom pre OP VaI) výraznou mierou
inšpiroval podmienkami pre uplatňovanie pravidiel OA, ktoré sú rozpísané v čl. 29 a čl. 6.2.D.3 H2020 AGA,
miera integrácie pravidiel však zohľadňuje legislatívne požiadavky, ktoré sú kladené na Horizont 2020 a na
operačné programy. Princípy využívania OA v rámci projektov podporených z OP Výskum a inovácie sú tak
stanovené v príručkách a prílohách žiadosti o NFP, podľa ktorých žiadateľ/prijímateľ NFP postupuje, ak
uplatňuje OA, no priame nastavenie podmienky pre uplatnenie pravidiel OA v Zmluve o poskytnutí NFP
nemá rovnakú (legislatívnu) oporu ako v Horizonte 2020.
K č. 2: Uplatňovanie OA nebude pre projekty OP Výskum a inovácie povinné.
Zdôvodnenie: Povinnosť uplatnenia OA v rámci Horizontu 2020 vyplýva z legislatívy EÚ, konkrétne čl. 43
ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 a čl. 18 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013). Z tohto základu vychádzalo i následné rozvinutie princípov OA v
rámcovom programe, Pravidlách účasti (Rules of Participation) a H2020 AGA. Podmienkami využívania a
šírenia výsledkov sa ale nariadenia odkazujúce na európske štrukturálne a investičné fondy, konkrétne
všeobecné nariadenie alebo osobitné nariadenie o Európskom fonde regionálneho rozvoja, nezaoberajú, čo
znamená, že OA nebol zahrnutý ani do programového dokumentu OP Výskum a inovácie, ktorý bol
schválený Európskou komisiou dňa 28.10.2014. Pre stanovenie OA ako povinnosti v rámci OP Výskum a
inovácie tak chýba právny základ.
K č. 3: Výdavky, ktoré vzniknú po ukončení realizácie aktivít projektu, nie sú oprávnené na preplatenie.
Zdôvodnenie: Časová oprávnenosť výdavkov vyplýva z čl. 65 ods. 2 všeobecného nariadenia a Systému
riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, kapitoly 3.5.1.2, ods. 1, podľa ktorých „výdavok
musí skutočne vzniknúť a byť uhradený prijímateľom NFP medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2023“.
Všeobecné obdobie oprávnenosť výdavkov zužuje príslušná výzva v rámci podmienok poskytnutia príspevku
(napr. Podmienka časovej oprávnenosti výdavkov; Časová oprávnenosť realizácie projektu).
Publikačné aktivity prijímateľa NFP sú naviazané na merateľný ukazovateľ projektu P0762 Počet publikácií
vytvorených v rámci projektu, k naplneniu ktorého sa zaviazal v žiadosti NFP, ak ho tam uviedol, a následne
v Zmluve o poskytnutí NFP, kde je súčasťou predmetu podpory (príloha zmluvy). Prijímateľovi NFP tak
vzniká povinnosť ho naplniť ku koncu realizácie projektu, to znamená, že kumulovaný počet publikácií musí
dosiahnuť najneskôr ku koncu realizácie aktivít projektu a teda i výdavok na OA vynaložiť pred koncom
realizácie aktivít projektu.
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Úloha č. 36: Zabezpečiť implementáciu verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY do
dokumentov, metodík, manuálov a postupov s cieľom ich rozšírenia a využívania autormi a inými
nositeľmi práv pri realizácii vedeckých prác.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. októbra 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Uvedenie autora CC BY do dokumentov, metodík, manuálov a postupov pri realizácii vedeckých prác je
možné už aj v súčasnosti. Umožňujú to licencie Creative Commons, vrátane poslednej verzie 4.0, ktoré sú
platné aj pre slovenských autorov a boli preložené do slovenského jazyka.
Za účelom šírenia informácií o spôsoboch a prínosoch otvoreného publikovania, vrátane využívania licencií
Creative Commons, bola v CVTI SR vytvorená Kontaktná kancelária pre Open Access.
Implementácia verejných licencií Creative Commons bude podporená aj doplnením funkcií generovania
licencií CC do vybraných informačných systémov podpornej informačno-komunikačnej infraštruktúry.
Riešením bolo v rámci aktuálnych národných projektov NISPEZ IV a DC VaV II poverené CVTI SR. Pôjde o
digitálne repozitáre určené aj na ukladanie a sprístupňovanie otvorených publikácií a otvorených
výskumných dát z produkcie vedecko-výskumnej komunity na Slovensku. Výber niektorej z licencií, vrátane
licencií CC a uvedenie autora CC BY pri ukladaní otvorených dokumentov a dát do repozitárov bude pre
autorov alebo vlastníkov dát povinné.
Ďalší IKT systém pre podporu implementácie licencií CC bude Open Access publikačná platforma. Platforma
bude určená pre publikovanie OA časopisov a OA kníh a bude prepojená s repozitármi CVTI SR.
Repozitáre spolu s publikačnou platformou, ako aj ďalšími systémami podpornej IKT infraštruktúry budú
zastrešené pod spoločný centrálny portál, ktorý umožní vyhľadávanie v integrovaných systémoch vrátane
repozitárov a publikačnej platformy. Infraštruktúra a jednotlivé systémy, vrátane centrálneho portálu sa
pripravia počas rokov 2017 – 2020.
V príslušných pokynoch rezortných grantových agentúr KEGA a VEGA bolo doplnené odporúčanie
(23.10.2017), aby pri vydávaní publikačných výstupov z týchto projektov boli štandardne používané verejné
licencie Creative Commons s uvedením autora.

Odporúčania zo stretnutia pracovnej skupiny Otvorené vzdelávanie a otvorená veda, 21.05.2018:
1. Dbať na to, aby všetky verejné zdroje vo vedy a výskumu obsahovali podmienku OA.
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Úloha č. 37: Zriadiť Kontaktnú kanceláriu pre Open Access.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. marca 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
CVTI SR v rámci špecializovanej Vedeckej knižnice CVTI SR na svojej pôde zriadilo v júni 2016 Kontaktnú
kanceláriu pre Open Access. Je financovaná z národného projektu NISPEZ 4, ktorý realizuje CVTI SR z
operačného programu Výskum a inovácie. V súčasnej dobe zamestnáva 2 zamestnancov.
Jej úlohou je metodicky koordinovať a odborne a podľa možností finančne podporovať vydávanie
slovenských odborných a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom a zabezpečovať cielené vzdelávacie
aktivity pre poverených pracovníkov knižníc a vedecko-výskumných pracovníkov na univerzitách a
výskumných inštitúciách.
Poradným orgánov Kontaktnej kancelárie OA sa stala pracovná skupina pre OA, v ktorej sú zastúpení
členovia univerzít, SAV, MŠVVŠ SR a Rektorskej konferencie.
Hlavné úlohy a aktivity Kontaktnej kancelárie:
● rozširovať povedomie o problematike OA, a to najmä medzi vedecko-výskumnými pracovníkmi na
univerzitách
● zabezpečiť systematické plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných projektov, ktorých sme členmi –
OpenAIRE2020, SCOAP3 a ďalších, ktoré vzniknú v tejto oblasti počas činnosti Kontaktnej kancelárie
● identifikovať základné problémy, ktoré je potrebné riešiť na národnej úrovni v súvislosti s OA
● zabezpečiť participáciu a aktívne riešenie úloh v rámci akčného plánu OGP 2017-2019 a rozvoj
spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v procese otvorenej vedy a otvoreného publikovania
● koordinovať aktivity v súvislosti s Open Science a s problematikou OA na národnej úrovni
● zriadiť a aktualizovať vlastnú webovú stránku openaccess.cvtisr.sk, ktorá sumarizuje všetky dôležité
informácie zo sveta OA a ktorá slúži ako praktický nástroj pre vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí
chcú a potrebujú publikovať OA
● zriadiť a prevádzkovať otvorený repozitár
Kontaktná kancelária ďalej vypracovala a dala si certifikovať vzdelávací kurz, ktorého úlohou je oboznámiť
pracovníkov vedy a výskumu so základmi aplikácie OA vo vede a vzdelávaní. Kurz je 3-dňový a končí
certifikačnou skúškou. Kurzy sa začnú realizovať v máji 2018, budú bezplatné, realizované v rámci projektu
NISPEZ 4.
Vyvrcholením popularizačných aktivít Kontaktnej kancelárie v roku 2018 bude týždeň otvorenej vedy a
výročná konferencia OA, ktoré sa uskutočnia v rámci svetového týždňa OA v októbri 2018.
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Úloha č. 38: Zaviesť podmienky pre pasportizáciu výskumných dát s otvoreným prístupom pod verejnou
licenciou v slovenských inštitúciách a sledovať ich realizáciu v praxi.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: priebežne plnená
Zhodnotenie:
Prieskum s názvom „Prieskum o stave výskumných dát, vedeckých publikácií a súvisiacich informačnokomunikačných technológií na Slovensku“ je potrebný pre rozvoj národnej informačnej infraštruktúry
zameranej na získavanie, uchovávanie, sprístupňovanie a archiváciu výskumných dát, vedeckých publikácií a
sivej literatúry produkovaných na slovenských vedecko-výskumných inštitúciách.
Prieskum je rozdelený na dve fázy:
1. fáza: on-line dotazník navrhnutý pre 1.600 pracovísk
Subjekty dotazníkového prieskumu:
● univerzity: všetky katedry univerzít a vysokých škôl (35 univerzít / 129 fakúlt / cca 1100 katedier)
● ústavy Slovenskej akadémie vied: 58 ústavov
● súkromné výskumné spoločnosti: cca 500 spoločností (výber)
Objekty celého prieskumu: výskumné dáta, vedecké publikácie, sivá literatúra, informačno-komunikačné
technológie.
2. fáza: rozhovory zamerané na výskumníkov (osoby alebo výskumné tímy).
Výber respondentov bude vychádzať z výsledkov dotazníka. Zdrojom pre výber výskumníkov je tiež
databáza CRIS (SK CRIS). Zámerom je 60 – 70 respondentov.
Doteraz bola vykonaná príprava pasportizácie výskumných dát za účelom poznania parametrov, miesta
produkcie, kvantifikácie, metodiky spracovania a ďalších indikátorov výsledkov vedy a výskumu. On-line
dotazník bol zaslaný všetkým zadefinovaným pracoviskám. V súčasnosti CVTI SR vyhodnocuje získané dáta
a pokračuje v telefonickom dotazovaní.
Po vyhodnotení získaných dát CVTI SR zverejní výsledky formou vedeckých článkov.
Výsledky dotazníka o pasportizácii budú slúžiť pri definovaní funkcionalít repozitára na ukladanie, archiváciu
a sprístupňovanie vedeckých a odborných dát (úloha 39).
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Úloha č. 39: Zriadiť a prevádzkovať repozitár pre ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie
slovenských vedeckých a odborných publikácií, výskumných dát a sivej literatúry.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: priebežne plnená
Zhodnotenie:
Realizácia repozitára bude financovaná v rámci národného projektu NISPEZ 4. Začiatkom roka 2018
prebehla príprava definovania funkčných špecifikácií repozitára a nastavenie podmienok integrácie s
doterajšími informačnými systémami vedy a výskumu.
Po dokončení funkčných špecifikácií pristúpi CVTI SR k realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa
systému.
Z dôvodu výrazného omeškania pri schvaľovaní národného projektu došlo k omeškaniu, s ktorým sa v čase
definovania termínu spustenia repozitára nepočítalo, a preto dôjde aj k posunutiu termínu plnenia tejto
úlohy.
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Úloha č. 40: Navrhnúť systematické benchmarkingové monitorovacie mechanizmy merania a porovnania
a navrhnúť ďalšie analýzy spojené so získavaním, spracovávaním a opätovným využívaním výskumných
dát a vedeckých publikácií s otvoreným prístupom.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: priebežne plnená
Zhodnotenie:
Úloha nadväzuje na úlohu B.38. Až po vykonaní prieskumu o stave výskumných dát, vedeckých publikácií a
súvisiacich informačno-komunikačných technológií na Slovensku bude možné objektívne navrhnúť
benchmarkingové monitorovacie mechanizmy.
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Úloha č. 41: Aktívne šíriť povedomie o možnostiach a výhodách otvoreného publikovania pre akademickú
obec, vzdelávacie inštitúcie, ale aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť a zároveň
šíriť povedomie o prínose otvoreného publikovania pre rozvoj vedy.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: priebežne plnená
Zhodnotenie:
Pre úspešné zavedenia myšlienky OA je nevyhnutné úzko spolupracovať s akademickou obcou a
vzdelávacími inštitúciami, ako aj s komerčnou sférou, mimovládnymi organizáciami a širokou verejnosťou.
Túto úlohu zastrešuje Kontaktná kancelária OA (úloha č. 37), ktorá pripravuje a realizuje aktivity na šírenie
povedomia o možnostiach a výhodách otvoreného publikovania.
Vyvrcholením jej aktivít bude týždeň otvorenej vedy v októbri 2018, kedy CVTI SR pripravuje popularizačné
akcie po celom Slovensku pre rôzne cieľové skupiny (školy, široká verejnosť, odborná verejnosť).
Navrhované aktivity Kontaktná kancelária OA odkonzultovala s pracovnou skupinou pre OA v záujem získať
podnety z praxe.
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Úloha č. 42: Aktívne sa zapájať do diskusných fór, programov a multilaterálnych snáh v Európe aj mimo
nej, ktoré podporujú tvorbu, skvalitňovanie, vzájomnú výmenu a opakované použitie otvorených
vzdelávacích zdrojov; zabezpečiť koordináciu aktivít v danej oblasti na medzinárodnej úrovni.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: priebežne plnená
Zhodnotenie:
MŠVVaŠ SR sa v rámci svojej pôsobnosti aktívne zapája do činností podporujúcich využívanie princípov
otvorených zdrojov na úrovni Európskej komisie a jej orgánov a zabezpečuje implementáciu predmetných
princípov a požiadaviek na národnej úrovni.
Nevyhnutnou podmienkou šírenia myšlienky OA je medzinárodná spolupráca. CVTI SR je aktívnym
partnerom celoeurópskeho projektu SCOAP 3, ktorý financuje otvorené publikovania v oblasti fyzikálnych
vied a taktiež partnerom pokračujúceho projektu OpenAIRE–ADVANCE, ktorý slúži na šírenie príkladov
dobrej praxe OA v rámci členských krajín EÚ.
V roku 2018 CVTI SR začalo s prípravou stretnutí vyjednávačov s tzv. Big deals v rámci krajín V4, ktoré majú
na starosti zabezpečovanie predplatného elektronických informačných zdrojov. Cieľom stretnutí bude
koordinovať postup pri vyjednávaní o predplatnom, pričom snahou bude, aby v rámci predplatného bola
väčšina článkov za danú krajinu prístupná ako OA bez dodatočného platenia publikovania.
CVTI SR sa každoročne podieľa na príprave programu medzinárodnej konferencie ILIDE, na ktorej sú
prezentované príspevky renomovaných odborníkov z oblasti otvorenej vedy z prestížnych univerzít
a vedeckých inštitúcií z celého sveta.
Na výročnú konferenciu v rámci svetového týždňa OA v októbri 2018 bude CVTI SR do programu prizývať
špičkových svetových odborníkov z oblasti OA, ako aj európskych inštitúcií zabezpečujúcich OA.
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III. Vláda otvorená pre dialóg
Úloha č. 43: Na základe širokého dialógu ústredných orgánov štátnej správy so zástupcami občianskej
spoločnosti identifikovať verejné politiky, ktoré budú tvorené participatívne v spolupráci so zástupcami
občianskej spoločnosti.
Zodpovední: ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy
v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 31. marca 2017
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Na základe komunikácie medzi ÚSV ROS a ústrednými orgánmi štátnej správy boli k marcu 2017
identifikované nasledovné participatívne procesy:
P. č.
1.

Organizácia Návrh politiky
MDV SR

● Aktualizácia Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
● Nový zákon o územnom plánovaní a výstavbe vrátane vykonávacích predpisov
● Koncepcia mestského rozvoja
● 1. Asignácia dane, t.j. politika v oblasti poukázania podielu zaplatenej dane pre

2.

MF SR
●
●
●
●
●

3.

MH SR

4.

MK SR

5.

MO SR

●
●

6.

MPRV SR

●

7.

MPSVaR SR

8.

MS SR

9.

MŠVVaŠ SR

10.

MV SR

11.

MZVaEZ SR

12.

MZ SR

13.
14.
15.

MŽP SR
NBÚ
PÚ SR

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

neziskové organizácie určenú §50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v
znení neskorších predpisov,
2. Útvar hodnoty za peniaze – Zapojenie verejnosti formou verejnej konzultácie
v oblasti revízii výdavkov rozpočtových kapitol, alebo prierezových politík
Stratégia hospodárskej politiky
Energetická politika
Surovinová politika
Politika na zlepšenie podnikateľského prostredia
Návrh Akčného plánu zameraného na rozvoj kultúrneho a kreatívneho
priemyslu, primárne zameraný na rozvoj a podporu internacionalizácie a crosssektorových inovácií
Novelizácia obrannej stratégie
Novelizácia vojenskej stratégie
Verejná diskusia k spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020
Národný akčný plán pre deti na roky 2018-2022
Národná stratégie na ochranu detí pred násilím (aktualizácia)
Politika obchodného registra, ktorá vyplýva z národného projektu Obchodný
register a životné situácie podnikateľov
Politika protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov
Politika súvisiaca so systémom inštitucionálneho zabezpečenia verejnej ochrany
a podpory ľudských práv v SR
Koncepcia rozvoja práce s mládežou
Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a i.
oblasti, ktoré sú už priebežne tvorené participatívne v spolupráci s občianskou
spoločnosťou pri realizácii zahraničnej a európskej politiky SR
Protidrogová politika
Stratégia dlhodobej starostlivosti
Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
nebola identifikovaná verejná politika
nebola identifikovaná verejná politika
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16.
17.
18.

SŠHR SR
ŠÚ SR
ÚGKaK SR

19.

ÚJD SR

20.
21.
22.
23.

ÚPVII
ÚNMaŠ SR
ÚPV SR
ÚVO SR

24.

ÚV SR

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nebola identifikovaná verejná politika
nebola identifikovaná verejná politika
nebola identifikovaná verejná politika
úprava zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie
(atómový zákon)
Zákon o údajoch
nebola identifikovaná verejná politika
nebola identifikovaná verejná politika
nebola identifikovaná verejná politika
Koordinácia štátnej služby
Oblasť poskytovania podporných sociálnych služieb

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
SŠHR SR konzultovala s ÚSV ROS a preverovala verejné politiky vo vlastnej pôsobnosti, ktoré by bolo
vhodné tvoriť participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti. Po dôkladnej analýze
skonštatovala, že v súčasnosti neeviduje vo vlastnej pôsobnosti verejné politiky, kde by participatívna
spolupráca zástupcov občianskej spoločnosti bola možná.
Národný bezpečnostný úrad
Úrad neidentifikoval žiadne takéto politiky. Hlavné činnosti úradu spočívajú v tvorbe a realizácii štátnych
politík pre oblasť ochrany utajovaných skutočností, šifrovej služby, kybernetickej bezpečnosti a
dôveryhodných služieb. Tieto životne dôležité politiky vytvárajú podmienky pre zachovanie bezpečnosti
štátu a preto nemôžu byť verejné, ani vytvárané participatívne.
ÚSV ROS v prípade potreby poskytoval rezortom a ostatným ÚOŠS konzultáciu v priebehu procesu
identifikácie verejných politík a tiež partnerov z prostredia občianskej spoločnosti. ÚOŠS si k tvorbe
vybraných verejných politík zriadili pracovné skupiny na expertnej úrovni alebo na úrovni štátnych
tajomníkov.
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Úloha č. 44: Zorganizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy v oblasti zapájania verejnosti
do tvorby verejných politík, ktorí participujú na tvorbe identifikovaných verejných politík.
Zodpovední: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 30. júna 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
ÚSV ROS organizoval školenie Participatívna tvorba verejných politík. Ako na to? v termínoch 14.06.2017,
28.06.2017 a 04.07.2017. Na školenie boli pozvaní zástupcovia ministerstiev ako aj zástupcovia ostatných
ústredných orgánov štátnej správy. Pozvánky na školenie boli sprostredkované osobám zodpovedných za
implementáciu úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017 – 2019, ktoré boli zadefinované
na základe plnenia úlohy B.65 uznesenia vlády SR č. 104/2017. V jednotlivých organizáciách mali za
úlohu sprostredkovať pozvánku osobám zodpovedných za participatívnu tvorbu v zmysle úlohy B.43 a B.45
predmetného uznesenia.
Školenia po obsahovej stránke vychádzajú z materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných
politík, ktorý bol schválený vládou SR uznesením č. 645/2014 a venujú sa nasledujúcim oblastiam:
● Participatívna tvorba verejných politík – princípy, prínosy, výzvy a limity
● Ako identifikovať optimálnu mieru zapájania verejnosti do tvorby verejných politík podľa „Pravidiel
zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“
● Ako identifikovať zainteresovaných aktérov
● Aké nástroje možno využiť pri zapájaní verejnosti
● Príklady dobrej a zlej praxe
Obsahom školení bolo oboznámenie účastníkov s princípmi, prínosmi, výzvami a limitmi participatívnej
tvorby verejných politík, legislatívnymi východiskami. Účastníci modelovo riešili mieru optimálneho
zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík, identifikácie zainteresovaných aktérov, v rámci
interaktívnej práce aplikovali teoretické poznatky a reálne príklady do modelových situácií a formulovali
svoje pohľady na participatívnu tvorbu verejných politík, jej prínosov či prekážok.
Plánovaných školení sa zúčastní viac ako 40 ľudí z nasledujúcich organizácií: ÚJD SR, PÚ SR, MPRV SR, ŠÚ SR,
NASES, MV SR, MDV SR, MH SR, MK SR, MF SR, MS SR, MŽP SR, MPSVaR SR.
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Úloha č. 45: Vytvoriť identifikované verejné politiky v súlade s odporúčacím materiálom „Pravidlá
zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“ v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti.
Zodpovední: ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy
v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: priebežne plnená jednotlivými ministerstvami a nimi zriadenými organizáciami a ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy
Odkaz na podrobné priebežné zhodnotenie:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/stredno
doba_hodnotiaca_sprava/spolocne_ulohy/2018-07-30_B43aB45.pdf


Dostupné tiež ako príloha č. 9 v tlačenej verzii na konci správy

ÚSV ROS doplnené
ÚSV ROS inicioval vytvorenie Knižnica príkladov dobrej praxe, ktorá bude zachytávať dobré skúsenosti, ale
aj úskalia participatívnej tvorby verejných politík. Po nazhromaždení podkladov budú projekty uverejnené
a prepojené s výstupmi národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík.
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Úloha č. 46: Realizovať workshopy so zameraním na výmenu skúseností zamestnancov verejnej správy,
ktorí participujú na tvorbe identifikovaných verejných politík.
Zodpovední: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Za sledované obdobie ÚSV ROS zrealizoval 11 workshopov. Tie poskytli informácie o procesoch
participatívnej tvorby verejných politík na rôznych úrovniach verejnej správy: pre zamestnancov štátnej
správy a pre volených predstaviteľov aj odborných zamestnancov regionálnej a miestnej územnej
samosprávy. Samostatný blok workshopov predstavovali integrované workshopy zamerané na podporu
dialógu a partnerstva verejnou správou a MNO. V rámci zrealizovaných workshopov bol vytvorený priestor
pre zdieľanie a výmenu skúseností v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
Typy workshopov podľa tematického zamerania:
● ako na participatívnu tvorbu verejných politík,
● prínosy a riziká participačného procesu v prostredí štátnej spravy,
● plánovanie rozvoja verejných priestorov v spolupráci s verejnosťou,
● predchádzanie konfliktov záujmov pri územnom rozvoji,
● vedomosti – zručnosti – postoje a participačný proces tvorby verejných politík,
● benefity a ekonomické prínosy participácie,
● meranie kvality participácie, index kvality dialógu a deliberácie,
● riadenie kvalitného participačného procesu,
● participatívna tvorba výziev.
Detailný opis workshopov:
Miesto a termín: Bratislava, 14.06.2017, 28.06.2017, 04.07.2017
Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy
Opis: semináre pre vybraných zamestnancov štátnej správy, ktorí zastrešujú participatívnu tvorbu verejných
politík, definovaných v úlohe 43 akčného plánu OGP 2017-2019, alebo pre tých, ktorí sa aktívne podieľajú
na príprave verejných politík (materiálov legislatívnej a nelegislatívnej povahy) alebo plánujú tvoriť verejné
politiky participatívnym spôsobom. Cieľom seminárov bolo nielen zvyšovať povedomie o participatívnej
tvorbe, ale aj poskytnúť praktické informácie, ako viesť a plánovať participatívne procesy tvorby verejných
politík. Informácie o seminároch sú dostupné na tomto odkaze.
Miesto a termín: Bratislava, 07.11.2017
Cieľová skupina: zamestnanci štátnej správy
Opis: workshop zameraný na prínosy a riziká participačného procesu v prostredí štátnej správy a na zber
kvalitatívnych dát k identifikácii potrieb a požiadaviek na ďalšie vzdelávanie.
Miesto a termín: Štrbské Pleso, 09.11.2017
Cieľová skupina: volení predstavitelia miestnej územnej samosprávy
Opis: panelová diskusia a workshop zamerané na plánovanie rozvoja verejných priestorov v spolupráci
s verejnosťou, výmena doterajších skúseností.
Miesto a termín: Podbanské, 27.11.2017
Cieľová skupina: odborní zamestnanci stavebných úradov miestnej územnej samosprávy
Opis: panelová diskusia a workshop predstavili participáciu tým, ktorí ju „nemajú v náplni práce a ani
zákonne zakotvenú vo svojich kompetenciách“. Zamestnanci stavebných úradov by však mali byť jedným
z participantov v procese územného plánovania za účelom predchádzania konfliktov záujmov pri územnom
rozvoji.
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Miesto a termín: Liptovský Mikuláš, 10.10.2017
Cieľová skupina: zástupcovia verejnej správy a MNO
Opis: workshop, realizovaný formou riadenej diskusie, zameraný na zber kvalitatívnych dát k identifikácii
potrieb a požiadaviek verejnej správy a MNO na vzdelávanie v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík a zapájania verejnosti do jej tvorby.
Miesto a termín: Liptovský Mikuláš, 16.01.2018
Cieľová skupina: zástupcovia verejnej správy a MNO
Opis: prezentácia reálnych skúseností, kto a ako môže vstúpiť do prípravy a tvorby výziev zo štrukturálnych
fondov, spojená s diskusiou.
Miesto a termín: Liptovský Mikuláš, 16.01.2018
Cieľová skupina: zástupcovia verejnej správy a MNO
Opis: prezentácia spojená s diskusiou na tému, aké sú náklady na participatívny proces, ako vieme
vyhodnotiť benefity a ekonomické prínosy participácie.
Miesto a termín: Liptovský Mikuláš, 16.01.2018
Cieľová skupina: zástupcovia verejnej správy a MNO
Opis: workshop, zameraný na meranie kvality participácie, na úlohu komunikácie v participačnom procese.
Miesto a termín: Liptovský Mikuláš, 17.01.2018
Cieľová skupina: zástupcovia verejnej správy a MNO
Opis: workshop, zameraný na riadenie kvalitného participačného procesu, predstavenie rakúskych
štandardov participácie a Pravidiel účasti verejnosti na tvorbe verejných politík.
Plán pre ďalšie obdobie:
● pokračovať v realizácii workshopov a konzultačných stretnutí na všetkých úrovniach verejnej
správy,
● pokračovať v spustenom projekte Akadémia aktívneho občana ako otvorenej vzdelávacej
platformy, ktorá je primárne určená študentom vysokých škôl a aktívnym občanom. Jej cieľom je
rozvíjať v ľuďoch pocit občianstva a poukázať na dôležitosť participácie občanov na správe vecí
verejných,
● podporovať realizáciu workshopov, ktoré spájajú zástupcov verejnej správy a MNO, participujúcich
na tvorbe konkrétnych verejných politík,
● zabezpečiť príprava a tvorbu znalostnej bázy, ktorá bude dostupná 24/7, bezplatná, zrozumiteľná a
užívateľsky nenáročná s cieľom zabezpečiť podporu cieľovým skupinám
Záver:
Workshopy boli dôležitou súčasťou mapovania súčasného stavu vedomostí, zručností a postojov
zamestnancov verejnej správy o participatívnych procesoch. Týmto sa stali dôležitou súčasťou pre tvorbu
profilu absolventa a pre tvorbu syláb nového vzdelávacieho programu zameraného na budovanie kapacít
pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí verejnej správy.
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Úloha č. 47: Vyhodnotiť identifikované participatívne procesy tvorby a implementácie verejných politík
a na základe ich hodnotenia šíriť príklady dobrej praxe.
Zodpovední: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 31. mája 2019
Stav:
Zhodnotenie:
Vyhodnocovanie procesov tvorby a implementácie verejných politík nadväzuje na identifikované verejné
politiky v úlohe č. 43 tohto akčného plánu. Z procesov vyhodnotenia participatívnych procesov v rámci
predchádzajúcich akčných plánov OGP je preukázateľné, že ich vecné a analytické vyhodnotenie prehlbuje
porozumenie potrebám zainteresovaných aktérov, zlepšuje sa ich vzájomný vzťah a výmenu praktických
informácií.
Doterajší postup vyhodnocovania úlohy:
Prvý zber dát o participatívnej tvorbe verejných politík na úrovni ÚOŠS k 5.12.2017
V rámci sumarizácie informácií o realizácii participatívnych procesov tvorby a implementácie
identifikovaných politík bol k 5.12.2017 spracovaný informatívny podklad pre členov pracovnej skupiny
Participácia, ktorý vznikol na pôde ÚSV ROS.
Druhý zber informácií v rámci strednodobého hodnotiaceho procesu
ÚSV ROS zorganizoval dňa 17.04.2018 stretnutie osôb, zodpovedných za participatívnu prípravu verejných
politík. Témou bol pripravovaný zber údajov o preferovaných témach a formách podpory participatívnej
tvorby verejných politík1, ako aj nastavenie pološtrukturovaných rozhovorov s vybranými stakeholdermi,
zapojenými do procesu prípravy verejnej politiky participatívnym spôsobom. V máji 2018 predpokladáme
proces výberu externých spolupracovníkov a ich školenie so začiatkom samotného zberu dát v júni 2018
a plánovaným koncom v treťom štvrťroku 2018. V rámci procesu vyhodnocovania identifikovaných
procesov participatívnej tvorby verejných politík budú používané aj dáta, analytické a metodické výstupy
z národného projektu Participácia2.
Informácie o postupe vybraných rezortov k napĺňaniu úlohy č. 45 k decembru 2017:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Stavebný zákon
Návrh zákona o výstavbe a návrh zákona o územnom plánovaní sa nachádza v procese prípravy a
konzultácií s odbornou verejnosťou. Tento proces bude trvať najmenej do leta 2018, následne a paralelne
bude v roku 2018 zákon konzultovaný so zástupcami občianskej verejnosti, mimovládnych organizácií
(zdravotne postihnutí občania, atď.)3.
MDaV SR založilo tzv. odborno-legislatívnu pracovnú skupinu, ktorá zasadala dňa 29.11.2017. V pozvánke sa
uvádza, že pri príprave nových právnych predpisov si uvedomujeme aj významnú potrebu širšej odbornej
(ale aj legislatívnej) diskusie s cieľom dosiahnutia vyváženého spoločenského konsenzu.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
I.
Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030
V septembri 2016 bola vytvorená koordinačná skupina pre prípravu strategického dokumentu Stratégia
hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, zložená okrem zástupcov štátnej správy aj zo
zástupcov vedy a výskumu a zamestnávateľských zväzov. Z dôvodu nadrezortnosti a prierezového obsahu

1

Súvisí s úlohou č. 46: Realizovať workshopy so zameraním na výmenu skúseností zamestnancov verejnej správy, ktorí
participujú na tvorbe identifikovaných verejných politík.
2
Projekt realizuje ÚSV ROS, bližšie informácie nájdete na webe úradu
3
Na pracovné stretnutie boli z občianskej spoločnosti pozvaní napr. Asociácia vonkajšej reklamy; Budovy pre
budúcnosť, Inštitút pre energeticky pasívne domy; Inštitút urbánneho rozvoja; Slovenská technická univerzita; Spolok
architektov – Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie, a pod., samozrejme aj organizácie štátnej správy.
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spolupracuje MH SR aj s vecne príslušnými rezortmi a orgánmi štátnej správy. Aktuálne k dokumentu
prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vrátane vplyvov na zdravie ľudí (SEA).
MH SR navrhlo zrušiť vypracovanie Stratégie hospodárskej politiky s termínom do konca decembra 2017,
nakoľko rovnaká úloha bola uložená ministrovi hospodárstva v bode B.5 uznesenia vlády SR č. 111 z
1.03.2017 k Návrhu Cestovnej mapy k Národnému infraštruktúrnemu plánu na roky 2018 – 2030 s
termínom plnenia do 30.06.2018. Formulácia tejto úlohy a termín jej plnenia vyplynuli z procesu
schvaľovania materiálu s cieľom dosiahnuť súlad stratégie s pripravovanými zásadami strategického
plánovania, ako aj reflektovať návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030. V nadväznosti na
uvedené Stratégiu hospodárskej politiky SR do roku 2030 predloží MH SR na rokovanie vlády SR s termínom
plnenia do 30.06.2018.
Surovinová politika SR
Pri tvorbe surovinovej politiky konštatujeme, že procesy, ktoré ešte stále predchádzajú jej prijatiu ako
strategického materiálu vlády SR, majú charakter, ktorý sa v zmysle Pravidiel ... charakterizuje v druhom
scenári , kde verejnosť sa zúčastňuje na diskusii o alternatívach verejnej politiky.
K príprave surovinovej politiky sa viedla dlhodobá diskusia už od roku 2012, formovali sa pracovné skupiny,
ktoré predkladali a presadzovali rôzne prístupy k riešeniu surovinovej politiky od jej aktualizácie až do
návrhu prípravy novej surovinovej politiky. V rámci diskusií a informácií sa podarilo získať široké spektrum
názorov zainteresovaných subjektov – priamych účastníkov – stakeholderov, odborníkov v oblasti geológie
a ťažby nerastných surovín – predovšetkým neenergetických. Vyhodnotením konzultácií s odborníkmi došlo
k rozhodnutiu o príprave surovinovej politiky v rámci programového vyhlásenia vlády. Niektoré postoje
verejnosti, antagonistické voči názorom odbornej verejnosti, boli prijaté ako motivácia uplatniť doterajšie
negatíva do podoby hľadania východísk, ktoré by umožnili uplatniť ciele politiky v pozitívnej praxi.
V súčasnosti je pripravený materiál, ktorý bude predmetom posudzovania v procese SEA, posúdenie
procesu bude verejne prístupné, podobne ako všetky doterajšie kroky počnúc oznámením o príprave
strategického dokumentu, zverejnením rozsahu hodnotenia, prijatím pripomienok k rozsahu hodnotenia.
Následné kroky zodpovedajú požiadavkám legislatívnych pravidiel vlády SR, ktoré reflektujú na potrebu
zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.
V rámci konzultačnej a diskusnej úrovni participácie boli využité hlavne tradičné nástroje:
● Ad hoc osobné konzultácie s vybranými odborníkmi - vybraní odborníci boli nominovaní Banskou
komorou, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenskou geologickou spoločnosťou, zástupcami
vysokých škôl, akadémie, Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra.
● Hodnotenie podkladov v pracovných skupinách
a. Pri príprave pracovali dve pracovné skupiny, druhá pracovná skupina je stále aktívna, pričom
aktivita nespočíva len na oficiálnych zasadaniach, hlavná činnosť prebieha medzi členmi mimo zasadaní.
b. Akceptovaním odborných partnerov pre prípravu a tvorbu koncepčných a plánovacích dokumentov
Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie v oblasti nerastných surovín spolu
s Fakultou BERG TU Košice dostali akceptačný list ministra hospodárstva, ktorým akceptuje NTP VVIS
a BERG fakultu ako odborného partnera v oblasti spracovania surovín a energetiky a zároveň ako
partnera pri príprave koncepčných a plánovacích dokumentov.
● Široké odborné diskusie v rámci konferencií, okrúhleho stola - významnejšie konferencie
zaoberajúce sa problematikou surovinovej politiky s aktívnou účasťou MH SR:
• Responsible Production and Use of Metallic Raw Materials, 6. - 7.10..2015 v Bratislave. Konferencia
realizovaná v rámci projektu Time for change: Promoting sustainable production and consumption of
raw materials in the context of EYD 2015 and beyond, do ktorého je zapojených 13 medzinárodných
partnerov s dôrazom na členské štáty Európskej únie.
• Sustanability of mineral resources and environment Bratislava , október 2016
• Raw materials day október 2015, TU Košice
• Surovinová politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku 12. -13.05.2016
Slovenské technického múzeum Košice
• Nerastné suroviny SR – udržateľnosť a potenciál, máj 2013 ŠGUDŠ Bratislava
• Medzinárodný seminár pri príležitosti 60. výročia založenia Katedry ložiskovej geológie, ktorý sa
konal 30.10.2012 na PRIF UK v Bratislave v Mlynskej doline
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• Medzinárodné konferencie Slovenskej baníckej spoločnosti 2014, 2015, 2016, 2017 Repiská, Nízke
Tatry
• Odborné semináre SZVK (Slovenský zväz výrobcov kameniva) k problémom surovinovej politiky
2013-2017 Nový Smokovec
• Informačné stretnutie „Európske inovačné partnerstvo pre suroviny a program EÚ Horizont 2020
• 23. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EU s nosnou témou „Raw Materials Policy
and its Impacts on Mining of Mineral Deposits“ Bratislava september 2017.
Politika na zlepšenie podnikateľského prostredia
Dotknutými sú podnikateľské subjekty (nie verejnosť ako taká),a tak aj proces tvorby materiálu bol
nastavený z hľadiska podnikateľov. Pri príprave návrhov opatrení bolo posudzovaných cca 400 podnetov
zozbieraných z podnikateľskej sféry. Išlo o podnety, ktoré z rôznych príčin neboli riešené v
predchádzajúcom období. Podnety boli prijaté napr. vo forme listov adresovaných na MH SR zo strany
podnikateľskej obce, výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka, Programové vyhlásenie vlády SR na roky
2016-2020, medzinárodné komparácie indikátorov Doing Business, či rebríčka konkurencieschopnosti
Svetového ekonomického fóra, analýza kritických oblastí regulácie upravujúcich životný cyklus podnikania,
výsledky merania administratívnych nákladov podnikania, ako aj webový portál Businessfriendly.sk.
Zozbierané podnety boli následne vyselektované a sumarizované do príbuzných celkov podľa aktuálnosti a
vplyvu na podnikateľské prostredie. Na základe týchto kritérií bolo identifikovaných približne 145 podnetov
- problematických miest podnikania, ktoré boli interne prekonzultované s relevantnými ministerstvami a
ÚOŠS. Na ďalšie posúdenie a riešenie s podnikateľskou obcou bolo predložených 35 konkrétnych návrhov
opatrení. MH SR zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu na najvyššej úrovni pre Doing Business, ktorej
členmi sú zástupcovia ÚOŠS, ktorých činnosť ovplyvňuje podnikateľské prostredie v SR. Prvé zasadnutie
medzirezortnej pracovnej skupiny sa konalo 04.10.2016. Dňa 17.03.2017 sa na pôde MH SR konalo
spoločné zasadnutie zástupcov podnikateľov a medzirezortnej skupiny. Podnikateľov okrem iných združení
zastupovali AZZZ, RÚZ, PAS, SOPK, Klub 500, SŽZ, SAF, SAMP, atď. Zástupcovia podnikateľov v čase 6.17.03.2017 a následne počas spoločného stretnutia 17.03.2017 prispievali svojimi návrhmi a komentármi k
jednotlivým návrhom opatrení. Každé opatrenie bolo samostatne prekonzultované. Podnikatelia určili z
pôvodných 35 opatrení top 15 z ich pohľadu najdôležitejších.
Zlepšenie podnikateľského prostredia
Materiál je výsledkom konzultácií so zástupcami ÚOŠS a zástupcami podnikateľskej obce. Pri príprave
dokumentu tiež prebiehali individuálne rokovania a konzultácie najmä so subjektmi zapojenými do
posudzovania vplyvov a participatívnej tvorby verejnej politiky, ako aj so zástupcami Iniciatívy pre vládu
zákona a Združením podnikateľov Slovenska, ktorí prejavili záujem o zapojenie sa do procesu konzultácií.
Bilaterálne stretnutie sa uskutočnilo aj na ÚSV ROS a s členmi stálej pracovnej komisie LRV SR na
posudzovanie vybraných vplyvov pri MH SR. Zároveň bolo obsahové zameranie materiálu, ako požiadavka
na návrhy a podnety k príprave dokumentu, predložené na konzultácie s verejnosťou prostredníctvom
predbežnej informácie zverejnenej na portáli Slov-Lex pod č. PI/2017/170. Na webovom sídle MH SR bola
verejná konzultácia k príprave dokumentu. Na tieto výzvy MH SR zo strany verejnosti nezaznamenalo
žiadne podnety či návrhy. Materiál bol prezentovaný širšej odbornej verejnosti 8.11.2017 na prvej
medzinárodnej konferencii pod záštitou predsedu vlády SR Malé a stredné podnikanie v Európskom
hospodárskom priestore, ktorá sa konala v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Materiál bol
v MPK do 30.11.2017.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Návrh Akčného plánu zameraného na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, s primárnym fókusom
na rozvoj a podporu internacionalizácie a cross-sektorových inovácií.
MK SR zatiaľ absolvovalo 2 stakeholder stretnutie, čakajú na odpočet úloh a potom začnú vypracovávať
akčný plán podľa metodiky zahraničných partnerov. Cieľom je nastavenie účinnejších verejných politík
v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu s dôrazom na rozvoj a podporu internacionalizácie
a medzisektorových inovácií, implementovaných na rôznych úrovniach na celom území SR.
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Pre potreby prípravy akčného plánu bola vytvorená stakeholder group, ktorá sa bude aktívne podieľať na
procese prípravy AP. Je zložená zo zástupcov štátnej správy, asociácií a odborných združení. V projekte je
zapojený aj medzinárodný rozmer v podobe pripomienkovania zahraničným partnerom projektu CREADIS3,
ktorého je akčný plán výstupom.
Stakeholder group sa bude podieľať na celom procese prípravy plánu. Výstupy pracovnej skupiny týkajúce
sa konkrétnych návrhov opatrení budú konzultované so skupinou odborníkov zastupujúcich jednotlivé
sektory kultúrneho a kreatívneho priemyslu formou pripomienkovania za účelom zapojenia odbornej
verejnosti a následnej efektívnej implementácie navrhnutých opatrení.
Predbežný harmonogram tvorby akčného plánu:
● 2017: príprava podkladov - mapovanie, zostavenie pracovnej skupiny, odpočet úloh aktuálneho
Akčného plánu rozvoja kreatívneho priemyslu
● 2018: pracovné stretnutia stakeholder group, pracovné stretnutia so skupinou odborníkov
zastupujúcej jednotlivé sektory kultúrneho a kreatívneho priemyslu (pripomienkovanie návrhu
a konkrétnych opatrení), konzultácie so zahraničným partnerom projektu CREADIS3 (postup, návrhy
riešení)
● 2019: pripomienkovanie návrhu akčného plánu zahraničným partnerom projektu CREADIS3, VPK,
MPK, predloženie na rokovanie vlády
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Verejná diskusia k spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie po roku 2020
EK vo februári 2017 otvorila trojmesačnú verejnú konzultáciu, ktorá predstavovala prvú fázu modernizácie a
zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).
Verejná konzultácia prebiehala 12 týždňov, počas ktorých mali poľnohospodári, občania, organizácie a
všetky zainteresované strany príležitosť vyjadriť sa k budúcnosti SPP. Komisia využila vstupy z tejto
konzultácie pri koncipovaní návrhu oznámenia, ktoré sa má predložiť do konca roka 2017 (očakávané
29.11.2017) a ktoré bude obsahovať závery o súčasnom fungovaní SPP a potenciálne politické možnosti do
budúcnosti, ktoré budú založené na spoľahlivých dôkazoch.
Výsledky verejnej konzultácie, do ktorej sa zapojilo aj 3 132 respondentov zo Slovenska, predstavil komisár
Hogan na konferencii v Bruseli v júli 2017. Výsledky sú dostupné na tomto odkaze adrese resp. na tomto
odkaze. V súčasnosti prebiehajú na európskej úrovni prípravy novej SPP na programové obdobie 20202027, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia smerovanie slovenského poľnohospodárstva.
Problematikou budúcnosti SPP po roku 2020 by sa mal zaoberať Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP),
ktorý vznikol na pôde MPRV SR 15.11.2017. Jeho poslaním bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva
prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja
vidieka. Inštitút bude tiež poskytovať analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť. Prioritami IPP na
najbližšie obdobie bude aj nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Národný akčný plán pre deti
Príprava Národného akčného plánu pre deti, ktorý nadviaže na aktuálne platný Národný akčný plán pre deti
na roky 2013-2017, prebieha v gescii pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v období od júla 2017 do júna 2018.
Činnosť pracovnej skupiny poverenej prípravou Národného akčného plánu pre deti je úzko koordinovaná s
činnosťou ďalšej pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež, úlohou ktorej je vytvoriť návrh mechanizmu
participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. V
záujme zosúladenia systému strategického plánovania so systémom programového rozpočtovania bude
činnosť pracovnej skupiny koordinovaná aj s činnosťou pracovnej skupiny pre identifikáciu mechanizmu
sledovania a alokácie zdrojov vynaložených z verejného rozpočtu na ochranu detí a rodín.
Predpokladané aktivity úvodnej fázy prípravy materiálu - zber dát a analýza východiskového stavu
(december 2017 - marec 2018): prípravný tím
● zostaví plán prípravných prác a zámer zberu dát,
● vykoná zber dát na základe zámeru zberu dát a poznatky sumarizuje do vstupnej správy, ktorá
analyzuje obsahové východiská tvorby materiálu,
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●

na základe obsahu vstupnej správy zostaví osnovu Národného akčného plánu pre deti, ktorá
vymedzuje rámcovú štruktúru materiálu a pomenúva strategické ciele materiálu.
Úvodné zasadnutie pracovnej skupiny (prípravného tímu) poverenej prípravou Národného akčného plánu
pre deti sa uskutočnilo 8.12.2017.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Stratégia environmentálnej politiky do roku 2030
V priebehu marca a apríla 2017 IEP zorganizoval prvé pracovné stretnutia odborných pracovných skupín
delených podľa hlavných zložiek životného prostredia a faktorov, ktoré na ne najviac vplývajú (voda,
geológia a envirozáťaže, biodiverzita, pôda a lesy, energie, klíma a ovzdušie a zelená ekonomika a odpady).
Na nich sme prezentovali základné ciele, rámec a postup pri vypracúvaní, pripomienkovaní a schvaľovaní
Envirostratégie 2030. Z prvých stretnutí okrem iného vyplynula potreba rozšíriť obsah o samostatnú
kapitolu, ktorá sa bude venovať environmentálnej výchove na rôznych úrovniach. Od členov pracovných
skupín sme do dnešného dňa dostali viac ako 70 podkladov a podnetov. Okrem toho sme od 13.02.
do konca apríla 2017 zorganizovali verejnú on-line konzultáciu, kde mohla široká verejnosť zaslať svoje
odporúčania a podnety. Celkovo sme dostali 729 podnetov.
Momentálne spracúvame analytickú časť, ciele a odporúčania od členov pracovných skupín, ďalších
externých konzultantov, ale aj na základe podnetov širokej verejnosti. Zapracovanie vstupov členov
pracovných skupín bude podmienené overiteľnosťou návrhov, ktorú by mali podložiť vlastnými odbornými
analýzami alebo odkazmi na relevantné štúdie, príklady z praxe a pod. Návrhy by mali byť takisto v súlade
s národnými a medzinárodnými dlhodobými cieľmi v jednotlivých oblastiach, ak sú také v súčasnosti
schválené. IEP zašle členom pracovných skupín prvý draft a následne zorganizuje stretnutia, na ktorých
budú konzultované zapracované, ale aj nezapracované časti návrhov. Prvý draft bude následne zverejnený,
čím bude poskytnutý priestor na vyjadrenie aj širokej verejnosti prostredníctvom online pripomienok.
Oficiálne sme spustili nový proces strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) na Envirostratégiu
2030 - Oznámenie o strategickom dokumente. Oznámenie je zverejnené na tomto odkaze, aj na stránke
MŽP. Všetky aktuálne informácie k ES sú k dispozícii na tomto odkaze.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Zákon o údajoch
Zákon o údajoch má byť predložený až v decembri roku 2018, takže momentálne to priorita nie je a sú tam
iné úlohy so skorším termínom plnenia.
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Úloha č. 48: Podporovať partnerstvo a dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi
neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík.
Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 30. júna 2019
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Na podporu partnerstva medzi verejnou správou a občianskou spoločnosťou ÚSV ROS spustil v apríli 2017
národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Projekt
je financovaný z operačného programu Efektívne verejná správa s alokáciou 2,35 mil. eur na obdobie 3
rokoch. Je určený pre zástupcov štátnej správy, samosprávy na úrovní obcí, miest a samosprávnych krajov,
pre právnické osoby, hlavne MNO a pre samotných občanov.
Projekt sa skladá z dvoch hlavných častí:
1. participatívna tvorba 12 pilotných verejných politík
Táto časť overuje inovatívne mechanizmy participatívnej tvorby verejných politík na štyroch úrovniach národnej, regionálnej, mikroregionálnej, lokálnej v rôznych segmentoch tvorby verejných politík. Do praxe
zavádza a testuje inovatívne postupy, scenáre a nástroje participatívnej tvorby verejných politík v širokej
škále tém - sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca,
využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie.
2. analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do
praxe
Táto časť sa rozdeľuje do niekoľkých častí:
● analýza stavu a možností participácia – hlavne systematický a cielený zber, sumarizácia a
interpretácia relevantných dát
● legislatíva – mapuje súčasné legislatívne prostredie v téme participácie,
● budovanie kapacít, hlavne na strane verejnej správy,
● aktivity na podporu participácia - zabezpečujú podporu presadzovania participatívnych procesov v
praxi s dôrazom na riadené komunikačné, informačné, osvetové aktivity a podujatia, napr. diskusie,
vzdelávanie, on-line nástroje, spoločenskú hru, newslettre).
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Úloha č. 49: Navrhnúť odporúčanie na internú smernicu o využívaní bezplatných on-line nástrojov
pri participatívnej tvorbe verejných politík.
Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 31. marca 2018
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Participácia verejnosti na správe vecí verejných je jednou z nosných tém, ktorej sa ÚSV ROS venuje. Pri
komunikácii väčšieho počtu zúčastnených, či už z radov zamestnancov verejnej správy, alebo iných aktérov
(vedecké inštitúcie, mimovládne neziskové organizácie, jednotliví občania, podnikateľský sektor, atď.), je
jedným z kľúčových faktorov voľba efektívnych komunikačných nástrojov.
Z doterajších skúseností ÚSV ROS vyplýva poznatok, že interné smernice organizácií verejnej správy o
využívaní internetu a intranetu nerátajú s možnosťou využívania bezplatných on-line nástrojov pri tvorbe
verejných politík. Je však nevyhnutné, aby verejná správa reagovala na transformáciu spoločnosti, ktorá
nastala aj vplyvom rozvoja informačno-komunikačných technológií a tieto nástroje používala.
ÚSV ROS preto vypracoval štúdiu, ktorá informuje o existujúcich bezplatných on-line nástrojoch na účinnú a
efektívnu spoluprácu väčšieho počtu ľudí na tvorbe dokumentu. Štúdia bude slúžiť ako odporúčanie na
internú smernicu o využívaní bezplatných on-line nástrojov pri participatívnej tvorbe verejných politík.
Odporúčania budeme ďalej komunikovať s relevantnými zástupcami jednotlivých ústredných orgánov
štátnej správy, hlavne so zástupcami sekcií informatiky, ktorí sú odbornými garantmi pri eliminácii
bezpečnostných rizík. Našim cieľom je, aby sa nástroje, ako napr. GoogleDrive, skype call, stali bežnou
súčasťou pri práci zamestnancov verejnej správy. Máme za to, že využívaním takýchto on-line nástrojov pri
tvorbe verejných politík (napr. návrhov zákonov, stratégií, akčných plánov, projektov, programov, atď.) sa
znižujú náklady na participatívny proces tvorby verejných politík a uľahčuje sa získavanie spätnej väzby zo
strany zainteresovaných aktérov z externého prostredia po celú dobu tvorby verejnej politiky.
Odporúčanie bude tiež uverejnené na webovej stránke nášho úradu.
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Úloha č. 50: Vytvoriť vzdelávacie nástroje v oblasti participácie.
Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej participácie
Termín: do 30. júna 2019
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Vytvorenie vzdelávacích nástrojov je jednou z hlavných priorít realizovaného národného projektu Podpora
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (prepojenie na úlohu č. 48).
Nástroje sa vytvárajú priebežne, tiež sa priebežne testujú na rôznych seminároch a workshopoch tak, aby
ich nastavenie odrážalo realitu slovenského prostredia.
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Úloha č. 51: Využívať vzdelávacie nástroje v oblasti participácie v rámci formálneho vzdelávania
s využitím metód neformálneho vzdelávania.
Zodpovedný: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Termín: do 31. decembra 2019
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Pravidelná aktualizácia informácií v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania. Pokyn k vypracovaniu
žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na tomto odkaze.
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Úloha č. 52: Vypracovať odporúčania pre zakotvenie participatívnych procesov do organizačných
procesov, interných smerníc a iných dokumentov pre potreby ústredných orgánov štátnej správy.
Zodpovední: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s podpredsedom
vlády a ministrom vnútra
Termín: do 31. decembra 2018
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Plnenie tejto úlohy takisto nadväzuje na úlohu č. 48 a na realizáciu národného projektu Podpora
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Odporúčania budú pripravené
v stanovenom termíne.
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IV. Otvorená justícia
Úloha č. 53: Prehodnotiť realizáciu zverejňovania hodnotení sudcov z hľadiska ich prehľadnosti
a zľahčenia možnosti ďalšej analýzy.
Zodpovedná: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Termín: do 31. decembra 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie: Hodnotenie sudcov je dostupné na tomto odkaze.
Zhodnotenie a odporúčanie organizácie Transparency International, 18.05.2018:
Úlohu je možné vyhodnotiť ako splnenú, nakoľko sa v súčasnosti zverejňujú kvalitatívne hodnotenia sudcov
na internetovej stránke MS SR.
Je však nutné poukázať na opakovanú nefunkčnosť internetovej stránky MS SR, na ktorej sa zverejňujú tzv.
ročné štatistické výkazy sudcov, ktoré predstavujú kvantitatívnu formu hodnotenia sudcu.
Menšie nedostatky je možné bádať aj na stránke MS SR, venovanej zverejňovaniu kvalitatívnych hodnotení
sudcov. Filtrovanie hodnotení je umožnené aj na základe stavu sudcu (aktívny/neaktívny), no viacero
sudcov, ktorí aktívne vykonávajú funkciu, sú v hodnoteniach nesprávne uvedení ako neaktívni.
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Úloha č. 54: Určiť, ktoré súdne rozhodnutia nemusia byť zverejňované.
Zodpovedná: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Termín: do 31. júla 2017
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Zákonom č. 301/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, boli vylúčené zo zverejňovania platobné rozkazy.
Zhodnotenie a odporúčanie organizácie Transparency International, 18.05.2018:
S účinnosťou od 1.01.2017 sa z povinnosti zverejňovať súdne rozhodnutia vyňali platobné rozkazy. V tomto
ohľade je možné úlohu uloženú MS SR považovať za splnenú.
Považujeme však za nutné upozorniť na nedostatočnú implementáciu tejto novely zákona o súdoch.
Napriek vyňatiu z povinného zverejňovania bolo v období do 1.01.2017 do 31.12.2017 zverejnených až
36 056 platobných rozkazov a v období od 1.01.2018 do 18.05.2018 ďalších 4 412 platobných rozkazov.
Množstvo platobných rozkazov, ktoré boli zverejnené, pritom nie je rovnomerne zastúpené naprieč SR.
Kraj

Počet zverejnených platobných rozkazov
(1. 1. 2017 – 18. 5. 2018)
Košický
10 533
Banskobystrický
10 206
Nitriansky
5 803
Bratislavský
5 464
Prešovský
2 977
Trnavský
2 252
Trenčiansky
1 743
Žilinský
1 490
SPOLU:
40 468
Tabuľka 1: Počet zverejnených platobných rozkazov, zdroj: InfoSúd
Aby bol dôsledne splnený aj účel novely, tak je nutné vykonať aj osvetu na súdoch, zodpovedných za
zverejňovanie rozhodnutí, najmä medzi administratívnym personálom, aby sa tento druh súdnych
rozhodnutí zbytočne nezverejňoval a tým sa zbytočne nečerpala personálna kapacita súdov na
anonymizáciu na úkor plnenia iných úloh.
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Úloha č. 55: Stanoviť typy podaní, ktoré je vhodné formalizovať, navrhnúť štandardizovaný formulár
pre vybrané podania a zverejniť štandardizované podania v elektronickej podobe na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ústrednom portáli verejnej správy a na právnom a
informačnom portáli Slov-Lex.
Zodpovedná: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. decembru
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Úloha sa plní priebežne, aktuálne sa pracuje na elektronickom formulári na podanie žaloby/návrhu na
začatie konania, návrhu na nariadenie neodkladného/zabezpečovacieho opatrenia a návrhu všeobecného
podania.
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Úloha č. 56: Participatívnym spôsobom pripraviť návrh legislatívnych zmien, ktorými sa určí orgán
dohľadu nad plynulosťou disciplinárnych konaní a ktorými sa zabezpečí dôsledné, rýchle a efektívne
uplatňovanie disciplinárnej zodpovednosti sudcov a predložiť ich na rokovanie vlády.
Zodpovední: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Termín: do 30. júna 2018
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Zákonom č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
Zhodnotenie a odporúčanie organizácie Transparency International, 18.05.2018:
Úlohu považujeme formálne za splnenú, nakoľko došlo k zákonnej úprave postavenia Súdnej rady SR ako
orgánu dohľadu nad dodržiavaním zásad dôstojnosti disciplinárneho konania a plynulosti disciplinárneho
konania. Avšak je nevyhnutné upozorniť na širší kontext nedostatkov právnej úpravy disciplinárnych konaní.
Zavedené opatrenie rieši dozor len nad výkonom disciplinárneho konania vo fáze po podaní návrhu
privilegovaným žalobcom, no nemá žiaden dopad na fázu medzi spáchaním disciplinárneho previnenia
a podaním návrhu. Úprava teda nijako negarantuje, že bude dochádzať k vyvodzovaniu disciplinárnej
zodpovednosti za spáchané disciplinárne previnenia, nakoľko podanie disciplinárneho návrhu je
podmienené vôľou privilegovaného žalobcu.
Príkladom je možné uviesť nezahajovanie disciplinárnych konaní pre spáchanie disciplinárneho deliktu
podľa § 116 ods. 1 písm. f) Zákona o sudcoch a prísediacich, resp. závažného disciplinárneho previnenia
podľa § 116 ods. 2 písm. g) v súvislosti s neúplnými vyhláseniami sudcov o blízkych osobách zamestnaných
na súdoch alebo MS SR (ďalej ako „rodinné väzby“). V súčasnosti neexistuje žiaden kontrolný mechanizmus
na úrovni Súdnej rady SR alebo MS SR, ktorý by zabezpečil kontrolu úplnosti a správnosti vyhlásení sudcov
podľa § 31 ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich. Bez vedomosti, ktorí konkrétni sudcovia neplnia svoju
povinnosť deklarovať rodinné väzby, nie je ani možné, aby privilegovaní žalobcovia podali disciplinárny
návrh. Z našej vlastnej investigatívnej činnosti nám je pritom známe, že viacero sudcov túto povinnosť
porušuje.
Pokiaľ bolo cieľom úlohy zabezpečiť zvýšenie efektivity disciplinárnych konaní, tak máme za to, že tento cieľ
je možné naplniť, pokiaľ budú okrem dohľadu nad plynulosťou disciplinárnych konaní zároveň vytvorené
efektívne mechanizmy monitoringu plnenia tých povinností sudcov, ktorých plnenie je poistené
disciplinárnou zodpovednosťou za ich porušenie.
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Úloha č. 57: Participatívnym spôsobom pripraviť návrh legislatívnych zmien, ktorými sa zabezpečí vyššia
verejná kontrola výberu predsedov súdov, sudcov a justičných zamestnancov a predložiť ich na rokovanie
vlády.
Zodpovední: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Termín: do 30. júna 2018
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Zákonom č. 152/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony a vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu.
Zhodnotenie a odporúčanie organizácie Transparency International, 18.05.2018:
Úlohu považujeme za splnenú len čiastočne. Vo vyhodnotení uvedený novela zákona o sudcoch
a prísediacich síce zreformovala proces výberu sudcov tak, že sa zaviedli tzv. hromadné výberové konania,
no nedošlo k úprave výberu ďalších justičných zamestnancov (napr. vyšší súdni úradníci).
V prvom rade je potrebné podotknúť, že sa stotožňujeme s myšlienkou zavedenia hromadných výberových
konaní na sudcov, nakoľko výsledky prvého hromadného výberového konania, ktoré sa konalo koncom roka
2017, naznačujú, že majú potenciál prispieť k zamedzeniu rozrastania rodinných väzieb v súdnictve.
V druhom rade považujeme za nevyhnutné, aby sa do budúcnosti upravili výberové konania na pozície
vyšších súdnych úradníkov a zaviedol sa rovnako vysoký štandard transparentnosti umožňujúcej verejnú
kontrolu. Predchádzajúce výskumy ukázali, že pokiaľ kandidát na sudcu vykonával funkciu vyššieho súdneho
úradníka na súde, na ktorom pôsobí aspoň jeden člen výberovej komisie, tak mal ceteris paribus až 4násobne vyššiu pravdepodobnosť úspechu vo výberovom konaní oproti ostatným uchádzačom. To
naznačuje, že vo výberových procesoch na sudcov zohrávajú významnú rolu nie len vedomosti a schopnosti
uchádzačov, ale aj ich kultúrny a sociálny kapitál. Preto je nevyhnutné otvoriť verejnej kontrole už proces
výberu vyšších súdnych úradníkov, aby sa do justície dostávali skutočne najlepší právnici.
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Úloha č. 58: Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa doplní zákon
č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a ktorým sa zabezpečí zverejnenie
miesta pôsobenia jednotlivých prokurátorov.
Zodpovední: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti v spolupráci s generálnym prokurátorom
Termín: do 31. júla 2018
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
K plneniu týchto úloh bolo s ministrom spravodlivosti, ako gestorom plnenia týchto úloh, dohodnuté
vytvorenie expertnej pracovnej skupiny zo zástupcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
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Úloha č. 59: Vytvoriť legislatívne predpoklady, ktorými sa rozšíri právo odporúčať kandidátov na funkciu
generálneho prokurátora.
Zodpovední: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti v spolupráci s generálnym prokurátorom
Termín: do 31. júla 2018
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
K plneniu týchto úloh bolo s ministrom spravodlivosti, ako gestorom plnenia týchto úloh, dohodnuté
vytvorenie expertnej pracovnej skupiny zo zástupcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a
Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
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Úloha č. 60: Participatívnym spôsobom vypracovať analýzu disciplinárnych konaní vo veciach
prokurátorov vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti.
Zodpovední: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti v spolupráci s generálnym prokurátorom
Termín: do 31. júla 2018
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Generálna prokuratúra vypracovala analýzu disciplinárnych konaní vo veciach prokurátorov a to za obdobie
rokov 2009 až 2017. Súčasne bola identifikovaná potreba legislatívnych zmien týkajúcich sa právnej úpravy
disciplinárnych konaní vo veciach prokurátorov. Tieto poznatky budú využité pri novele príslušných
právnych predpisov.
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Úloha č. 61: Participatívnym spôsobom vypracovať analýzu výberových konaní na funkciu prokurátora
vrátane návrhu legislatívnych zmien v záujme zvýšenia ich transparentnosti.
Zodpovední: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti v spolupráci s generálnym prokurátorom
Termín: do 31. júla 2018
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Generálna prokuratúra vypracovala analýzu výberových konaní na funkčné miesta prokurátorov a právnych
čakateľov prokuratúry. Poznatky vyplývajúce z analýzy ako aj z praxe výberových konaní budú využité pri
novelizácii príslušných právnych predpisov.
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V. Aplikačná prax
Úloha č. 62: Zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej činnosti a na
základe výsledkov pravidelných hodnotení aplikačnej praxe zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prípadne navrhnúť zmeny legislatívnej úpravy.
Zodpovední: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s podpredsedom
vlády a ministrom vnútra a so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. marcu
Stav: splnená
Zhodnotenie:
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „splnomocnenec vlády SR“) inicioval
úvodné stretnutie s výkonnou riaditeľkou Slovenského strediska pre ľudské práva (ďalej len „SNSĽP“) p.
Szabovou a právnikom SNSĽP Cenknerom. Výsledkom pracovného stretnutia je zoznam aktivít, na ktorých
sa bude ÚSV ROS v spolupráci s SNSĽP spoločne podieľať v priebehu doby implementácie Akčného plánu
Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 – 2019, nakoľko ide o systematickú činnosť s kontrolným
termínom každoročne do 31.03.2017.
Zároveň inicioval stretnutie so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií (Aliancia Fair Play,
Transparency International, Nadácia Zastavme korupciu), ktoré sa angažujú v tejto problematike s cieľom
zadefinovať možnú spoluprácu vo zvyšovaní povedomia.
Výsledkom stretnutí je prvotná spoločná panelová diskusia na tému „Dva roky existencie zákona o
whistleblowers. Čo ukázala jeho aplikačná prax?“. Panelová diskusia je organizovaná v spolupráci s Fakultou
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a aktívne sa jej zúčastní Michal Cenkner zo SNSĽP,
Barbora Tholtová z Transparency International Slovensko, Marianna Leontiev z Nadácie Zastavme korupciu
a Iveta Ferčíková z ÚSV ROS. Pozvánka na diskusiu bola zverejnená na webovom sídle ÚSV ROS .
V súvislosti s návrhom legislatívnych zmien oslovil splnomocnenec vlády SR prezidenta Policajného zboru p.
Tibora Gašpara a generálneho riaditeľa Sekcie kontroly a inšpekcie Ministerstva vnútra SR p. Milana
Lúčanského so žiadosťou o súčinnosť v zmysle plnenia tejto úlohy. Predmetom žiadosti bolo formulovanie
prípadných návrhov na zmenu predmetnej legislatívy na základe ich odborných skúsenosti, dát a zistení.
Tieto podklady budú slúžiť ako odborný vstup do diskusie o prípadných návrhoch zmien legislatívy za
účelom jej skvalitnenia.
Nakoľko ide o systematickú činnosť, ďalšie aktivity na zvyšovanie povedomia o právnej úprave budú
realizované v priebehu doby implementácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 20172019 a pravidelne odpočtované ku kontrolnému dňu 31.03. každoročne.
V priebehu obdobia apríl 2017 – marec 2018 ÚSV ROS zorganizoval celú sériu aktivít:
V apríli 2017 zorganizoval ÚSV ROS v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského panelovú diskusiu na tému „Dva roky existencie zákona o whistleblowers. Čo ukázala jeho
aplikačná prax?“. Diskusie sa zúčastnili Barbora Tholtová (Transparency International Slovensko), Marianna
Leontiev (Nadácia Zastavme korupciu), Michal Cenkner (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) a
Iveta Ferčíková (ÚSV ROS).
V apríli a v máji 2017 sa na pôde úradu uskutočnili viaceré stretnutia so zástupcami Transparency
International Slovensko, Nadácie Zastavme korupciu a Aliancie Fair-play. Na stretnutiach sme rokovali o
možnostiach zmeny legislatívy upravujúcej ochranu oznamovateľov a ďalšej spolupráci v oblasti
oznamovania protispoločenskej činnosti.
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V máji 2017 si na spoločnom stretnutí splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin
Giertl a riaditeľka Centra právnej pomoci Eva Kováčechová vymenili skúsenosti Centra právnej pomoci s
aplikáciou zákona, so zvyšovaním povedomia o problematike oznamovania protispoločenskej činnosti a
odporúčania na zmeny legislatívy v záujme vyššej a efektívnejšej ochrany oznamovateľov.
V máji 2017 sme sa zúčastnili pracovného semináru „Ochrana oznamovateľov korupcie“, organizovanom
Úradom vlády SR pod záštitou predsedu vlády SR Robertom Ficom, ktorý na seminári vystúpil a oznámil
nadviazanie spolupráce vlády SR s OECD vo veci analyzovania protikorupčnej legislatívy SR a návrhov na jej
zlepšenie.
V máji 2017 ÚSV ROS tiež vypracoval dokument „Návrhy na posilnenie ochrany podávateľa podnetu pri
oznamovaní protispoločenskej činnosti“, ktorý obsahuje návrhy ÚSV ROS na čiastkové doplnenie zákona č.
307/2014 Z. z. Dokument obsahuje aj časť s názvom „Analýza zákonných prostriedkov ochrany podávateľa
podnetu“, ktorá bola vypracovaná s cieľom zvyšovania povedomia verejnosti.
V mesiacoch máj až júl 2017 ÚSV ROS spolupracoval s Nadáciou Zastavme korupciu na vytvorení stránky
akooznamit.sk, ktorá má slúžiť najmä potenciálnym oznamovateľom korupcie a inej protispoločenskej
činnosti, no i širokej verejnosti. Na stránke sú uvedené rady, ako oznámiť korupciu, ako požiadať o ochranu,
či ako sa domáhať odmeny. Verejnosť na nej nájde aj kontakty organizácií zaoberajúcich sa pomocou
oznamovateľom ako aj štátnych subjektov, do ktorých pôsobnosti patrí problematika oznamovania. Na
stránke sú tiež prístupné užitočné formuláre na stiahnutie a príklady dobrej praxe.
V júni 2017 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl niekoľkokrát stretol
s novovymenovaným riaditeľom Odboru prevencie korupcie Úradu vlády SR Petrom Kovaříkom.
Predmetom stretnutí bolo nadviazanie spolupráce, prezentácia dokumentu „Návrhy na posilnenie ochrany
podávateľa podnetu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti“ a odporúčania v záujme participatívnej
tvorby nového zákona o ochrane oznamovateľov.
V júli 2017 ÚSV ROS v nadväznosti na zverejnenie predsedom vlády SR avizovaného dokumentu OECD
„Posúdenie základných protikorupčných právnych predpisov v Slovenskej republike“ vypracoval dokument
„Porovnávacia analýza odporúčaní OECD vo vzťahu k návrhom predloženým USV ROS a k akčnému plánu
Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019“, v ktorom sú porovnané odporúčania OECD,
návrhy ÚSV ROS predložené v dokumente „Návrhy na posilnenie ochrany podávateľa podnetu pri
oznamovaní protispoločenskej činnosti“ a úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na
roky 2017 – 2019.
Od augusta 2017 do februára 2018 ÚSV ROS aktívne participoval na príprave návrhu nového zákona o
ochrane oznamovateľov. Na Úrade vlády SR bola vytvorená pracovná skupina zložená zo zástupcov Úradu
vlády SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Národného
inšpektorátu práce, Slovenského národného strediska pre ľudské práva a subjektov občianskej spoločnosti –
Aliancie Fair-play, Nadácie Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko. Pracovná skupina sa
stretávala jeden až dvakrát v mesiaci do decembra 2017, od kedy sa jej členovia na príprave návrhu zákona
podieľali elektronicky. Návrh zákona bol predložený do MPK vo februári 2018 pod číslom LP/2018/109.
V novembri 2017 ÚSV ROS usporiadal podujatie s názvom Open Government Week 2017, v rámci ktorého
sa uskutočnila panelová diskusia na tému „Oznamovatelia – dokážeme ich ochrániť?“. Na tému diskutovali
Barbora Tholtová (Transparency International Slovensko), Marianna Leontiev (Nadácia Zastavme korupciu),
Michal Cenkner (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), Peter Kovařík (Úrad vlády SR – Odbor
prevencie korupcie) a Bystrík Antalík (ÚSV ROS). V rámci podujatia ÚSV ROS formou moderovaného
rozhovoru predstavil známe oznamovateľky korupcie Martu Bočekovú a Ľubicu Lapinovú, nositeľku
ocenenia „Biela vrana“. Verejnosť sa tiež mohla prejsť po „whistleblowerskom chodníku“, jednoduchom a
interaktívnom sprievodcovi procesom oznamovania protispoločenskej činnosti.
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V novembri 2017 sme sa zúčastnili workshopu organizovaného Úradom vlády SR, nadväzujúcom na
odporúčania OECD obsiahnuté v dokumente „Posúdenie základných protikorupčných právnych predpisov v
Slovenskej republike“. Na základe workshopu ÚSV ROS vypracoval dokument „Niekoľko postrehov z
workshopu „Posúdenie základných protikorupčných právnych predpisov v Slovenskej republike –
odporúčania OECD a možnosti ich implementácie“.“
V decembri 2017 sme sa aktívne zúčastnili workshopu „Etika a boj proti korupcii“, organizovanom Úradom
vlády SR v spolupráci s Transparency International Slovensko.
V januári 2018 sme sa zúčastnili koordinačného stretnutia na Úrade vlády SR. Predmetom rokovania boli
možnosti pokračovania v zmenách ďalších právnych predpisov smerom k efektívnejšiemu boju s korupciou
na základe odporúčaní OECD.
V priebehu nasledujúceho kontrolného obdobia ÚSV ROS plánuje aktivity na zvyšovanie povedomia o novej
právnej úprave, pokiaľ táto bude prijatá parlamentom. ÚSV ROS taktiež plánuje aktívne sa zúčastňovať na
príprave ďalších zmien legislatívy v zmysle odporúčaní OECD, pokiaľ sa k ich príprave pristúpi.
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Úloha č. 63: Analyzovať a vyhodnocovať predbežné informácie a správy o účasti verejnosti v rámci
legislatívneho procesu tvorby a pripomienkovania návrhov právnych predpisov.
Zodpovední: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s podpredsedníčkou
vlády SR a ministerkou spravodlivosti
Termín: priebežne, kontrolný termín k 31. marcu
Stav: splnená
Zhodnotenie:
2017: ÚSV ROS v spolupráci s MS SR monitoroval predbežné informácie a správy o účasti verejnosti
zverejnené v období od 05.06. – 31.12.2016. Výsledkom monitorovania je vypracovaná pilotná analýza
aplikačnej praxe, ktorá obsahuje súbor odporúčaní pre predkladateľov právnych predpisov formulovaných
na základe získaných dát. Správa bola zverejnená na webovej stránke ÚSV ROS dňa 04.04.2017.
2018: ÚSV ROS aj na základe výsledkov Analýzy zverejňovania správ o účasti verejnosti a predbežných
informácií za rok 2016 vypracoval „Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe
právneho predpisu“. Metodické usmernenie má slúžiť predkladateľom návrhov právnych predpisov ako
pomôcka pre lepšie vypracovávanie správ o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu.
ÚSV ROS taktiež v roku 2017 vypracoval dokument „Legislatívny proces a možnosti participácie verejnosti“,
ktorom sú inštitúty predbežnej informácie a správy o účasti verejnosti zasadené do kontextu legislatívneho
procesu a je zdôraznený ich význam ako dôležitých participatívnych nástrojov.
Vo februári 2018 ÚSV ROS začal zbierať podklady pre Analýzu zverejňovania správ o účasti verejnosti a
predbežných informácií za rok 2017 a priebežne ich vyhodnocovať. Kompletná analýza bude zverejnená na
webovej stránke úradu.
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Úloha č. 64: Analyzovať a vyhodnocovať efektivitu nástroja elektronická hromadná žiadosť.
Zodpovední: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s vedúcim Úradu
vlády SR
Termín: do 31. decembra 2017 a do 31. decembra 2018
Stav: splnená
Zhodnotenie:
V rámci projektu NASES „eDemokracia a otvorená vláda“ bol vytvorený a spustený modul Elektronické
hromadné žiadosti (ďalej len „EHŽ“), ktorý je zadefinovaný ako elektronická služba (v zmysle výzvy MF SR,
OPIS-2013/1.1/58-NP). Hlavnou výhodou EHŽ je vytvorenie mechanizmu, prostredníctvom ktorého môžu
občania vyjadriť svoje požiadavky voči vláde SR ako kolektívnemu orgánu. Občania tak môžu komunikovať
so štátom i mimo termínov volieb a byť vo svojich požiadavkách konkrétnejší.
Formálne nastavenie pravidiel EHŽ požaduje, aby EHŽ podporilo minimálne 15.000 ľudí za 30 dní. Po splnení
tohto limitu bude EHŽ predložená na rokovanie vlády SR.
Na úspešné zverejnenie EHŽ v zozname elektronických hromadných žiadostí je potrebné, aby bola žiadosť
schválená správcom, ktorým je Úrad vlády Slovenskej republiky. Dôvody na neschválenie sú síce explicitne
uvedené, napríklad, že smeruje proti ľudským právam a slobodám, týka sa daní, odvodov a štátneho
rozpočtu, nespadá do rozhodovacej právomoci vlády a podobne, ale praktická skúsenosť zo zatiaľ jediného
pokusu o vytvorenie EHŽ preukázala, že je potrebná precíznejšia špecifikácia týchto dôvodov.
Momentálne od spustenia projektu v januári 2016 máme teda zaznamenanú iba jednu elektronickú
hromadnú žiadosť, ktorá skončila zamietnutím ešte v úvodnej fáze správcom EHŽ práve z dôvodu, že
požiadavka komunikovaná v EHŽ nebola podľa správcu predmetom rozhodovania v rámci kompetencií
vlády SR.
Z dôvodu financovania predmetného modulu z európskych zdrojov je podmienkou udržateľnosť služby v
trvaní 5 rokov od ukončenia projektu (12/2015).
Na zvýšenie využitia EHŽ navrhujeme prijať nasledujúce opatrenia:
● EHŽ priblížiť viac verejnosti a to zvýšením jej publicity a osvety,
● spresniť špecifikácie dôvodov na neschválenie žiadosti,
● zvýšiť prístupnosť formou metodickej úpravy podmienok EHŽ a to napríklad:
o znížiť počet potrebných podpisov z 15.000 na nižší počet,
• preskúmať dôvody úspešnosti petícií ako alternatívneho nástroja k EHŽ.
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VI. Spätná väzba a pokračovanie
Úloha č. 65: Určiť osobu zodpovednú za implementáciu úloh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené
vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 v organizácii.
Zodpovední: ministri, podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu, vedúcim Úradu vlády SR,
vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Termín: do 31. marca 2017
ÚOSŠ
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky

Meno a priezvisko
Lukáš Jankovič
Samuel Belej
Martin Darmo
Miriam Hatalová
Iveta Korytková
Peter Hudec
Václav Javúrek
Lucia Fašungová
Martina Szabo Sótyiová
Alexander Ryba (dočasne)
Informácie neboli poskytnuté
Richard Woltemar
Michal Kondáš
Jana Oslejová
Marián Kramár
Informácie neboli poskytnuté
Miroslava Jurišová
Branislav Neborásek
Informácie neboli poskytnuté
Eduard Metke
Veronika Farkašovská
Informácie neboli poskytnuté
Branislav Világi
Elemír Murček
Juraj Kormuth
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Úloha č. 66: Koordinovať pracovnú skupinu k implementácii akčného plánu Iniciatívy pre otvorené
vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.
Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 30. júna 2019
Stav:
Zhodnotenie:
Pracovná skupina k implementácii akčného plánu OGP 2017-2019 vznikla po vymenovaní osôb
zodpovedných za implementáciu úloh akčného plánu v jednotlivých ÚOSŠ (úloha č. 65). Pracovnú skupinu
koordinuje kontaktná osoba z ÚSV ROS.
Do 31.03.2018 sa uskutočnili dve stretnutia pracovnej skupiny, tretie sa konalo 12.04.2018. Na stretnutiach
sa okrem členov z ÚOSŠ a kontaktnej osoby za ÚSV ROS zúčastňujú koordinátori jednotlivých kapitol
akčného plánu zo strany ÚSV ROS a externí hostia. Víziou je pokračovať v stretávaní koordinačnej pracovnej
skupiny v periodicite 2x ročne.
1. stretnutie (20.06.2017) - hlavnou témou stretnutia bolo predstavenie OGP, prezentácia aktuálneho
akčného plánu a prezentácia nezávislého hodnotenia predchádzajúceho akčného plánu zo strany centrály
Iniciatívy pre otvorené vládnutie.
2. stretnutie (08.12.2017) – hlavnou témou stretnutia boli úspechy a bariéry pri presadzovaní
myšlienok, úloh otvoreného vládnutia v rezortoch, návrhoch na zlepšenie procesov a možnosti vzájomnej
spolupráce v roku 2018.
3. stretnutie (12.04.2018) – hlavnou témou stretnutia bolo predstavenie scenára prípravy
strednodobej hodnotiacej správy, harmonogram tvorby a požiadavky na jednotlivých členov koordinačnej
skupiny.
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Úloha č. 67: Vypracovať konečné hodnotenie akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v
Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.
Zodpovední: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s ministrami,
podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu, vedúcim Úradu vlády SR a vedúcimi ostatných
ústredných orgánov štátnej správy.
Termín: do 30. júna 2019
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Vypracovanie konečného hodnotenia akčného plánu OGP 2017-2019 je naplánované primárne na 1. polrok
2019. Hodnotenie bude pripravené participatívne za účasti všetkých zodpovedných osôb, ďalej budú
prizvaní experti v rámci existujúcich pracovných skupín k jednotlivým kapitolám a témam akčného plánu.
Významnú úlohu bude hrať aj koordinačná pracovná skupina (úloha č. 66). Samozrejmosťou bude verejné
pripomienkovanie, ďalej predloženie na rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
(predpokladaný termín jún 2019), ako aj diskusie v rámci medzinárodného Týždňa otvoreného vládnutia,
ktoré bude v máji 2019.
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Úloha č. 68: Vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie
v Slovenskej republike na nasledujúce obdobie.
Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 31. októbra 2019
Stav: v plnení
Zhodnotenie:
Pre plnenie tejto úlohy je potrebné úspešne splniť úlohy tohto akčného plánu, vypracovať jeho konečné
hodnotenie (úloha č. 67) a v nadväznosti na zmapované plnenie pripraviť nový akčný plán OGP na
nasledujúce, pravdepodobne 2-ročné obdobie.
Každopádne už teraz priebežne mapujeme situáciu v rôznych témach, kde sa vynárajú nové príležitosti
a potreby. Takisto sa zúčastňujeme zahraničných konferencií a seminárov, ktoré sú pre nás veľmi
inšpiratívne do budúcnosti. Neodmysliteľným zdrojom nápadov je spolupráca s MNO, akademickou obcou,
jednotlivými rezortmi a ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy.
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VII: Prílohy
Príloha č. 1: Úloha č. 5
Por.č Rezort
.
1
Ministerstvo
dopravy SR

Link

Poznámka

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetov

31.03.2017: Úloha splnená v termíne. Zoznam bol aktualizovaný prostredníctvom aktualizácie
tzv. "nultého datasetu" na portáli otvorených dát. 31.3.2018: Zoznam bol aktualizovaný
prostredníctvom aktualizácie tzv. "nultého datasetu" na portáli otvorených dát

2

Ministerstvo
financií SR

https://data.gov.sk/dataset?organization=2137b75b Ministerstvo aktualizuje a zverejňuje na portáli otvorených dát zoznam všetkých zverejnených
-83a9-45b1-b60b-20522174ae10
datasetov v gescii ministerstva a podriadených právnických osôb, avšak momentálne
ministerstvo nevie špecifikovať presný harmonogram a periodicitu zverejňovania ďalších
datasetov, vzhľadom na to, že s gestormi jednotlivých informačných systémov prebehli zatiaľ
iba prvotné stretnutia.

3

Ministerstvo
hospodárstva SR

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetov-mhsr

Úloha je za minulé obdobie splnená a pravidelne aktualizovaná. Na portáli otvorených dát sú v
súčasnosti aktuálne zoznamy datasetov za naše ministerstvo. Zoznam datasetov sa bude v
nasledujúcom období aktualizovať aj oslovením odborných útvarov s touto problematikou.

4

Ministerstvo
kultúry SR
Ministerstvo
obrany SR
Ministerstvo
pôdohospodárstv
a a rozvoja vidieka
SR

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetov-mksr-a-rezortnych-organizacii-mk-sr

Úloha je plnená priebežne.

5
6

bez poskytnutia informácií
https://data.gov.sk/dataset/http-www-mpsr-skdatasety-zoznam-pripravovanych-datasetovrezortu-mprvsr-xml;
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-v-sucasnostizverejnenych-datasetov-rezortu-mprv-sr;
https://data.gov.sk/dataset/casovy-harmonogramvytvarania-a-spristupnovania-datasetov-rezortumprv-sr-na-rok-2018

2017: Úloha sa plní priebežne, MPRV SR aktualizuje a zverejňuje na portáli otvorených dát
zoznamy všetkých datasetov (zverejnených a plánovaných) v gescii ministerstva a ním
zriadených organizácií s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania.
2018: Úloha sa plní priebežne, MPRV SR aktualizuje a zverejňuje na portáli otvorených dát
zoznamy všetkých datasetov (zverejnených a plánovaných) v gescii ministerstva a právnických
osôb v jeho pôsobnosti (okrem Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu
poľnohospodárskeho Bratislava, Lesov SR, š. p., Hydromeliorácií, š. p.) s plánom zverejňovania
datasetov. Perióda (frekvencia) aktualizácie jednotlivých plánovaných datasetov bude
stanovená pri ich prvom zverejnení na Portáli otvorených dát – data.gov.sk.
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7

8
9

10
11

12
13

14

15
16

17

Ministerstvo
práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Ministerstvo
spravodlivosti SR
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskum a športu
SR
Ministerstvo
vnútra SR
Ministerstvo
zahraničných vecí
a európskych
záležitostí SR

Analýza dát bola ukončená v marci 2018, plán zverejňovania bude zverejnený v priebehu
mesiaca.
https://data.gov.sk/dataset/datasety-ministerstvaspravodlivosti
https://data.gov.sk/dataset/http-www-minedu-skdata-att-12663-csv#

https://data.gov.sk/dataset/mv-sr-planzverejnovania-datasetov-na-rok-2017
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-publikovanychdatasetov-mzvaez-sr;
https://data.gov.sk/dataset/plan-zverejnovaniadatasetov-mzvaez-sr

Ministerstvo
zdravotníctva SR
Ministerstvo
životného
prostredia SR

https://data.gov.sk/dataset/datasety-rezortuzdravotnictva
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetovrezortu-mzp-sr-pre-portal-otvorenych-dat-2017

Národný
bezpečnostný
úrad SR
Protimonopolný
úrad SR
Správa štátnych a
hmotných rezerv
SR

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetov-nbu

MZVaEZ SR zverejnilo k 31.03.2017 spolu 6 nových datasetov. Súčasne bola zrealizovaná revízia
už zverejnených datasetov (aktualizácia, resp. odstránenie neaktuálnych datasetov). Na
základe podkladov odborných útvarov MZVaEZ SR budú postupne zverejnené ďalšie datasety a
zabezpečená ich pravidelná aktualizácia.

Úloha je priebežne plnená. Aktuálne sa spracovávajú výsledky dátového auditu v rezorte
životného prostredia v zmysle úlohy B.14 uznesenia 346/2017, ktorý je povinný vykonať do 31.
marca 2018. Na základe rezortov výsledkov auditu bude aktualizovaný dataset na
https://data.gov.sk – zoznam datasetov rezortu pre portál otvorených dát 2017.

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetovpmu-sr
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetov-sshr- SŠHR SR zverejnila zoznam všetkých datasetov a aktualizuje obsah v súlade s plánom
sr
zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát. Posledná
aktualizácia zoznamu datasetov je zo dňa 21.03.2018.

Štatistický úrad SR https://data.gov.sk/dataset/zoznam-dataseto-susr

Zoznam všetkých datasetov bol aktualizovaný - ŠÚ SR ho aktualizuje priebežne aj počas roka pri
dopĺňaní nových datasetov.
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18

19

Úrad geodézie,
kartografie a
katastra SR
Úrad jadrového
dozoru SR

bez poskytnutia informácií

https://data.gov.sk/dataset/dataset-datasetov

2017: Úloha bola splnená odoslaním mailu dňa 30.03.2017 na ÚSV ROS. V prílohe mailu bol
poslaný zoznam datasetov ÚJD SR.
2018: Od roku 2017 má ÚJD SR zverejnených 6 datasetov: zoznam faktúr, zoznam zmlúv,
zoznam objednávok, zoznam používaných OSS, zoznam inšpekcií a zoznam držiteľov povolení.
Datasety sú vo formáte xls, csv a xml a sú pravidelne aktualizované v uvedených intervaloch.
Ohľadne OpenData študujeme všetky materiály a aktívne sa zúčastňujeme školení a
workshopov.
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20

Úrad
podpredsedu
vlády SR pre
investície a
informatizáciu

https://data.gov.sk/organization/1eb1f79b-d3cb41ed-9791-50fec7d7d6aa

IS ITMS 2014+ pravidelne zverejňuje datasety na portáli otvorených dát a dáta je možné načítať
aj pomocou open-api rozhrania. 1. Úseky a agendy verejnej správy:
https://data.gov.sk/dataset/useky-a-agendy-verejnej-spravy 2. Export služieb IS :
https://data.gov.sk/dataset/export-sluzieb-is 3. Agendy a eGovernment služby štátnej správy:
https://data.gov.sk/dataset/agendy-a-egovernment-sluzby-statnej-spravy 4. Agendy a
eGovernment služby vyšších územných celkov: https://data.gov.sk/dataset/agendy-aegovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov 5. Agendy a eGovernment služby Dátového
centra obcí a miest: https://data.gov.sk/dataset/agendy-a-egovernment-sluzby-datovehocentra-obci-a-miest 6. eGovernment služby Dátového centra obcí a miest:
https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-datoveho-centra-obci-a-miest 7.
eGovernment služby štátnej správy: https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-statnejspravy 8. eGovernment služby vyšších územných celkov:
https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov 9. Životné situácie
a eGovernment služby štátnej správy: https://data.gov.sk/dataset/e914727b-a95b-4b0d-b719f8326f7dc589 10. Životné situácie a eGovernment služby Dátového centra obcí a miest:
https://data.gov.sk/dataset/zivotne-situacie-a-egovernment-sluzby-datoveho-centra-obci-amiest 11. Životné situácie a eGovernment služby vyšších územných celkov:
https://data.gov.sk/dataset/zivotne-situacie-a-egovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov
12. Zoznam použitého open source softvéru v rámci ÚPVII / ITMS2014+ a pracovné stanice:
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-pouziteho-open-source-softveru-v-ramci-upvii-itms2014a-pracovne-stanice-zamestnancov 13. Otvorené dáta k implementácii EŠIF za roky 2014-2020 ITMS2014+: https://data.gov.sk/dataset/otvorene-data-k-implementacii-esif-za-roky-20142020-itms2014 14. Dáta k implementácii Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v SR c
programovom období 2007-2013: https://data.gov.sk/dataset/data-k-implementaciistrukturalnych-fondov-a-kohezneho-fondu-v-sr-v-programovom-obdobi-2007-2013 IS META IS
2 denne o 02:00 zverejňuje datasety na portáli otvorených dát: 1. Úseky a agendy verejnej
správy: https://data.gov.sk/dataset/useky-a-agendy-verejnej-spravy 2. Export služieb IS :
https://data.gov.sk/dataset/export-sluzieb-is 3. Agendy a eGovernment služby štátnej správy:
https://data.gov.sk/dataset/agendy-a-egovernment-sluzby-statnej-spravy 4. Agendy a
eGovernment služby vyšších územných celkov: https://data.gov.sk/dataset/agendy-aegovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov 5. Agendy a eGovernment služby Dátového
centra obcí a miest: https://data.gov.sk/dataset/agendy-a-egovernment-sluzby-datovehocentra-obci-a-miest 6. eGovernment služby Dátového centra obcí a miest:
https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-datoveho-centra-obci-a-miest 7.
eGovernment služby štátnej správy: https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-statnejspravy 8. eGovernment služby vyšších územných celkov:
https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov 9. Životné situácie
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a eGovernment služby štátnej správy: https://data.gov.sk/dataset/e914727b-a95b-4b0d-b719f8326f7dc589 10. Životné situácie a eGovernment služby Dátového centra obcí a miest:
https://data.gov.sk/dataset/zivotne-situacie-a-egovernment-sluzby-datoveho-centra-obci-amiest 11. Životné situácie a eGovernment služby vyšších územných celkov:
https://data.gov.sk/dataset/zivotne-situacie-a-egovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov
12. Ostatné IS v správe Úradu neobsahujú dáta, pretože fungujú ako komponenty centrálnej
integrácie (IS IOM a IS CSRU). Pri týchto systémoch nie sú žiadne údaje na zverejnenie.

21

Úrad pre
normalizáciu,
metrológiu a

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetovunmssr
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skúšobníctvo SR

22
23

24

Úrad pre verejné
obstarávanie SR
Úrad
priemyselného
vlastníctva SR
Úrad vlády SR

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetov-uvo
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetovuradu-priemyselneho-vlastnictva-sr
https://data.gov.sk/organization/bf9e0c34-063b445b-9457-c3f0969f1b42
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Príloha č. 2: Úloha č. 6
Por.č. Rezort

Poznámka

1

Ministerstvo dopravy SR

2017: Úloha splnená. MDV SR na základe aktualizovaného zoznamu datasetov zverejňuje a aktualizuje priebežne
datasety na portáli otvorených dát v súlade s plánom ich zverejnenia.

2

Ministerstvo financií SR

Úloha je za predchádzajúce obdobie splnená a je pravidelne aktualizovaná.

3

Ministerstvo hospodárstva SR

4

Ministerstvo kultúry SR

Úloha je za minulé obdobie splnená a pravidelne aktualizovaná. Na portáli otvorených dát sú v súčasnosti
aktuálne datasety za naše ministerstvo. Oslovením odborných útvarov budú vyžiadané datasety a aktualizácie
datasetov za účelom ich zverejnenia v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania
Úloha je plnená priebežne, datasety sú zverejňované v súlade s plánom ich zverejnenia.

5

Ministerstvo obrany SR

6

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

7

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Úloha je splnená
Úloha bola k stanovenému dátumu splnená. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním zriadené
organizácie na základe aktualizovaného zoznamu datasetov zverejnili všetky plánované datasety na portáli
otvorených dát.
Datasety budú zverejňované postupne podľa pripraveného plánu

8

Ministerstvo spravodlivosti SR

https://data.gov.sk/dataset?organization=db391d84-31cd-4953-82a8-06fc8d232239&_organization_limit=0

9

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR

Za Rezortný informačný systém (RIS) sa aktualizujú registre a číselníky RIS (niekedy aj viackrát denne) na
stránkach http://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ a http://crinfo.iedu.sk/RISPortal/ciselnik/. Za CVTI SR bol
aktualizovaný dataset Digitálna mapa škôl v januári 2018. Za CVTI SR je dataset k naplnenosti škôl a možnosti
štúdia aktualizovaný priebežne na dennej báze.

10

Ministerstvo vnútra SR

11

https://data.gov.sk/dataset?organization=2df13d50-0b6f-48ba-884e-be66dc0a2934
Úloha sa priebežne zabezpečuje v pôsobnosti MZVaEZ SR.

12

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR
Ministerstvo zdravotníctva SR

13

Ministerstvo životného prostredia SR

14

Národný bezpečnostný úrad SR

15

Protimonopolný úrad SR

16

Správa štátnych a hmotných rezerv SR

Informácie neboli poskytnuté
SŠHR SR zverejnila datasety a aktualizuje ich v súlade s plánom ich zverejnenia na portáli otvorených dát.

17

Štatistický úrad SR

Zverejnenie datasetov je naplánované priebežne do 31.12.2018. Doteraz bolo zverejnených 645 datasetov.

18

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Informácie neboli poskytnuté

Úloha sa priebežne plní.
Rezort MŽP SR zverejnil na https://data.gov.sk 26 datasetov. Ďalšie datasety budú zverejňované na základe
dátového inventáru, ktorý bude vypracovaný v priebehu roka 2018. NASES v spolupráci s ÚSV ROS pripraví
metodický pokyn s príslušnými formulármi.
Úloha splnená

99

Strednodobá hodnotiaca správa Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR 2017-2019

19

Úrad jadrového dozoru SR

ÚJD SR pripravil a zverejnil 4 datasety: zoznam faktúr, zoznam objednávok, prehľad inšpekcií a zoznam držiteľov
povolení. Datasety sú zverejnené na portáli Otvorených dát.
IS ITMS 2014+ pravidelne zverejňuje datasety na portáli otvorených dát a dáta je možné načítať aj pomocou
open-api rozhrania. IS META IS 2 denne o 02:00 zverejňuje datasety na portáli otvorených dát 1. Úseky a agendy
verejnej správy: https://data.gov.sk/dataset/useky-a-agendy-verejnej-spravy 2. Export služieb IS :
https://data.gov.sk/dataset/export-sluzieb-is 3. Agendy a eGovernment služby štátnej správy:
https://data.gov.sk/dataset/agendy-a-egovernment-sluzby-statnej-spravy 4. Agendy a eGovernment služby
vyšších územných celkov: https://data.gov.sk/dataset/agendy-a-egovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov
5. Agendy a eGovernment služby Dátového centra obcí a miest: https://data.gov.sk/dataset/agendy-aegovernment-sluzby-datoveho-centra-obci-a-miest 6. eGovernment služby Dátového centra obcí a miest:
https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-datoveho-centra-obci-a-miest 7. eGovernment služby štátnej
správy: https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-statnej-spravy 8. eGovernment služby vyšších
územných celkov: https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov 9. Životné situácie
a eGovernment služby štátnej správy: https://data.gov.sk/dataset/e914727b-a95b-4b0d-b719-f8326f7dc589
10. Životné situácie a eGovernment služby Dátového centra obcí a miest: https://data.gov.sk/dataset/zivotnesituacie-a-egovernment-sluzby-datoveho-centra-obci-a-miest 11. Životné situácie a eGovernment služby vyšších
územných celkov: https://data.gov.sk/dataset/zivotne-situacie-a-egovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov
Ostatné IS v správe úradu neobsahujú dáta, pretože fungujú ako komponenty centrálnej integrácie (IS IOM a IS
CSRU). Pri týchto systémoch nie sú žiadne údaje na zverejnenie.

20

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu

21

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Informácie neboli poskytnuté

22

Úrad pre verejné obstarávanie SR

Informácie neboli poskytnuté
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23

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Dňa 27.12.2017 boli na webovom sídle data.gov.sk publikované nasledovné datasety:
● Zoznam datasetov Úradu priemyselného vlastníctva SR (aktualizovaný nultý dataset):
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-datasetov-uradu-priemyselneho-vlastnictva-sr;
● Vestník Úradu priemyselného vlastníctva SR https://data.gov.sk/dataset/vestnik-uradu-priemyselnehovlastnictva-sr;
● Zoznam objednávok Úradu priemyselného vlastníctva SR https://data.gov.sk/dataset/zoznam-objednavokuradu-priemyselneho-vlastnictva-sr;
● Zoznam faktúr Úradu priemyselného vlastníctva SR https://data.gov.sk/dataset/zoznam-faktur-uradupriemyselneho-vlastnictva-sr;
● Zoznam zmlúv Úradu priemyselného vlastníctva SR https://data.gov.sk/dataset/zoznam-zmluv-uradupriemyselneho-vlastnictva-sr.

24

Úrad vlády SR

2017: Datasety ÚV SR a NASESu boli v roku 2017 zverejnené v súlade s plánom ich zverejnenia. Datasety sú
priebežne aktualizované. Aktuálne zverejnené datasety ÚV SR na data.gov.sk:
https://data.gov.sk/organization/bf9e0c34-063b-445b-9457-c3f0969f1b42 NASES aktuálne zverejňuje 21
datasetov a postupne pridáva ďalšie:https://data.gov.sk/organization/8155f071-182e-4c85-b6a0-32bf69399b17
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Príloha č. 3: Úloha č. 9
Por.č. Rezort

Poznámka

1

Ministerstvo dopravy SR

Úloha zo strany MDV SR sa priebežne plní. MDV SR oslovilo svoje organizácie so žiadosťou o zverejnenie
najžiadanejších datasetov na základe prieskumu dopytu verejnosti. Zverejňovanie datasetov bude
čiastočné do 31.12.2017. Zvyšné datasety, kde sú potrebné pracovné stretnutia na nastavenie rozhraní,
ako aj parametrov dohody o elektronickej výmene informácií, budú zverejnené v priebehu roka 2018 s
ohľadom na technické a finančné možnosti.

2

Ministerstvo financií SR

3

Ministerstvo hospodárstva SR

Na základe dodaného zoznamu po najžiadanejších datasetoch za rezort financií sme už zrealizovali
stretnutia s gestormi jednotlivých informačných systémov, a v priebehu roka 2018 plánujeme
zverejňovať tieto najžiadanejšie datasety.
Na portáli otvorených dát nie sú v súčasnosti žiadne datasety, ktoré sú požadované od MH SR. V prípade
požiadavky vieme úlohu zabezpečiť, ak budeme mať aktualizovaný prieskum dopytu verejnosti po
najžiadanejších datasetoch a tieto datasety budú na MH SR k dispozícii.

4

Ministerstvo kultúry SR

5

Ministerstvo obrany SR

6

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR

7

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

8

Ministerstvo spravodlivosti SR

9

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR

Dňa 19. 12. 2017 boli na portáli otvorených dát publikované požadované datasety Registra nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok.
Splnené, na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti, na MO SR neboli kladené požiadavky k
zverejneniu ďalších dát, o ktoré je zvýšený dopyt zo strany verejnosti.
Na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát bola v
rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vykonaná identifikácia údajov týkajúcich sa tém údajov
(Pôda, Využitie územia, Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry), ktoré vyplynuli z
výsledkov predmetného prieskumu. MPRV SR a právnické osoby v jeho pôsobnosti následne zverejnili 51
datasetov z najžiadanejších tém na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou.
Na spoločnom stretnutí, ktorého sa zúčastnili predstavitelia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
MPSVaR SR, ÚSV ROS a odbornej verejnosti, bol dohodnutý postup zverejnenia požadovaného datasetu o
nezamestnanosti na úrovni okresov. Požadovaný dataset bude zverejnený v priebehu nasledujúcich
mesiacov.
https://data.gov.sk/dataset?organization=db391d84-31cd-4953-82a806fc8d232239&_organization_limit=0
Za regionálne školstvo sú zverejňované datasety systému RŠ na stránkach
http://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ a http://crinfo.iedu.sk/RISPortal/ciselnik /
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10

Ministerstvo vnútra SR

Gestori dát (Sekcia verejnej správy, Sekcia ekonomiky a Prezídium policajného zboru), ktorých datasety
vzišli z prieskumu dopytu verejnosti, skonštatovali, že žiadané datasety nie je možné zverejniť.
Niektorými údajmi (štatistiky o kriminalite, priestupkoch a pokutách s geolokačnými údajmi, mapa
pokrytia verejného priestranstva kamerami a IP adresy uchádzačov elektronických aukcií, ...) MV SR
nedisponuje a iné (Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových spoločenstiev, Register
prihlásených vozidiel, ...) by si vyžiadali vytvorenie funkcionality na vytváranie a anonymizáciu takýchto
údajov, na čo v súčasnosti nemajú gestori dát pridelené finančné prostriedky.

11

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti o najžiadanejších datasetoch

12

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR

13

Ministerstvo životného prostredia SR

14

Národný bezpečnostný úrad SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti o najžiadanejších datasetoch

15

Protimonopolný úrad SR

https://data.gov.sk/dataset/data-o-kontrolach

16

Správa štátnych a hmotných rezerv SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti o najžiadanejších datasetoch

17

Štatistický úrad SR

ŠÚ SR dlhodobo patrí na čelo rebríčka počtu zverejňovaných datasetov.

18

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

informácie neboli poskytnuté

Úloha sa priebežne plní
Vykonaný prieskum obsahuje okrem špecifických požiadaviek na dataset aj požiadavky všeobecného
charakteru, z ktorého nevyplýva jasný dataset. Špecifikácia žiadaných datasetov za jednotlivé oblasti
bude podrobnejšie spracovaná začiatkom roka 2018 po doručení metodických pokynov pre dátovú
identifikáciu z NASES, resp. ÚSV ROS. Väčšina požadovaných údajov za rezort MŽP SR je dostupná
prostredníctvom aplikačného programového rozhrania a ich sprístupnenie ako statické datasety je
neefektívne a duplicitné.
Konkrétne k výsledkom prieskumu:
1. Údaje za ovzdušie (zdroj SHMÚ) - vo vývojovej a testovacej fáze je aplikačné programové rozhranie pre
historické a aktuálne merania atmosférických údajov.
2. Dáta o životnom prostredí - na https://data.gov.sk je zaregistrovaný dataset „Enviroportal“.
Enviroportal je portál o životnom prostredí rezortu MŽP SR, cez ktorý sú sprístupnené údaje a informácie
z jednotlivých informačných systémov. Tie poskytujú služby pre plný prístup k sprístupneným údajom
prostredníctvom API, SOAP, REST API.
3. Zoznam národných prírodných pamiatok – bol pridaný dataset vo formáte csv., ktorý je aktualizovaný
ročne.
4. Na portáli otvorených dát sú zverejnené datasety na priestorové údaje (geodata), poskytované
prostredníctvom služieb WFS (web features servis) a dáta kvality 5 (five stars).
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19

Úrad jadrového dozoru SR

20

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti o najžiadanejších datasetoch

IS ITMS 2014+ pravidelne zverejňuje datasety na portáli otvorených dát a dáta je možné načítať aj
pomocou open-api rozhrania.IS META IS 2 denne o 02:00 zverejňuje datasety na portáli otvorených dát
1. Úseky a agendy verejnej správy https://data.gov.sk/dataset/useky-a-agendy-verejnej-spravy2. Export
služieb IS https://data.gov.sk/dataset/export-sluzieb-is 3. Agendy a eGovernment služby štátnej správy
https://data.gov.sk/dataset/agendy-a-egovernment-sluzby-statnej-spravy 4. Agendy a eGovernment
služby vyšších územných celkov https://data.gov.sk/dataset/agendy-a-egovernment-sluzby-vyssichuzemnych-celkov 5. Agendy a eGovernment služby Dátového centra obcí a miest
https://data.gov.sk/dataset/agendy-a-egovernment-sluzby-datoveho-centra-obci-a-miest 6.
eGovernment služby Dátového centra obcí a miest https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzbydatoveho-centra-obci-a-miest 7. eGovernment služby štátnej správy
https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-statnej-spravy 8. eGovernment služby vyšších
územných celkov https://data.gov.sk/dataset/egovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkov 9. Životné
situácie a eGovernment služby štátnej správy https://data.gov.sk/dataset/e914727b-a95b-4b0d-b719f8326f7dc589 10. Životné situácie a eGovernment služby Dátového centra obcí a miest
https://data.gov.sk/dataset/zivotne-situacie-a-egovernment-sluzby-datoveho-centra-obci-a-miest 11.
Životné situácie a eGovernment služby vyšších územných celkov https://data.gov.sk/dataset/zivotnesituacie-a-egovernment-sluzby-vyssich-uzemnych-celkovOstatné IS v správe Úradu neobsahujú dáta,
pretože fungujú ako komponenty centrálnej integrácie (IS IOM a IS CSRU). Pri týchto systémoch nie sú
žiadne údaje na zverejnenie. Všetky otvorené dáta sú zverejňované v súlade s platnou legislatívou.
21
22

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR
Úrad pre verejné obstarávanie SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti o najžiadanejších datasetoch
informácie neboli poskytnuté
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23

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Na základe vyhodnotenia prieskumu vyplynuli pre ÚPV SR požiadavky na zverejnenie štatistík
návštevnosti webového portálu, objednávok, zmlúv a faktúr. V súčasnosti nie je v možnostiach úradu
zverejniť štatistiky návštevnosti svojho webového portálu, pričom na implementovaní funkcionality,
ktorá by uvedenú činnosť monitorovala, sa v budúcnosti bude pracovať.
Čo sa týka ostatných požiadaviek, úrad dňa 27.12.2017 zverejnil na webovom sídle data.gov.sk
požadované datasety:
● Zoznam objednávok ÚPV SR: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-objednavok-uradu-priemyselnehovlastnictva-sr;
● Zoznam zmlúv ÚPV SR: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-zmluv-uradu-priemyselneho-vlastnictva-sr;
● Zoznam faktúr ÚPV SR: https://data.gov.sk/dataset/zoznam-faktur-uradu-priemyselneho-vlastnictva-sr

24

Úrad vlády SR

● majetkové priznania verejných funkcionárov a sudcov (aj s históriou) v jednom datasete – tento
dataset nemá ÚV SR k dispozícií, ● plnenie úloh z uznesení vlády SR – tento dataset je aktuálne v príprave
na webstránke open.slovensko.sk/rokovania.gov.sk, ● crz.gov.sk, ● dokončenie všetkých centrálnych
číselníkov - požiadavka na tento dataset nie je presne sformulovaná, tzn. nie je zrejmé, o aké číselníky má
verejnosť záujem. Číselníky sú však zverejňované v Metainformačnom systéme, ktorý je v kompetencii
ÚPPVII a nie ÚV SR. ● zoznam všetkých štátnych budov (ministerstiev, úradov, polícií, nemocníc) a ich
príslušnosti, všetkých otváracích hodín všetkých inštitúcií aj s telefónnymi číslami – tento dataset nemá
ÚV SR k dispozícií,● zoznam subjektov, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie dataset je zverejnený na portáli data.gov.sk (https://data.gov.sk/dataset/zoznam-schranok-aktivovanychna-dorucovanie).

105

Strednodobá hodnotiaca správa Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR 2017-2019

Príloha č. 4: Úloha č. 15
Por.č. Rezort

Poznámka

1

Ministerstvo dopravy SR

MDV SR oslovilo svoje organizácie so žiadosťou o zverejnenie najžiadanejších verejne dostupných
aplikačných programových rozhraniach, zverejňovanie údajov bolo čiastočné do 31.12.2017. Zvyšné
datasety, kde sú potrebné pracovné stretnutia na nastavenie rozhraní, ako aj parametrov dohody o
elektronickej výmene informácii, budú zverejnené v priebehu roka 2018 s ohľadom na technické a
finančné možnosti.

2

Ministerstvo financií SR

Na základe stretnutí s dodávateľom IS je pripravované sprístupnenie najžiadanejších aplikačných
programových rozhraní (API) s uvedením licencie, pravdepodobne CC 0.

3

Ministerstvo hospodárstva SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

4

Ministerstvo kultúry SR

5

Ministerstvo obrany SR

Bolo sprístupnené verejne dostupné aplikačné programové rozhranie OAI-PMH.
rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

6

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Z výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných
programových rozhraniach nevyplynula Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a
právnickým osobám v jeho pôsobnosti povinnosť sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a
existujúcimi technickými podmienkami a s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie žiadne
aplikačné programové rozhrania.
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik (patriaci pod MPRV SR) proaktívne zverejnili
API: https://data.gov.sk/dataset/verejne-dostupne-aplikacne-programove-rozhrania

7

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

8

Ministerstvo spravodlivosti SR

neposkytlo informácie

9

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR

10

Ministerstvo vnútra SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API
Gestori dát (Sekcia verejnej správy, Sekcia ekonomiky a Prezídium policajného zboru), ktorých API
vzišli z prieskumu dopytu verejnosti, konštatovali, že žiadanými API nedisponujú. Vytvorenie API je
technicky náročné a vyžiadalo by si vytvorenie funkcionality na vytváranie a anonymizáciu takýchto
údajov, na čo v súčasnosti nemajú gestori dát pridelené finančné prostriedky.

11

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR
Ministerstvo zdravotníctva SR

12

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API
úloha splnená
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13

Ministerstvo životného prostredia SR
Na základe prieskumu vyplýva pre MŽP SR požiadavka na sprístupnenie nasledovných API:1.
Aktuálne aj historické meteorologické údaje SHMÚ - API bolo úspešne otestované počas odborného
podujatia DanubeHack 3.0.)2. Výsledky predikčných modelov SHMÚ (ALADIN) - tieto API je v pláne
sprístupniť v priebehu roka 2018, pričom sa použije licencia CC-BY.3. Povodňové predikčné modely API nie je plánované sprístupniť vzhľadom na licenčné obmedzenia a tiež aj vzhľadom na množstvo
parametrov, vstupujúcich do modelov a pre ich úzku previazanosť na konkrétny tok a konkrétne
povodie nie je efektívne sprístupňovať každé jednotlivé API. Povodňové predikčné modely ako aj
výsledky týchto modelov sú zostavované prostredníctvom komerčného licencovaného softvéru
MIKE. Na základe licenčných podmienok nie je možné poskytnúť výsledky modelov 3 strane.

14

Národný bezpečnostný úrad SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

15

Protimonopolný úrad SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

16

Správa štátnych a hmotných rezerv SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

17

Štatistický úrad SR

18

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API
neposkytol informácie

19

Úrad jadrového dozoru SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

20

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

21

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

22

Úrad pre verejné obstarávanie SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

23

Úrad priemyselného vlastníctva SR

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API

rezort nebol identifikovaný v prieskume verejnosti po najžiadanejších API
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24

Úrad vlády SR

2017: K 31.12.2017 z prieskumu požadované API dostupné vo forme verejne zdokumentovaných a
dostupných rozhraniach neboli. S postupným sprístupňovaním tzv. API vo forme
zdokumentovaných a dostupných rozhraniach sa počíta v rámci pripravovaného projektu k
modernizácií ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).
2018: Ako jedno z požadovaných rozhraní je naplánované vytvorenie registra autentifikačných
certifikátov, ktorý umožní každej osobe zaregistrovať si autentifikačný certifikát a s využitím
integrácie na IAM modul ÚPVS pristupovať do elektronickej schránky, k spoločnému modulu alebo k
prístupovému miestu, ktoré takúto možnosť bude poskytovať. Rozhrania sú v súčasnosti prístupné
po integrácii s príslušnými modulmi ÚPVS. Niektoré rozhrania ÚPVS sú dostupné ako aplikačné
programové rozhrania pre verejnosť na základe Dohody o integračnom zámere.
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Príloha č. 5: Úloha č. 16
Por.č. Rezort

Poznámka

1

Ministerstvo dopravy SR

2

Ministerstvo financií SR

3

Ministerstvo hospodárstva SR

4

Ministerstvo kultúry SR

5

Ministerstvo obrany SR

6

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

2017: MDV SR nevytváralo zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych
aplikácií. V budúcnosti pri vytváraní umožní zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj
metódou otvoreného softvéru (open source).
MF SR v súčasnosti nevytvára zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a
klientskych aplikácií. V prípade novovytváraných zásuvných modulov a doplnkov webových
prehliadačov a klientských aplikácií budeme zvažovať vývoj metódou open-source, avšak
zverejnenie zdrojového kódu bude závisieť od dopadu na bezpečnosť.
MH SR v súčasnosti nemá žiadne novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových
prehliadačov a klientskych aplikácií, pre ktoré by bolo požadované zverejnenie kódu. V
prípade požiadavky, resp. vytvorenia požadovaného / zodpovedajúceho zásuvného modulu
alebo doplnku vie úlohu zabezpečiť.
Nenastala situácia, v ktorej by MK SR bol novovytvorený zásuvný modul a doplnok webových
prehliadačov a klientskych aplikácií.
Netýka sa, MO SR nemá vo svojej správe také informačné systémy, ktoré sú určené pre
výkon verejnej správy.
MPRV SR a právnické osoby v jeho pôsobnosti v termíne od 01.03.2017 nevytvárali a do
31.12.2017 ani neplánujú vytvárať žiadne zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov
a klientskych aplikácií. V súvislosti s uvedeným MPRV SR a právnickým osobám v jeho
pôsobnosti nevyplynula povinnosť umožniť zverejnenie zdrojového kódu a vývoj metódou
otvoreného softvéru (open source) pre žiadne zásuvné moduly a doplnky webových
prehliadačov a klientskych aplikácií.

7

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MPSVR SR v sledovanom období nevytváralo zásuvné moduly a doplnky.

8

Ministerstvo spravodlivosti SR

neposkytlo informácie

9

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR

MŠVVaŠ SR v roku 2017 neobstaralo formou otvoreného softvéru novovytvorené zásuvné
modely a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií. Z uvedeného dôvodu
nenastala povinnosť plniť predmetnú úlohu, a tak umožniť zverejnenie zdrojového kódu a
vývoj metódou otvoreného softvéru (open source). Pokiaľ by pre MŠVVaŠ SR nastala
realizácia obstarávania pri novovytváraných zásuvných moduloch a doplnkoch webových
prehliadačov a klientskych aplikácií formou otvoreného softvéru, vyššie popísané požiadavky
je MŠVVaŠ SR pripravené plniť.
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10

Ministerstvo vnútra SR

MV SR nevytvára žiadne nové zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a
klientskych aplikácií.
MZVaEZ SR je pripravené umožniť zverejnenie zdrojového kódu novovytváraných zásuvných
modulov a doplnkov webových prehliadačov a klientskych aplikácií a tiež pripravené umožniť
vývoj metódou otvoreného softvéru (open source).

11

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR

12

Ministerstvo zdravotníctva SR

13

Ministerstvo životného prostredia SR

14

Národný bezpečnostný úrad SR

15

Protimonopolný úrad SR

neposkytol informácie

16

Správa štátnych a hmotných rezerv SR

V sledovanom období SŠHR SR nevyvíjala žiadne klientske aplikácie, ktoré by umožňovali
zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source).

17

Štatistický úrad SR

neposkytol informácie

18

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

19

Úrad jadrového dozoru SR

20

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu

neposkytol informácie
ÚJD SR nevytváral v roku 2017 zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a
klientskych aplikácií.
V informačných IS v správe úradu neboli vytvorené žiadne nové zásuvné moduly (plug-in)
web prehliadačov a klientských aplikácií. Z daného dôvodu nevzniklo nič pre zverejnenie
zdrojových kódov v zmysle úlohy.

21

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

neposkytol informácie

22

Úrad pre verejné obstarávanie SR

23

Úrad priemyselného vlastníctva SR

neposkytol informácie
ÚPV SR nedisponuje zásuvnými modulmi a doplnkami webových prehliadačov a klientskych
aplikácií umožňujúcich zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného
softvéru (open source).

Úloha splnená
MŽP SR pre moduly, ktoré budú spĺňať požadovaný charakter, sprístupní zverejnenie
zdrojového kódu a to prostredníctvom MetaIS, v ktorom sa uvedie informácia, ako je možné
k danému zdrojovému kódu pristupovať.
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24

Úrad vlády SR

2017: NASES internými postupmi upravuje možnosť zverejnenia zdrojových kódov a
umožňuje vývoj metódou open source. NASES spracováva Štúdiu uskutočniteľnosti
„Otvorené údaje 2.0“, v rámci ktorej sú plánované aj predmetné aktivity.
Aktuálne boli zverejnené zdrojové kódy k modulu otvorených dát, ktoré sú postavené na
open source technológii. Predmetné zdrojové kódy sú zverejnené na platforme GITHUB.
Zdrojové kódy modulu data.gov.sk, ktorý funguje na CKAN-open source sa nachádzajú na
stránke github:
https://github.com/nases-sk/eDemokracia-MOD
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Príloha č. 6: Úloha č. 17
Por.č. Rezort

Poznámka

1

Ministerstvo dopravy SR

2

Ministerstvo financií SR

MDV SR zdokumentovalo dodané systémy a momentálne nedisponuje informačnými
systémami, ktorých sa úloha týka.
MF SR zanalyzovalo využitie vybraných komponentov s metódou otvoreného softvéru (open
source) a možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou, avšak v
súčasnosti vo svojich ISVS neidentifikujeme plnofunkčné open_source riešenie a pod
otvorenou licenciou. Po prípadnej ďalšej analýze však môžu byť výhľadovo vybrané časti
kódu zverejnené.

3

Ministerstvo hospodárstva SR

MH SR zdokumentovalo a analyzovalo možnosť zverejnenia časti kódu (open source) a
oznámilo organizácii NASES informáciu, že v rámci informačných systémov MH SR bola
identifikovaná integrácia, customizácia a konfigurácia hotových produktov tretích strán.
Vývoj softvérových komponentov metódou otvoreného softvéru (open source) nebol v
týchto informačných systémoch realizovaný a tým nie je k dispozícii zverejnenie časti kódu
(open source).

4

Ministerstvo kultúry SR

Bolo zdokumentované využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného
softvéru (open source) v dodaných informačných systémoch rezortu kultúry (v inštitúciách v
zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR). Prebehla analýza možností zverejnenia častí kódu a
dokumentácie pod otvorenou licenciou. Následne boli časti kódu, ktoré je možné zverejniť
(v prípadoch, pri ktorých to bolo z hľadiska bezpečnosti a právnej ochrany možné),
pripravené na zverejnenie v súlade so zápisom z Koordinačného stretnutia k plneniu úloh z
NKIVS – OGP – SAAPSAPOUVS. Dokumentácia sa nachádza na odbore informatiky.

5

Ministerstvo obrany SR

Netýka sa, MO SR nemá vo svojej správe také informačné systémy, ktoré sú určené pre
výkon verejnej správy.

6

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MPRV SR a právnické osoby v jeho pôsobnosti zdokumentovali v dodaných informačných
systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru
(open source), zanalyzovali možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou
licenciou. Na základe vykonanej analýzy bolo identifikovaných niekoľko informačných
systémov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source). Zverejnením kódu a
dokumentácie by vzniklo vysoké bezpečnostné riziko a teda MPRV SR a právnické osoby v
jeho pôsobnosti ich na základe odporúčania dodávateľov nebudú zverejňovať.

7

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MPSVaR SR analyzuje možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou
licenciou. Ak to bude možné, po ukončení analýzy budú vybrané časti kódu zverejnené.
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8

Ministerstvo spravodlivosti SR

Informácie neboli poskytnuté

9

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR

MŠVVaŠ SR zverejnilo dňa 25.10.2017 na portáli otvorených dát Dataset, v ktorom
zdokumentovalo v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov
vyvinutých metódou otvoreného softvéru. Po vykonaní analýzy možnosti zverejnenia časti
kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou v aktuálnom zozname Open Source Software
rezortu nebolo identifikované existujúce riešenie rezortu, kde by bol predpoklad pre
vytvorenie pridanej hodnoty proaktívnym publikovaním jeho kódu. Analýza bola súčasťou
štúdie uskutočniteľnosti Implementácie princípov Open Data a Open Source a Konsolidácie
dát v rezorte školstva, ktorá sa ukončila dňa 24.08.2017.

10

Ministerstvo vnútra SR

11

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR

MV SR vypracovalo informáciu o využití vybraných komponentov vyvinutých metódou
otvoreného softvéru a o možnosti zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou
licenciou.
MZVaEZ SR zdokumentovalo v dodaných informačných systémoch využitie vybraných
komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru. V roku 2017 MZVaEZ SR upravilo
databázovú platformu Národného vízového informačného systému (NVIS) na novú opensource databázovú platformu PostgreSQL. MZVaEZ SR zároveň analyzovalo možnosť
zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti
kódu.

12

Ministerstvo zdravotníctva SR

Úloha splnená

13

Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR zabezpečilo plnenie úlohy aktívnou participáciou na pracovnom stretnutí
03.10.2017 na MV SR a diskusiou k návrhu metodického usmernenia k predmetnej úlohe.
Nevyhnutné aktivity v podobe identifikácie vhodného repozitára pre zdrojový kód a
dokumentáciu boli iniciované a spolu s relevantnými zdrojovými kódmi a dokumentáciou
budú priebežne dopĺňané prostredníctvom webového sídla data.gov.sk v zmysle
usmernenia ÚPVII.

14

Národný bezpečnostný úrad SR

Úloha splnená

15

Protimonopolný úrad SR

Informácie neboli poskytnuté

16

Správa štátnych a hmotných rezerv SR

17

Štatistický úrad SR

SŠHR SR v predmetnom období neobstarávala ani nevyvíjala informačné systémy. V
používaných systémoch bolo vykonané zdokumentovanie a žiaden zo systémov nevyužíva
komponenty vyvinuté metódou otvoreného softvéru. Na základe tejto analýzy nie je
potrebné zverejňovať časti kódu.
Splnené v zmysle znenia úlohy

18

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Informácie neboli poskytnuté

19

Úrad jadrového dozoru SR

ÚJD SR nezabezpečoval v roku 2017 nové informačné systémy metódou otvoreného
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softvéru.
20

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu

Bolo zanalyzované využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného
softvéru (open source) a zanalyzovaná možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod
otvorenou licenciou. Všetky použité komponenty IS, ktoré obsahujú komponenty vytvorené
metódou otvoreného kódu, sú zverejnené dodávateľmi komponentov. Všetka
dokumentácia k IS je zverejnená v rámci portálov jednotlivých riešení, t.j. www.itms2014.sk,
www.iom.sk, https://metais.finance.gov.sk/.

21
22

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre verejné obstarávanie SR

Informácie neboli poskytnuté
Informácie neboli poskytnuté

23

Úrad priemyselného vlastníctva SR

ÚPV SR neeviduje v dodaných informačných systémoch žiadny softvér vyvinutý metódou
otvoreného softvéru (open source), ktorý by napĺňal požiadavky stanovené úlohou z
uznesenia vlády.

24

Úrad vlády SR

NASES analyzoval aktuálne open source riešenia a identifikovaný kód zverejnil za modul
open data – data.gov.sk. V súčasnosti najpopulárnejšia platforma pre spoluprácu na open
source projektoch je GitHub, ktorú si vybral NASES na vytvorenie svojho repozitára.
Využívajú ju aj napr. digitálne tímy vlád v USA či vo Veľkej Británii. URL odkaz na repozitár
NASES bol vložený aj do katalógu otvorených dát – data.gov.sk vo forme datasetu NASES s
názvom Zdrojové kódy modulu data.gov.sk.
link: https://github.com/nases-sk/eDemokracia-MOD
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Príloha č. 7: Úloha č. 18
Por.č. Rezort

Link

1

Ministerstvo dopravy SR

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivanehootvoreneho-softveru-open-source

2

Ministerstvo financií SR

3

Ministerstvo hospodárstva SR

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivanehootvoreneho-softveru-rezortu-mf-sr
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-mh-sr-open-source

4

Ministerstvo kultúry SR

5

Ministerstvo obrany SR

6

Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivanehootvoreneho-softveru-open-source-mprv-sr

8

Ministerstvo spravodlivosti SR

https://data.gov.sk/dataset/opensource-mssr-2017-ods

9

Ministerstvo školstva, vedy,
výskum a športu SR
Ministerstvo vnútra SR

7

10
11
12

https://data.gov.sk/dataset/ac46e26b-fe77-4e2c-a8c8b427c417ce82
https://data.gov.sk/dataset/otvoreny-softver

MPSVR SR aktualizuje zoznam otvoreného softvéru, následne zoznam
zverejní. Softvér s licenciou na používanie, distribuovanie a publikovanie
MPSVR SR nemá.

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivanehootvoreneho-softveru-v-gescii-msvvas-sr
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivanehootvoreneho-softveru-mvsr
Ministerstvo zahraničných vecí https://data.gov.sk/dataset/otvoreny-softver-mzvaez-sr
a európskych záležitostí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR https://data.gov.sk/dataset/open-source-na-mz-sr

13

Ministerstvo životného
prostredia SR

14

Národný bezpečnostný úrad
SR
Protimonopolný úrad SR

15

Poznámka

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivanehootvoreneho-softveru-rezortu-mzp-sr-pre-portal-otvorenychdat-2017
https://data.gov.sk/dataset/otvoreny-softver-nbu
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivanehootvoreneho-softveru-pmu-sr
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16
17
18

Správa štátnych a hmotných
rezerv SR
Štatistický úrad SR

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivanehootvoreneho-softveru-sshr
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivanehootvoreneho-softveru

Úrad geodézie, kartografie a
katastra SR
Úrad jadrového dozoru SR

https://data.gov.sk/dataset/zoznam-pouzivanych-oss

20

Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu

https://data.gov.sk/dataset/f208c882-2197-4dec-b891c3a09b86d740

21

Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre verejné obstarávanie
SR
Úrad priemyselného
vlastníctva SR
Úrad vlády SR

19

22
23
24

Informácie neboli poskytnuté
Dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy
sme zverejnili v definovanej štruktúre na webovej stránke OpenData API v
rámci ITMS2014+ : https://opendata.itms2014.sk/ k 1. aprílu 2017 a k 30.
júnu 2017 na webovej stránke https://data.gov.sk/dataset/f208c882-21974dec-b891-c3a09b86d740.
Informácie neboli poskytnuté
https://data.gov.sk/dataset/opensource-vyuzivany-na-uvo
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-otvoreneho-softverupouzivaneho-v-urade-priemyselneho-vlastnictva-sr
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-vyuzivaneho-opensource-softveru; https://data.gov.sk/dataset/zoznamvyuzivaneho-otvoreneho-softveru-open-source-nases
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Príloha č. 8: Úloha č. 22
Por.č Rezort
.
1
Ministerstvo dopravy SR

Poznámka

2

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky neplní funkciu riadiaceho orgánu, alebo sprostredkovateľského
orgánu, t. j. poskytovateľa finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a
dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR. Zároveň prechodom agendy sprostredkovateľského orgánu pre
prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z Ministerstva financií Slovenskej republiky na
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci Ministerstva financií SR už neexistuje
organizačný útvar, ktorý by zodpovedal za poskytovanie finančných prostriedkov z prostriedkov EU.

3

Ministerstvo hospodárstva SR

4

Ministerstvo kultúry SR

MH SR úlohu eviduje a pracuje na nej. Oslovením odborných útvarov budú vyžiadané podklady k príslušným
dotáciám za účelom ich zverejnenia na stránke https://data.gov.sk/dotacie.
Údaje za rok 2017 budú v termíne do 30. júna 2018 zverejnené na webovom sídle https://data.gov.sk/

5

Ministerstvo obrany SR

Neboli poskytnuté financie z uvedených fondov.

6

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

7

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

8

Ministerstvo spravodlivosti SR

MPRV SR zverejnilo dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci
európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného
mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu minimálne v
definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie za predchádzajúci rok.
V súčasnosti sa dáta neevidujú v požadovanej štruktúre. Sekcia ekonomiky však pripravuje nový informačný
systém pre údaje o dotáciách a sme v komunikácii ohľadom zapracovania požiadaviek o štruktúre dát pre účely
zverejňovania na data.gov.sk/dotacie. Nový systém bude najskôr od roka 2019.
v plnení

9

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR

2017: Dáta boli zverejnené v rozsahu, v akom boli dodané odbornými útvarmi ministerstva.

MŠVVaŠ SR priebežne plní úlohu zverejňovať dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi
štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (zabezpečené prostredníctvom
systému ITMS2014+. Systém ITMS2014+ spracováva všetky dáta o využívaní finančných prostriedkov v rámci
štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy a je
integrovaný s webovým portálom slovensko.sk, ktorého súčasťou je aj modul dotačných schém na webovom
sídle https://data.gov.sk/dotacie), Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu,
Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej
štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie.
Zároveň MŠVVaŠ SR eviduje pri zverejňovaní niektorých tabuliek chybové hlásenie, ktoré znemožňuje import.
Chyba je formálne zaevidovaná a pracuje sa na jej odstránení. Úloha bude plne splnená, keď bude možné
pripravené tabuľky importovať do modulu dotačných schém na serveri open.slovensko.sk
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10

Ministerstvo vnútra SR

Informácie neboli poskytnuté

11

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR

MZVaEZ SR poskytlo v prvotnom termíne elektronické dáta o využívaní financií v rámci svojich dotačných
schém požadovaným spôsobom (export dát bol zaslaný dátovej kurátorke NASES) na webovej stránke
https://data.gov.sk/dotacie. Export dát za predchádzajúci rok sa týkal 3 dotačných schém v pôsobnosti
MZVaEZ SR:1. Dotácie na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných
vzťahov a zahraničnej politiky SR (MVZP/2016), 2. Dotácie na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných
podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR zamerané na predsedníctvo SR v Rade EÚ
(MVZP- SK PRES/2016),3. Dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd (LP/2016).

12

Ministerstvo zdravotníctva SR

v plnení

13

Ministerstvo životného prostredia SR

Čo sa týka projektov financovaných z EŠIF, v liste MV SR, ÚSV ROS s číslom USVOS-KUS-2017/000065-007 zo
dňa 21.06.2017, ktorý obsahuje podrobnejšie inštrukcie k plneniu predmetnej úlohy B.22, sa priamo uvádza,
že: „Informácie o poskytnutých príspevkoch z EŠIF, ktoré sú uvedené v ITMS2014+, nie je potrebné do Modulu
Dotačných schém (MDS – data.gov.sk/dotacie) nahrávať, nakoľko tieto informácie budú automaticky prebraté
z ITMS2014+“. MŽP SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia sa obrátilo na
CKO – ÚPVII, ako správu ITMS2014+, s cieľom zabezpečiť zverejnenie príslušných údajov za OP KŽP na
webovom sídle do Modulu dotačných schém (MDS - data.gov.sk/dotacie).
Za Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus v časti, spadajúcej do pôsobnosti MŽP SR, nie
je zverejňovanie údajov zatiaľ relevantné. MŽP SR je správcom programu, ktorý zodpovedá za jeho prípravu a
implementáciu až pre implementačné obdobie 2014 – 2021 (na základe Memoránd o spolupráci pri
implementácii finančných mechanizmov podpísaných dňa 28.11.2016) a samotný program je ešte v procese
prípravy, t.j. neboli zverejnené žiadne výzvy ani pridelené finančné prostriedky.

14

Národný bezpečnostný úrad SR

úloha sa tohto rezortu netýka

15

Protimonopolný úrad SR

úloha sa tohto rezortu netýka

16

Správa štátnych a hmotných rezerv SR

úloha sa tohto rezortu netýka

17

Štatistický úrad SR

úloha sa tohto rezortu netýka

18

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

úloha sa tohto rezortu netýka

19

Úrad jadrového dozoru SR

úloha sa tohto rezortu netýka

20
21

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

22

Úrad pre verejné obstarávanie SR

Dáta boli zverejnené.
úloha sa tohto rezortu netýka
úloha sa tohto rezortu netýka
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23

Úrad priemyselného vlastníctva SR

úloha sa tohto rezortu netýka

24

Úrad vlády SR

Informácie neboli poskytnuté
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Príloha č. 9: Úlohy č. 43+ 45
Por. Rezort
č.
1
Ministerstvo
dopravy SR

Identifikovaná Aktuálny stav vybranej politiky
politika
● Aktualizácia Akčný plán je momentálne v spracovaní. Predchádza mu spracovanie zákona - dotačného mechanizmu, ktorí umožní prideľovanie dotácií
Národnej
oprávneným žiadateľom na výstavbu cyklistickej infraštruktúry.
stratégie
rozvoja
cyklistickej
dopravy a
cykloturistiky v
SR
● Nový zákon o
územnom
plánovaní a
výstavbe
vrátane
vykonávacích
predpisov

2

Ministerstvo
financií SR

MDaV SR za účelom prípravy návrhu zákonu zriadilo pracovné skupiny zo zástupcov rezortu, expertov s praxou v územnoplánovacej,
stavebnej a komunálnej legislatíve, zo zástupcov odbornej verejnosti, samosprávy, štátnej správy, stavovských organizácií a akademickej
obce. Od júna 2017 prebiehajú stretnutia nielen v rámci interných pracovných skupín, ale aj stretnutia s inými rezortmi, s ďalšími
dotknutými subjektmi a stretnutia v rámci vytvorenej odborno-legislatívnej pracovnej skupiny (29 členov). Členovia pracovných skupín
zároveň môžu podávať pripomienky, ktoré MDaV SR vyhodnocuje a priebežne zapracúva do návrhov nových zákonov. Na základe
výsledkov uvedených rokovaní a diskusií boli pripravené prvé ucelené paragrafové verzie návrhov nových zákonov, a to zákona o
územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Paragrafové znenia návrhov zákonov boli zaslané aj poslaneckým klubom parlamentných
politických strán na konštruktívne spripomienkovanie.

● Koncepcia
mestského
rozvoja
● Asignácia
dane, t.j.
politika v
oblasti
poukázania
podielu
zaplatenej
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3

Ministerstvo
hospodárstva
SR

dane pre
neziskové
organizácie
určenú §50
zákona č.
595/2003 Z.z. o
dani z príjmov
v znení
neskorších
predpisov
● Útvar
hodnoty za
peniaze –
Zapojenie
verejnosti
formou
verejnej
konzultácie v
oblasti revízii
výdavkov
rozpočtových
kapitol, alebo
prierezových
politík
● Stratégia
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/strednodoba_hodnotiaca_sprava/par
hospodárskej
ticipativne_politiky_linky/2018-04-20_MH_Odpocet%20uloh%20Akcneho%20planu%20OGP%202017politiky
2019_participacia_Strategia%20HP%202030.pdf?5b5ee21795eaf
● Energetická
politika
● Surovinová
politika

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/strednodoba_hodnotiaca_sprava/par
ticipativne_politiky_linky/2018-04-20_MH_Odpocet%20uloh%20Akcneho%20planu%20OGP%202017-2019_participacia%20Surovinova%20politika.pdf
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● Politika na
zlepšenie
podnikateľskéh
o prostredia

4

Ministerstvo
kultúry SR

● Návrh
Akčného plánu
zameraného na
rozvoj
kultúrneho a
kreatívneho
priemyslu,
primárne
zameraný na
rozvoj a
podporu
internacionaliz
ácie a crosssektorových
inovácií

Úloha sa plní priebežne podľa harmonogramu prác na vytypovanej úlohe „Návrh Akčného plánu zameraného na rozvoj kultúrneho
kreatívneho priemyslu, s primárnym fókusom na rozvoj a podporu internaciopnalizácie a cross-sektorových inovácií“, takto:
Plánovaný AP vychádza z metodiky a medzinárodného projektu CREADIS3 (Interreg Europe) a preto jeho príprava podlieha časovému
harmonogramu aktivít projektu. V rámci prípravy AP bola zriadená pracovná skupina, tzv. „stakeholder group“, s ktorou sa uskutočnili v
priebehu r. 2017 dve pracovné stretnutia. V tomto období taktiež prebiehalo mapovanie aktuálnych podmienok rozvoja kreatívneho
priemyslu v SR, ktorého výstupom sú spracované dokumenty:
• CCI Mapping 1 – Competences per administrative level in the Slovac Republic
• CCI Mapping 2 – Regional creative ecosystem in the Slovac Republic
• Repart on Terriorial Diagnostic on CCis in the Slovac Republic
Tieto dokumenty budú pripomienkované členmi „stakeholders group“ (národná úroveň), tiež projektovými partnermi (európska úroveň).
Výsledky z dokumentov budú podkladom pre identifikáciu prioritných oblastí pre nový AP.
Odpočtovanie úloh z AP realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v SR (2015-2017) bolo ukončené v marci 2018. V máji 2018 sa
plánuje 3 stretnutie pracovnej skupiny, kde bude odprezentované vyhodnotenie Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho
priemyslu v SR a stanovené ďalšie kroky pre tvorbu nového Akčného plánu rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu 2020+. Do konca
r. 2019 sa predpokladá tvorba konkrétnych opatrení AP a následná realizácia konzultácií k návrhu AP s odbornou verejnosťou. V súlade s
aktivitami projektu musí byť nový AP schválený do konca roka 2019, implementácia AP sa predpokladá v r. 2020.
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5

6

7

8

Ministerstvo
obrany SR

● Novelizácia
obrannej
stratégie

nevyhodnotené, termín do 31. 12. 2018.

● Novelizácia
vojenskej
stratégie
Ministerstvo
● Verejná
pôdohospodár diskusia k
stva a rozvoja spoločnej
vidieka SR
poľnohospodár
skej politiky EÚ
po roku 2020

nevyhodnotené, termín do 31. 12. 2018.

Ministerstvo
práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

● Národný
akčný plán pre
deti na roky
2018-2022

Národný akčný plán pre deti na roky 2018-2022 je v procese prípravy, hlbšia miera zapojenia občianskej spoločnosti je predpokladaná od
júna 2018, dokončenie je predpokladané na koniec roka 2018.

● Národná
stratégia na
ochranu detí
pred násilím
(aktualizácia)
● Politika
obchodného
registra, ktorá
vyplýva z
národného
projektu
Obchodný
register a
životné situácie

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím (aktualizácia) bola vytvorená v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti.

Ministerstvo
spravodlivosti
SR

V rámci diskusií o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 boli na úrovni EÚ doteraz zverejnené len informačné
dokumenty a Oznámenie EK o Budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva, ktoré pre členské štáty EÚ nemajú záväzný charakter.
Predpokladá sa, že EK predloží prvé legislatívne návrhy, týkajúce sa poľnohospodárskej časti, ako aj návrh Viacročného finančného rámca
(VFR) na obdobie 2021-2027 do konca mája 2018.Na základe týchto oficiálnych dokumentov bude následne možné zrealizovať verejnú
diskusiu na národnej úrovni so zapojením odbornej a občianskej verejnosti.

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/strednodoba_hodnotiaca_sprava/par
ticipativne_politiky_linky/2018-04-27_MSSR_Odpocet%20uloh%20Akcneho%20planu%20OGP%2020172019_participacia_%20obchodny%20register.pdf
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podnikateľov

9

10

● Politika
protikorupčnej
doložky pri
návrhoch
zákonov
● Politika
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/strednodoba_hodnotiaca_sprava/par
súvisiaca so
ticipativne_politiky_linky/2018-04-27_MSSR_Odpocet%20uloh%20Akcneho%20planu%20OGP%202017-2019_stredisko_participacia.pdf
systémom
inštitucionálne
ho
zabezpečenia
verejnej
ochrany a
podpory
ľudských práv v
SR
Ministerstvo
● Koncepcia
školstva, vedy, rozvoja práce s
výskum a
mládežou
športu SR
● Koncepcia
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/strednodoba_hodnotiaca_sprava/par
výchovy a
ticipativne_politiky_linky/2018-04-26-MSVVaS_Odpocet%20uloh%20Akcneho%20planu%20OGP%202017-2019_B.45.pdf
vzdelávania
detí a mládeže
k
dobrovoľníctvu
Ministerstvo
● Návrh
Informácie neboli poskytnuté
vnútra SR
zákona, ktorým
sa mení a
dopĺňa zákon č.
406/2011 Z. z.
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11

12

13

14

15

o
dobrovoľníctve
a o zmene a
doplnení
niektorých
zákonov v
znení
neskorších
predpisov a i.
Ministerstvo
● oblasti, ktoré
zahraničných
sú už priebežne
vecí a
tvorené
európskych
participatívne
záležitostí SR
v spolupráci s
občianskou
spoločnosťou
pri realizácii
zahraničnej a
európskej
politiky SR
Ministerstvo
● Protidrogová
zdravotníctva politika
SR
● Stratégia
dlhodobej
starostlivosti
Ministerstvo
● Stratégia
životného
environmentál
prostredia SR nej politiky
Slovenskej
republiky do
roku 2030
Národný
● nebola
bezpečnostný identifikovaná
úrad SR
verejná politika
Protimonopoln ● nebola
ý úrad SR
identifikovaná
verejná politika

Úloha sa priebežne zabezpečuje v pôsobnosti MZVaEZ SR v súlade s úlohou B.43.

Informácie neboli poskytnuté
Informácie neboli poskytnuté

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2018/strednodoba_hodnotiaca_sprava/par
ticipativne_politiky_linky/2018-04-20_MZP_Odpocet%20uloh%20Akcneho%20planu%20OGP%202017-2019_uloha%20B.45_web.pdf
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16

Správa
štátnych a
hmotných
rezerv SR

SŠHR SR
konzultovala s
ÚSV ROS a
preverovala
verejné politiky
vo vlastnej
pôsobnosti,
ktoré by bolo
vhodné tvoriť
participatívne v
spolupráci so
zástupcami
občianskej
spoločnosti. Po
dôkladnej
analýze
skonštatovala,
že v súčasnosti
neeviduje vo
vlastnej
pôsobnosti
verejné
politiky, kde by
participatívna
spolupráca
zástupcov
občianskej
spoločnosti
bola možná.
● nebola
ŠÚ SR intenzívne spolupracoval s ÚSV ROS a MNO pri príprave podkladov o zavedení satelitného účtu MNO v rámci prípravy národného
identifikovaná projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorý bude realizovať ÚSV ROS z OP EVS.
verejná politika

17

Štatistický
úrad SR

18

Úrad geodézie, ● nebola
kartografie a
identifikovaná
katastra SR
verejná politika
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19

Úrad
jadrového
dozoru SR

20

Úrad
podpredsedu
vlády SR pre
investície a
informatizáciu
Úrad pre
normalizáciu,
metrológiu a
skúšobníctvo
SR
Úrad pre
verejné
obstarávanie
SR
Úrad
priemyselného
vlastníctva SR
Úrad vlády SR

21

22

23

24

● úprava
zákona č.
541/2004 Z. z.
o mierovom
využívaní
jadrovej
energie
(atómový
zákon)
● Zákon o
údajoch

Keďže ÚJD SR v súčasnosti nepripravuje žiadne strategické materiály, ktoré by spadali pod verejné politiky a teda nezadefinoval žiadnu
verejnú politiku, nemá v tejto úlohe čo napĺňať.

Úloha sa plní.
● nebola
identifikovaná
verejná politika

● nebola
identifikovaná
verejná politika
● nebola
identifikovaná
verejná politika
● Koordinácia ÚV SR zaslal podklady k vytvoreniu a uplatňovaniu verejných politík do tzv. Knižnice príkladov dobrej praxe participatívnych procesov v
štátnej služby
dvoch témach: Stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015–2020 a nový zákon o štátnej službe.
● Oblasť
(https://www.minv.sk/?ros_participacia_spravy&sprava=stante-sa-spoluautormi-kniznice-prikladov-dobrej-praxe)
poskytovania
podporných
sociálnych
služieb
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