
Vec:  Zápisnica z pracovného stretnutia Koordinačnej skupiny Iniciatívy pre otvorené vládnutie 

Dátum: 12/04/2018 od 14:00 - 15:00 
Miesto stretnutia: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Cukrová 14, BA 

 
1. Zúčastnení – v zápisnici 

2. Agenda stretnutia:  

Strednodobá hodnotiaca správa k plneniu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na 

roky 2017 - 2019 (AP OGP 2017 – 2019) 

1. P. Bernátová, kontaktná osoba pre OGP na Slovensku, predstavila zúčastneným pozadie a dôvody 

vypracovania strednodobej hodnotiacej správy k AP OGP 2017 – 2019. Zdôraznila, že obsahom 

strednodobej hodnotiacej správy je plnenie všetkých úloh (čiže úloh, ktoré mali termín plnenia do 31. 

marca 2018 a tiež úloh, ktoré majú termíny plnenia v budúcnosti).  

2. Požiadala členov koordinačnej skupiny (tzv. styčných dôstojníkov na jednotlivých ústredných 

orgánoch štátnej správy), aby od zodpovedných za jednotlivé úlohy v rámci svojich orgánov štátnej správy 

vyzbierali a zaslali informácie o plnení úloh. Termín: do 20. apríla 2018. (Zúčastnení navrhli, aby ÚSV ROS 

zozbieral informácie o plnení úloh priamo od Úradu vlády SR, ktorému ich jednotlivé orgány po uplynutí 

termínu posielajú. P. Ondrejčáková z ÚSV ROS navrhla, aby pri odpočte plnenia jednotlivých úloh AP OGP 

2017 – 2019, ktoré posielajú na Úrad vládu SR, priebežne posielali aj informáciu na ÚSV ROS ako 

koordinačnému orgánu pre OGP.)  

3. P. Bernátová zúčastneným predstavila časový harmonogram tvorby strednodobej hodnotiacej 

správy aj so zapojením pracovných skupín, ktoré sa podieľali na tvorbe AP OGP 2017 – 2019, občianskej 

spoločnosti, mimovládnych organizácií, Rady vlády pre MNO, expertov na jednotlivé témy v rámci Iniciatívy 

pre otvorené vládnutie a verejnosti.  

4. P. Bernátová zúčastnených oboznámila aj s online nástrojom Trello, na ktorom ÚSV ROS priebežne 

zverejňuje informácie o plnení AP OGP 2017 – 2019 a ponúkla im možnosť proaktívneho zverejňovania 

informácií súvisiacich s agendou Iniciatívy pre otvorené vládnutie na platforme Trello.  

 
3. Ďalšie kroky: 

P.č. Úloha Zodpovedný/í Termín  

1. 
Kontaktné osoby vyzbierajú a pošlú ÚSV ROS informácie o plnení úloh 
z AP OGP 2017 - 2019 

Kontaktné 
osoby pre 
Iniciatívu pre 
otvorené 
vládnutie 

20.04.2017 

 

Zápis pripravila: Lucia Bernátová, ÚSV ROS 

Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo stretnutia 
2. Prezentácia o strednodobej hodnotiacej správe 
3. Tabuľka s časovým harmonogramom tvorby strednodobej hodnotiacej správy 
4. Tabuľka s návrhom vyplnenia plnenia úloh pre členov koordinačnej skupiny 


