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ÚVOD
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou tvorby a implementácie
akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government Partnership, ďalej len „OGP“) na
Slovensku. OGP má za cieľ zvyšovať transparentnosť verejnej správy, znižovať korupciu, zvyšovať participáciu
a zavádzať inovácie do prostredia verejnej správy.
OGP patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Vzniklo s cieľom primäť vlády
pracovať lepšie a prinavrátiť dôveru občanov v inštitúcie verejnej správy prostredníctvom budovania
princípov otvorenosti, zodpovednosti a zúčtovateľnosti.
V súčasnosti implementuje Slovensko v poradí tretí akčný plán OGP na roky 2017-2019, ktorý nadväzuje na
predchádzajúce záväzky, pričom prináša do spoločnosti aj nové témy. Venuje sa problematike proaktívneho
zverejňovania informácií vo forme otvorených dát, používaniu otvoreného softvéru v prostredí štátnej
správy, participácii občanov na tvorbe verejných politík na všetkých úrovniach riadenia, otvorenému
vzdelávaniu a otvorenému prístupu k výsledkom vedy a výskumu, otvorenej justícii či sledovaniu aplikačnej
praxe vybraných nástrojov a legislatívy.
Cieľom akčných plánov OGP na Slovensku je zvyšovať transparentnosť organizácií štátnej správy, zvyšovať
participáciu občanov na tvorbe verejných politík, zvyšovať transparentnosť justície a približovať vzdelávacie
zdroje a výsledky vedy a výskumu občanom.
S cieľom zvyšovať povedomie na strane verejnosti organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) v roku 2016 podujatie pod názvom Open Government Week,
ktorý mal okrem iného za cieľ odštartovať implementáciu tretieho akčného plánu. Nakoľko mala táto aktivita
širokú pozitívnu odozvu, rozhodli sme sa v nej pokračovať.
ÚSV ROS preto v týždni od 22. do 26. októbra 2018 organizoval už tretí ročník podujatia Týždeň otvoreného
vládnutia 2018, ktorý bol venovaný kultúre otvoreného vládnutia. Našim cieľom bolo upriamiť pozornosť
zúčastnených zo štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti či verejnosti na dôležitosť dostupných a
zrozumiteľných informácií, ktoré tvoria základ preto, aby jednotliví aktéri mohli plnohodnotne spolupracovať
a zapájať sa do verejných politík v súlade s princípmi otvoreného vládnutia.
Počas Týždňa otvoreného vládnutia 2018 odzneli prezentácie, prednášky, diskusie a workshopy tvorené
v spolupráci s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy či mimovládnych neziskových organizácií. Týždňové
podujatie navštívilo spolu 300 ľudí. Na Týždni otvoreného vládnutia 2018 sa po prvý krát zúčastnila aj
zástupkyňa centrály Iniciatívy pre otvorené vládnutie p. Helen Turek, zodpovedná za koordináciu agendy
Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Európe. P. Turek prezentovala príklady zapájania rôznych zraniteľných
skupín do verejných politík zo sveta v rámci bloku venovanom zapájaniu marginalizovaných skupín
a absolvovala stretnutie s mimovládnou organizáciou CVEK (Centrum pre výskum etnicity a kultúry na
Slovensku). Na stretnutí so zástupkyňou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu p.
Salamonovou diskutovali na tému prepojenia Agendy 2030, Vízie a stratégie Slovenska do roku 2030
s Iniciatívou pre otvorené vládnutie. Tretie stretnutie bolo na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR s generálnym tajomníkom služobného úradu p. Schrenkelom ohľadom témy otvoreného
vzdelávania a otvorenej vedy, ktoré sú tiež súčasťou Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku.
V tejto správe sa dozviete závery panelových diskusií a najzaujímavejšie postrehy, komentáre a odporúčania
v jednotlivých témach.
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STRETNUTIE KONTAKTNÝCH OSÔB PRE INICIATÍVU PRE OTVORENÉ VLÁDNUTIE
Z ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY
Pondelok, 22. október 2018, 9:00 – 12:00
Týždeň otvoreného vládnutia 2018 otvorilo stretnutie kontaktných osôb z jednotlivých ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú na svojich rezortoch zodpovedné za koordináciu
plnenia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu OGP. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť zúčastnených
o súčasných aktivitách v rámci OGP a predstaviť aktivity v nasledujúcom období v kontexte prípravy nového
akčného plánu OGP.
Stretnutie sa zameralo aj na získanie spätnej väzby od kontaktných osôb smerom k práci na témach OGP
v rámci jednotlivých rezortov a získanie podnetov a nápadov na posilnenie spolupráce medzi úradom
splnomocnenca ako koordinátora OGP na Slovensku, aj medzi jednotlivými kontaktnými osobami navzájom.
Zo stretnutia vo všeobecnosti vyplynulo, že motivácia pracovať na koordinácii OGP na jednotlivých rezortoch
vo veľkej miere závisí od osobnej motivácie a nadšenia pre tému. Vo všetkých prípadoch agenda OGP
„pristála“ kontaktným osobám na stole a vykonávanie funkcie kontaktnej osoby veľmi závisí od ich osobného
nadšenia, angažovanosti a stotožnenia sa s témou. Častým fenoménom je aj kumulovanie viacerých úloh
v jednej osobe, z čoho vyplýva potreba prioritizácie úloh a následný nedostatok času venovať sa
problematike OGP. Inšpiratívnym príkladom je v tomto ohľade rezort životného prostredia, na ktorom bola
vytvorená pozícia tímu zodpovedného za OGP – jednej osoby zodpovednej za koordináciu úloh v rámci
rezortu, so zodpovednými osobami za jednotlivé úlohy. Tento príklad môže byť vhodným riešením pri
nedostatku zamestnancov, resp. ako riešenie odľahčenia jednej osoby v prípade kumulácie viacerých úloh.
Zo stretnutia ďalej vyplynula spokojnosť z komunikácie medzi ÚSV ROS a jednotlivými kontaktnými osobami
a špecificky v téme otvorených dát, keďže prevažná väčšina kontaktných osôb sa v každodennej práci venuje
na rezortoch problematike IT a otvoreným dátam. Zúčastnení považujú novovytvorený newsletter k OGP za
vhodný spôsob komunikácie a odporučili tento newsletter zverejňovať na webe ÚSV ROS pre jednoduchšie
prezeranie a ďalšie zdieľanie v rámci rezortov.
Z diskusie však vyplynula potreba lepšej koordinácie témy otvorených dát medzi iniciátormi tejto témy ÚSV
ROS – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII) – Úrad vlády/NASES,
kvôli neprehľadnosti jednotlivých úloh, častej duplicite a chýbajúcim inštrukciám k plneniu.
Odporúčania zo stretnutia pre ÚSV ROS:



Komunikovať agendu a témy OGP na vyššej úrovni (štátnym tajomníkom, ministrom a vedúcim
jednotlivých rezortov) s cieľom posilniť pozíciu kontaktných osôb vo vlastných rezortoch
Zverejňovať newsletter OGP na webe ÚSV ROS pre jednoduchšie zdieľanie
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ÚVODNÁ DISKUSIA

KULTÚRA VLÁDNUTIA A KOMUNIKÁCIE
Pondelok, 22. október 2018, 16:30 – 17:00
Diskusie sa zúčastnili:






Alena Sábelová, generálna riaditeľka Sekcie riadenia investícii, ÚPPVII
Zuzana Čaputová, právnička
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Juraj Rizman, člen Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec

Diskusiu moderoval Bohdan Smieška.
Diskusia bola rámcovaná víziou rozvoja Slovenska v globálnom svete v kontexte zodpovednej politiky. Odznel
názor, že verejná politika musí vznikať na hodnotách, ktoré definujú občania, a ako sa politické spektrum
musí naučiť rešpektovať celospoločenskú dohodu a objednávku, ktorá vznikne z verejnej diskusie nielen
o hodnotách, ale aj o obraze krajiny, v akej chceme žiť. P. Sábelová vniesla do diskusie myšlienku, že
s formulovaním celospoločenských hodnôt by mala prísť občianska spoločnosť, predstavitelia občianskej
spoločnosti p. Čaputová aj p. Rizman videli túto úlohu v štáte.
Dôležitým posolstvom z diskusie bola aj potreba vyslobodiť politiku zo špirály populizmu. Diskutujúci sa
zamysleli aj nad tým, či je možné z mentálneho nastavenia politikov odstrániť optiku štvorročného
volebného cyklu.
Zaujímavú dimenziu priniesol zástupca samosprávy, primátor mesta Hlohovec M. Kollár, ktorý vyzdvihol
dôležitosť hľadania lokálnych riešení na globálne problémy sveta ako je klimatická zmena či migračná kríza.
Videozáznam z úvodnej diskusie je dostupný na tomto mieste.
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ZROZUMITEĽNOSŤ V ÚRADNEJ KOMUNIKÁCIÍ PRE SPROSTREDKOVATEĽOV FONDOV EÚ:
BEHAVIORÁLNY PRÍSTUP KU KOMUNIKÁCII MEDZI ŠTÁTNOU SPRÁVOU A VEREJNOSŤOU
(PRE PREDSTAVITEĽOV REZORTOV ZODPOVEDNÝCH ZA IMPLEMENTÁCIU FONDOV EÚ)
Utorok, 23. október 2018, 9:00 – 12:00
Blok priniesol prezentácie expertov z mimovládneho neziskového sektora, ktorí sa venovali analýze
zrozumiteľnosti a prístupnosti webových stránok rezortov štátnej správy informujúcich o podpore z fondov
EÚ. Po prezentáciách nasledoval workshop vedený p. Ištváňom, v ktorom sa zúčastnení dozvedeli ako by mali
so svojimi cieľovými skupinami komunikovať, resp. ako by mala vyzerať ideálna textová komunikácia so
žiadateľmi o EÚ fondy. Hlavným poznatkom nielen z prezentácií a workshopu, ale aj každodennej praxe
zostáva, že zrozumiteľnosť informácií je kľúčovou témou pre efektívnosť komunikácie.
Odporúčania z prezentácií a workshopu na všetky ústredné orgány štátnej správy a riadiace orgány
k zrozumiteľnosti webových stránok a informácií na nich:









Zoštíhliť webové prostredie štátu v zmysle nevytvárať nové weby. ITMS by napríklad mohlo nahradiť
web www.partnerskadohoda.gov.sk, ďalšie weby sú pripravované k smart cities, k centrálne
riadeným programom atď.
Vytvoriť jeden prístupový bod pre fondy EÚ tak, aby nebola štruktúra webov odlišná a zároveň všetky
programy obsahovali rovnaký rozsah a hĺbku informácií. Toto odporúčanie je relevantné pre nové
programové obdobie. Je potrebné skĺbiť požiadavky na riadiace orgány z hľadiska ich publicity
programu a službu, ktorú weby majú poskytovať verejnosti/žiadateľom. Dá sa to aj cez rozpracovanie
ITMS.
Aktívne informovať verejnosť formou odberu noviniek
Vytvoriť kvalitnú sekciu často kladených otázok, ktoré sú zrozumiteľne zodpovedané.
Vytvoriť certifikovaný vzdelávací program k zrozumiteľnosti komunikácie pre zamestnancov
verejnej správy
Vytvoriť kapacitu na audit zrozumiteľnosti kľúčových dokumentov k verejným politikám

Odporúčania z prezentácií a workshopu na všetky ústredné orgány štátnej správy a riadiace orgány
k prístupnosť webových stránok a informácií na nich pre verejnosť (vrátane osôb so zdravotným
postihnutím):


o
o
o
o

Zaviesť povinnosť auditu prístupnosti pre všetky weby verejnej správy aj pre všetky weby obstarané
za verejné peniaze (vrátane EŠIF) a to pred prevzatím webu od dodávateľa.

Prezentácia Transparentnosť informácií prostredníctvom webov:hodnotenie webových stránok
informujúcich o EŠIF (Juraj Kačur, SGI) je dostupná na tomto mieste.
Prezentácia Najväčšie problémy so stránkami EŠIF v oblasti prístupnosti a ako im predísť (Peter
Teplický, ÚNSS) je dostupná na tomto mieste.
Prezentácia Zrozumiteľné texty – prečo a ako (Marcel Ištváň) je dostupná na tomto mieste.
Prezentácia Analýza systému ITMS2014+: Z pohľadu skúseností žiadateľov a možností verejnej kontroly
(Edita Rigová, SGI) je dostupná na tomto mieste.
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CENTRÁLNE ÚLOŽISKO DIGITÁLNEHO EDUKAČNÉHO OBSAHU:
PREDSTAVENIE FUNKCIONALITY SYSTÉMU REPOZITÁRA VZDELÁVACÍCH ZDROJOV
Utorok, 23. október 2018, 13:00 – 16:00
Blok bol vedený formou prezentácie predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej
len „MŠVVaŠ SR“) ako gestora úlohy vyplývajúcej z akčného plánu zriadiť a prevádzkovať repozitár pre
ukladanie, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie vzdelávacích zdrojov (úloha č. 25 Akčného plánu OGP na
roky 2017-2019). Na prezentácii sa spolupodieľal aj predstaviteľ dodávateľa systému.
Na prezentácií odzneli technické a obsahové informácie pripravovaného Centrálneho úložiska digitálneho
edukačného obsahu (CÚDEO), ktorého súčasťou bude aj repozitár otvorených vzdelávacích zdrojov.
Predstavitelia MŠVVaŠ SR informovali zúčastnených o technických detailoch pripravovaného úložiska,
o podporovaných formátoch obsahov nachádzajúcich sa v úložiskách aj o jednotlivých moduloch, ktoré budú
mať pedagógovia, žiaci, študenti, rodičia či verejnosť k dispozícii. Obsahová časť prezentácie sa venovala
jednotlivým modulom práce s úložiskom a ich funkciám – zúčastnení mali možnosť vidieť každodennú prácu
s úložiskom, vytváranie, zadávanie úloh, vyhľadávanie v úložisku, vytváranie interaktívnych hodín a pod.
Po prezentácii nasledovala diskusia so zúčastnenými. Smerom k MŠVVaŠ SR zaznela výčitka k nezapojeniu
relevantných aktérov zo strany pedagógov a učiteľov už v prípravnej, resp. testovacej fáze CÚDEO.
Zúčastnených zaujímalo kontinuálne napĺňanie obsahu centrálneho úložiska vzhľadom na množstvo nových,
aktuálnych a interaktívnych vzdelávacích materiálov, ktoré vznikajú z iniciatív aktívnych pedagógov či
mimovládnych neziskových organizácií. S tým súviseli aj otázky týkajúce sa otvorenosti a prístupnosti
jednotlivých vzniknutých materiálov priamo v CÚDEO a ich následná distribúcia pre ostatných užívateľov
úložiska, ktoré súviseli s problematikou otvorených licencií a licencií vzdelávacích materiálov, ktoré sa už
nachádzajú v systéme.
Odporúčania z prezentácie pre MŠVVaŠ:




Určiť sekciu / osobu na MŠVVaŠ SR, zodpovednú za vyhľadávanie a obsahové napĺňanie CÚDEO, na
ktorú sa môžu tvorcovia vzdelávacích materiálov obrátiť

Prezentácia CÚDEO (Martin Spišiak, MŠVVaŠ; Vladimír Broniš, dodávateľ) je dostupná na tomto mieste.
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ON-LINE NÁSTROJE PARTICIPÁCIE (SLOVLEX, ELEKTRONICKÁ HROMADNÁ ŽIADOSŤ)
Streda, 24. október 2018, 9:00 – 12:00
Prezentovali:



Miloš Matúšek, riaditeľ odboru Slov-Lex, MS SR
Bystrík Antalík, ÚSV ROS

Prvá časť bloku bola venovaná portálu právnych informácií Slov-Lex, časti e-Legislatíva, v ktorej p. Matúšek
prezentoval jeho participatívne nástroje a možnosti, ako sa zapojiť do tvorby právnych predpisov.
Prezentované boli možnosti systému Slov-Lex:






ako sa zapojiť do pripomienkového konania k predbežným informáciám,
ako sa zapojiť do medzirezortného pripomienkového konania,
ako sledovať jednotlivé legislatívne procesy,
ako propagovať legislatívne procesy,
ako iniciovať diskusiu k právnym predpisom

Následne boli prezentované novinky v systéme Slov-Lex, ktorých veľká časť vyplynula z návrhov a
pripomienok vznesených účastníkmi počas minuloročnej prezentácie portálu Slov-Lex v rámci Týždňa
otvoreného vládnutia 2017 a prítomných vyzval na podávanie ďalších návrhov na vylepšenie portálu SlovLex, napríklad prostredníctvom e-mailu mhelpdesk@slov-lex.sk.
Na záver Bystrík Antalík prezentoval Elektronickú hromadnú žiadosť ako ďalší nástroj využiteľný aj na
podávanie legislatívnych návrhov vláde SR.
Odporúčania pre verejnosť:




Využívať nástroje on-line participácie, ktoré ponúka Slov-Lex a Elektronická hromadná žiadosť.
Prichádzať s návrhmi na vylepšenie portálu Slov-Lex.

Prezentácia Elektronická hromadná žiadosť (Bystrík Antalík, ÚSV ROS) je dostupná na tomto mieste.
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OKRÚHLY STÔL S LEGISLATÍVCAMI – ZAPÁJANIE VEREJNOSTI DO TVORBY PRÁVNYCH
PREDPISOV
(PRE PREDSTAVITEĽOV LEGISLATÍVNYCH ODBOROV REZORTOV)
Streda, 24. október 2018, 13:00 – 16:00
Diskusie, ktorú moderoval Bohdan Smieška, sa zúčastnili:



vedúci pracovníci a pracovníčky legislatívnych sekcií a odborov ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy
predstavitelia a predstaviteľky mimovládnych neziskových organizácií

Účastníci a účastníčky okrúhleho stola diskutovali na témy:





skúsenosti so zapájaním verejnosti do tvorby právnych predpisov,
skúsenosti so zverejňovaním predbežných informácií,
skúsenosti s vypĺňaním správ o účasti verejnosti,
možnosti vyššieho a efektívnejšieho zapojenia verejnosti do tvorby legislatívy.

Cieľom diskusie bolo zmapovať doterajšie skúsenosti, prípadne dobrú prax v oblasti participácie a navrhnúť
odporúčania na školenia a workshopy, ktoré by mohli pomôcť zefektívniť a zlepšiť proces účasti verejnosti na
tvorbe právnych predpisov. Z diskusie vyplynulo:













verejnosť sa spravidla zapája len do veľkých tém, ako napríklad korupcia, špecializovanejšie témy
zostávajú mimo jej pozornosti,
legislatívci vo všeobecnosti vítajú záujem verejnosti zapojiť sa do tvorby právnych predpisov, napriek
tomu, že participácia si vyžaduje zvýšené náklady,
nie vždy je možné vyhovieť všetkým participantom, pretože majú nezriedka protichodné názory
a návrhy,
nie všetky predbežné informácie sa zverejňujú s dostatočným časovým predpisom, niektoré sa
zverejňujú v čase, keď je príprava návrhu už rozbehnutá, napriek tomu však nie je vhodné zaviesť
zákonom určenú lehotu,
verejnosť málokedy využíva možnosť zapojiť sa do prípravy legislatívneho návrhu, častokrát taktizuje
a svoje pripomienky podá až počas medzirezortného pripomienkového konania, kedy už nie je
priestor na výrazné zmeny,
legislatívci radšej využívajú formu vlastnej správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu,
keďže jej formalizované verzie nie sú súčasťou systému Slov-Lex, na ktorom sa legislatívny proces
odohráva,
formalizované správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu by bolo vhodné upraviť,
nakoľko viaceré otázky nie je možné zodpovedať počas zákonom stanovenej lehoty jej vypracovania
a dajú sa zodpovedať až po prebehnutí medzirezortného pripomienkovacieho konania,
počet povinných príloh k návrhu právneho predpisu je veľký a do veľkej miery spomaľuje práce na
samotnom paragrafovom znení návrhu, ktoré je najpodstatnejšie.
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Odporúčania pre ÚSV ROS:




Uskutočniť workshopy na tému zapájanie verejnosti do tvorby právnych predpisov ako pre verejnosť, tak
aj pre legislatívnych pracovníkov a pracovníčky.
Vložiť formuláre Správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu do systému Slov-Lex tak, aby sa
dali vyplniť on-line.
V spolupráci s legislatívnymi pracovníkmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
upraviť správu o účasti verejnosti.
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ĽUDIA ZA ZÁCLONOU, ALEBO ZAPÁJANIE ZRANITEĽNÝCH A OKRAJOVÝCH SKUPÍN DO TVORBY
VEREJNÝCH POLITÍK: PREDSTAVENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ
Streda, 24. október 2018, 13:00 – 16:00
Prezentácia priniesla novú optiku posudzovania participatívnych procesov tvorby verejných politík, ktorá
zohľadnila mieru a spôsob zapojenia zraniteľných skupín. Zvolený interpretačný kľúč po prvýkrát cielene
otvoril príbehy konkrétnych zraniteľných skupín v procese prípravy a tvorby verejných politík. Ide o skupiny,
ktoré sú vytláčané na okraj spoločnosti, alebo sú znevýhodnené z dôvodu etnicity, zdravotného
znevýhodnenia, veku, sexuálnej orientácie, alebo iného postavenia. Skupiny, ktoré majú veľmi nízke
zastúpenie v politických a legislatívnych procesoch, a ktorých hlas je hlasom neviditeľných ľudí za záclonou.
Prezentované zistenia boli výsledkom kvalitatívneho výskumu, ktorý sa realizoval v rámci národného
projektu ÚSV ROS Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
Výsledkom je dvanásť prípadových štúdií, za ktorých spracovaním stoja expertky z Centra pre výskum etnicity
a kultúry, Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková a Jana Kadlečíková.
Ich výskum ponúka pohľad na tvorbu verejných politík na štyroch úrovniach: národnej, regionálnej,
mikroregionálnej a lokálnej. Zámerom pokračujúceho výskumu je spracovanie analýzy a odporúčaní, ako aj
pilotné testovanie a zavedenie metodík zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, ktoré v
prostredí verejnej správy môžu prispieť k zmierňovaniu izolácie a nerovnosti v spoločnosti a hlavne zvyšovať
mieru zapájania znevýhodnených skupín na tvorbe verejných politík.
Témy prípadových štúdií:













Participácia detí a mladých na tvorbe Národného akčného plánu pre deti (E.G. Kriglerová a
I.Rapošová)
Participácia detí na tvorbe lokálnych politík v meste Zvolen (E.G. Kriglerová a I.Rapošová)
Participácia zdravotne znevýhodnených na tvorbe verejných politík na regionálnej úrovni v
Trnavskom samosprávnom kraji (E.G. Kriglerová a I.Rapošová)
Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe politiky v oblasti sociálnych služieb – národná
úroveň (J. Kadlečíková, K. Medľová)
Prípadová štúdia participácie rómskej menšiny pri tvorbe Akčného plánu pre okres Kežmarok –
regionálna úroveň (J. Kadlečíková, Z. Havírová)
Prípadová štúdia participácie verejnosti na tvorby politiky na národnej úrovni – tvorba Koncepcie
mestského rozvoja (J. Kadlečíková, Z. Havírová)
Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na lokálnej úrovni – tvorba komunitného plánu
sociálnych služieb v Banskej Bystrici (A. Chudžíková a K. Medľová)
Participácia migrantov na národnej úrovni – zapojenie migrantov do činnosti konzultačných orgánov
na národnej úrovni (A. Chudžíková a Z. Havírová)
Participácia seniorov na lokálnej úrovni – participácia seniorov na tvorbe komunitného plánu
sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste (A. Chudžíková a Z. Havírová)
Participácia Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách – príklad lokálnej úrovne: Komunitné
centrum menšín (KCM) Veľký Krtíš (J. Lajčáková a Z.Havírová)
Participácia v oblasti životného prostredia s prihliadnutím na situáciu marginalizovaných skupín regionálna úroveň, Projekt Poľana CEPI priatelia ZEME (J. Lajčáková a I. Rapošová)
Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv (J. Lajčáková, I. Rapošová a Z. Havírová)
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Odporúčania z prezentácie:










zabezpečiť finalizáciu publikácie – prípadové štúdie a výstupy z analýzy
zabezpečiť pilotné testovanie v prostredí verejnej správy – praktické nasadenie inkluzívneho prístupu
a metodík zohľadňujúcich účasť zraniteľných skupín v procese tvorby politík v rámci pokračovania
národného projektu (samostatná pilotná schéma)
zabezpečiť medzinárodný workshop na tému zraniteľné skupiny v tvorbe politík na celosvetovom
stretnutí OGP v roku 2019
zabezpečiť transfer skúseností zo zahraničia
realizovať informačné dni v regiónoch

Prezentácia Ľudia za záclonou: Zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík (Jarmila
Lajčáková, CVEK) je dostupná na tomto mieste.
Prezentácia (Elena Galová Kríglerová, CVEK) je dostupná na tomto mieste.
Prezentácia (Jana Kadlečíková, CVEK) je dostupná na tomto mieste.

Videozáznam z prezentácie je dostupný na tomto mieste.
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PRIPRAVOVANÝ NÁVRH ZÁKONA O ÚDAJOV A PSI SMERNICA EÚ
Štvrtok, 25. október 2018, 9:00 – 12:00
Blok venovaný téme otvorených údajov sa niesol v
dynamickom duchu, keď po krátkych vstupných
prezentáciách hlavných speakrov nasledovala moderovaná
diskusia na uvedené témy.
Prvá oblasť sa dotýkala diskusie na tému, aké dáta
potrebujeme – otvorené, v akej kvalite, aké sú prekážky pri
ich získavaní a používaní. Vstupný príspevok predniesol
Juraj Bardy (ÚPPVII), v moderátorskom kruhu sme následne
diskutovali so zástupcami analytických jednotiek Úradu
vlády SR (ISA – Marcela Veselková), Ministerstva financií SR
(ÚHP – Marek Adam) a podnikateľského sektora (Finstat –
Filip Glasa).
Hlavné odporúčanie - podnietenie zverejňovania maximálneho množstva datasetov verejnej správy v jasnej
štruktúre a v predvídateľných časoch, pričom panelisti odporúčali sústrediť sa viac na zverejňovanie
datasetov v kvalite „3*“ a až následne vybrané datasety zverejňovať vo vyššej kvalite (4*,5* - linkované dáta).
V druhom bloku boli prezentované aktivity (projekty), ktoré sú v súčasnosti realizované, alebo sa pripravujú
do realizácie v oblasti otvorených dát. Boli prezentované 3 projekty štátu a jeden neziskového sektora:
 dátová kancelária ÚPPVII
 Open data Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES)
 Lepšie GeoDáta pre Slovensko (MŽP SR)
 Lepšie riešenie e-Governmentu v SR (slovensko.digital)
Záverečný blok sa dotýkal prípravy nového Zákona o údajoch, keď v diskusii panelistov, ale aj publika
prebiehala výmena názorov na potrebu takého zákona, postup pri jeho tvorbe a námety na jeho obsah.
Diskusie sa zúčastnili Juraj Bárdy a Michal Číž (ÚPPVII), Silvia Horváthová a Juraj Dilinger (NASES), Marcela
Veselková (ISA), Ľubor Illek (slovensko.digital). Výstupom diskusie bolo niekoľko navrhovaných oblastí a tém,
ktoré by v novom zákone mohli byť riešené. Odznelo aj odporúčanie, aby proces tvorby takého dôležitého
zákona bol otvorený a participatívny.
o
o
o
o

Prezentácia Otvorené údaje (Juraj Bárdy) je
dostupná na tomto mieste.
Prezentácia Reforma NASES pre oblasť Open Data
(NASES) je dostupná na tomto mieste.
Prezentácia slovensko.digital je dostupná na
tomto mieste.
Prezentácia Dátová kancelária (ÚPPVII) je
dostupná na tomto mieste.
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GDPR JEDNODUCHO A ZROZUMITEĽNE
Štvrtok, 25. október 2018, 13:00 – 16:00
Prezentovali a diskutovali:
 Tatiana Valentová, odborníčka na ochranu osobných údajov (pôv. vrchná inšpektorka ÚOOÚ)
 Katarína Vydarená, riaditeľka odboru právnych služieb ÚOOÚ
 Juraj Mičura, riaditeľ odboru správnych konaní ÚOOÚ
 Lucia Bezáková, právnička a lektorka ÚOOÚ
 Rebeka Šťastná, právnička a lektorka ÚOOÚ
Diskusiu moderoval Bohdan Smieška
Na úvod Juraj Mičura jednoduchou a zrozumiteľnou formou
prezentoval nové pravidlá ochrany osobných údajov
a práva a povinnosti z nich vyplývajúce so zameraním na
mimovládne neziskové organizácie. Po prezentácii bola
otvorená diskusia, v rámci ktorej sa prítomní diváci mohli
pýtať odborníčok a odborníka Úradu na ochranu osobných
údajov otázky spojené s ochranou osobných údajov.
Vzhľadom na obmedzený čas sa nedostalo na zodpovedanie
úplne všetkých otázok, diskutujúce odborníčky a odborník
však prítomným potvrdili, že Úrad na ochranu osobných
údajov aj naďalej poskytuje konzultácie právnickým a fyzickým osobám v oblasti ochrany osobných údajov.
Ktokoľvek sa teda v prípade konkrétnych otázok môže obrátiť na pracovníkov Úradu na ochranu osobných
údajov, ktorí mu poskytnú odpoveď.
Zároveň prítomných upozornili, aby sa nenechali podviesť rôznymi špekulantami, ktorí ponúkajú
univerzálne riešenia pre akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, bez ohľadu na to, či ide o podnikateľa,
školu, mimovládnu neziskovú organizáciu, či akýkoľvek iný subjekt. Každé spracúvanie osobných údajov je
totiž jedinečné čo do účelu a čo do právneho základu.
Z diskusie vyplynulo, že nová úprava ochrany osobných údajov nie je natoľko komplikovaná, ako sa všeobecne
predpokladá a pri dodržaní základných pravidiel sa niet čoho obávať.
Odporúčania pre mimovládne neziskové organizácie a verejnosť:




o

V prípade otázok, či nejasností využívať možnosť
obrátiť sa na ÚOOÚ, ktorý je zákonnou autoritou
v oblasti ochrany osobných údajov.
Dodržiavať základné pravidlá ochrany osobných
údajov:
- mať poriadok v dátach a mať ich zabezpečené,
- stanoviť účel spracúvania a právny základ
spracúvania osobných údajov,
- pri spracúvaní osobných údajov byť
transparentný,
- dbať na práva dotknutých osôb.

Prezentácia GDPR – práva a povinnosti pre MNO (Úrad na ochranu osobných údajov) je dostupná na
tomto mieste.
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PARTICIPATÍVNY ROZPOČET NA ŠKOLÁCH: SÚŤAŽ, ALEBO SPOLUPRÁCA?
Piatok, 26. október 2018, 9:00 – 12:00
Témou podujatia bola otázka ako zaviesť nové témy do vzdelávania so špeciálnym dôrazom na
problematiku aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí na veciach verejných. Podujatie sa zameralo
najmä na prezentáciu prvej dotačnej schémy na podporu zavádzania participačných rozpočtov v prostredí
stredných škôl. Prezentácie a následných aktivít sa zúčastnili odborní zamestnanci regionálnej a miestnej
územnej samosprávy, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci stredných škôl, ako aj zástupcovia
mimovládnych neziskových organizácií, širokej odbornej i laickej verejnosti. Podujatie sa konalo za účasti
Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý podujatie otvoril spolu so
splnomocnencom vlády Martinom Giertlom.
Prvá dotačná schéma na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách v Trenčianskom
samosprávnom kraji je výsledkom národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík, ktorú realizuje ÚSV ROS. V rámci prvého ročníka bude podporených
šestnásť škôl, ktoré na základe otvorenej výzvy prejavili záujem o účasť v programe. V termínoch 27.
novembra 2018 a 7. decembra 2018 sa budú konať prvé školenia pre riaditeľov a učiteľov zapojených škôl. O
prezentáciu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí škôl prejavil záujem Žilinský a Trnavský
samosprávny kraj, ako aj zástupcovia Metodicko-pedagogického centra z Prešova. V decembri 2018 bude
iniciatíva ÚSV ROS, zameraná na zavádzanie participácie do vzdelávania s využitím procesu participatívneho
rozpočtovania, prezentovaná na stretnutí riaditeľov základných a stredných škôl v Prešovskom a Košickom
kraji. Podujatie organizuje Regionálne vzdelávacie centrum Košice a Prešov, ktoré dlhodobo spolupracuje na
budovaní kapacít v prostredí miestnej územnej samosprávy.
V rámci podujatia sa konala aj panelová diskusia na tému zavádzania nových tém do vzdelávania. Priniesla
zaujímavé príklady a pohľady na úlohu miestnej a regionálnej samosprávy a mimovládnych organizácií v
procese zavádzania a podpory nových tém vo vzdelávaní.
Samostatný blok diskusie patril praktickým skúsenostiam zo zavádzania procesov participatívneho
rozpočtovania v zahraničí. Špeciálnym bonusom bol príspevok z Českej republiky o programe zavádzania
participatívnych rozpočtov na základných školách v mestskej časti Brno – Stred, ako aj prezentácia Zuzany
Vasičákovej Otčenášovej, venovaná antikorupčnému programu Férovka, ktorý zastrešila Nadácia Zastavme
korupciu. Panelovej diskusii, ktorú moderovala Barbara Gindlová, sa zúčastnili:





Kateřina Dobešová, vedúca oddelenia vonkajších vzťahov mestskej časti Brno-Stred prezentovala
skúsenosti z 11 základných škôl
Simona Bosá, koordinátorka školského participatívneho rozpočtu, Základná škola Úvoz 55 z mestskej
časti Brno-Stred
Dana Gažúrová, Agentúra pre rozvoj Gemera – projekt Škola aktívnych občanov
Zuzana Vasičáková Otčenášová, Nadácia Zastavme korupciu, program Férovka - zavádzanie
protikorupčných programov na stredných školách

Súčasťou podujatia bol aj interaktívny workshop, ktorý predstavil zážitkovú hru Nie je mesto ako mesto
z dielne spomínaného národného projektu ÚSV ROS. Spoločenská dosková hra predstavuje dôležitú
vzdelávaciu pomôcku v procese otvárania témy participácie vo výuke a vzdelávaní.
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Odporúčania z podujatia:






o
o

vyškoliť sieť regionálnych trénerov a školiteľov pre samosprávne kraje
iniciovať ďalšie samosprávne kraje, aby sa zapojili do iniciatívy zavádzania participatívnych rozpočtov
do škôl v školskom roku 2019 / 2020
otvoriť rokovania s MŠVVaŠ SR o podpore zavádzania participácie do výuky a vzdelávania v prostredí
regionálnych škôl
zabezpečiť elektronickú aplikáciu na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí škôl
(s možnosťou využitia pre zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí miest a obcí)
realizovať informačné dni v regiónoch

Prezentácia Parti rozpočty na školách (Alexandra Hrabinová, ÚSV ROS) je dostupná na tomto mieste.
Prezentácia Antikorupčné očkovanie na školách (Zuzana Vasičáková Otčenášová, Nadácia Zastavme
korupciu) je dostupná na tomto mieste.

Videozáznam z prezentácií a diskusií je dostupný na tomto mieste.
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