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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.
Slovensko sa stalo súčasťou OGP v roku 2011. Od pristúpenia k OGP k dnešnému dňu schválila vláda SR dva
akčné plány OGP, ktoré sa venovali témam transparentnosť, otvorené informácie resp. dáta, otvorené
vzdelávanie a otvorená veda, otvorená justícia a participácia občanov na tvorbe verejných politík.
V súčasnosti je v legislatívnom procese tretí Akčný plán OGP na roky 2016 – 2019, ktorý zatiaľ možno
považovať za najambicióznejší. Predpokladaný termín na predloženie materiálu na rokovanie vlády SR je do
konca roku 2016.
Medzi najvýznamnejšie míľniky Slovenska ako participujúcej krajiny OGP možno považovať vytvorenie resp.
spustenie portálu otvorených dát, zverejnenie viac ako 1000 datasetov verejnej správy, schválenie
materiálu Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík vládou SR, spustenie Elektronickej
hromadnej žiadosti ako nástroja na podporu e-participácie, zverejnenie zoznamu prokurátorov,
zmapovanie súčasného prostredia (technického, autorského) pre pilotné nasadenie konceptu otvoreného
vzdelávania, či spustenie modulu dotačných schém a i.
Napriek týmto snahám je všeobecné povedomie o aktivitách OGP na Slovensku veľmi nízke tak
v prostredí verejnej správy ako aj občianskej spoločnosti, čo negatívne ovplyvňuje úspešnosť
implementácie záväzkov akčných plánov OGP. S nízkou mierou povedomia o aktivitách OGP na Slovensku
sa Úrad splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) stretáva pri
rôznych príležitostiach, ako napr. počas konzultácií s občanmi v regiónoch Slovenska alebo v rámci
pracovných stretnutí so zástupcami ústrednými orgánmi štátnej správy.
Nakoľko sa domnievame, že len širokým povedomím o princípoch, aktivitách, záväzkov OGP na Slovensku
sa zabezpečí plynulá a úspešná implementácia nadchádzajúceho akčného plánu OGP na roky 2016 –
2019, zorganizovali sme prvý ročník 4-denného workshopu s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK.
Kľúčové slová, ktoré charakterizovali workshopy OPEN GOVERNMENT WEEK, sú nasledovné: kick off
workshop, networking, zvyšovanie povedomia. Inými slovami, hlavnými cieľmi workshopov bolo
odštartovať implementáciu pripravovaného akčného plánu OGP 2016 – 2019, zosieťovať zástupcov štátnej
správy so zástupcami občianskej spoločnosti pre participatívnu implementáciu záväzkov akčného plánu
a prostredníctvom prezentácie príkladov dobrej praxe zvýšiť povedomie o súčasných trendoch otvoreného
vládnutia na Slovensku a v zahraničí.
Workshopy OPEN GOVERNMENT WEEK sa konali v termíne od 17. - 20.10.2016 za účasti 270 prítomných
a nakoľko reflektujú doterajšie záväzky akčných plánov OGP, boli rozdelené do týchto tematických dní:
• PARTICIPÁCIA - pondelok 17.10.2016
• OTVORENÁ JUSTÍCIA - utorok 18.10.2016
• OTVORENÉ VZDELÁVANIE A OTVORENÁ VEDA - streda 19.10.2016
• OTVORENÉ DÁTA - štvrtok 20.10.2016
Z predkladanej správy z workshopov sa dozviete základné informácie o spíkroch jednotlivých dní, závery
panelových diskusií a najzaujímavejšie postrehy, komentáre a odporúčania v jednotlivých témach.
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1. deň: PARTICIPÁCIA
Pondelok 17. október 2016

PARTICIPÁCIA

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:30

11:30 – 12:30

Otvorenie
 Privítanie
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 Ciele workshopu
Iveta Ferčíková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 Predstavenie účastníkov a program workshopu
Karolína Miková, moderátorka
Panelová diskusia
 Ako budovať funkčné partnerstvo medzi štátom a občianskou spoločnosťou? Je
participácia zainteresovaných aktérov vôbec potrebná?
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Anton Marcinčin, splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých
okresov
Zuzana Komárová, generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR
Miroslav Mojžiš, odborník na environmentálne témy
Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Prestávka
Od záväzku k akcii
 Predstavenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2016
– 2019.
Aké sú naše očakávania?
Iveta Ferčíková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 Diskusia o záväzkoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019

12:30 – 13:30

Prestávka

13:30 – 15:00

Galéria príkladov dobrej praxe
1. Meranie Indexu občianskej participácie
Iva Taralezhkova, Citizen Participation Forum, Bulharsko
2. Dizajn participatívneho procesu tvorby verejnej politiky: Tvorba Stratégie rozvoja
kultúry v SR na roky 2014 – 2020
Zuzana Komárová, Ministerstvo kultúry SR
3. Nové metódy participatívneho plánovania dopravnej infraštruktúry
Norbert Kołos, Polish Society for Futures Studies, Poľsko
4. Nástroj e-participácie: Elektronická hromadná žiadosť
Milan Andrejkovič, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
5. Dizajn participatívneho procesu tvorby verejnej politiky: Tvorba Koncepcie
rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020
Mária Bošňáková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tomáš Pešek, IUVENTA
6. Moja cesta k participácii – Participatívny rozpočet a TrenčínSiTy
Miroslav Švec

15:00

Záver dňa

9:30 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
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Úvodných slov v prvý deň workshopu sa zhostil splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
(ďalej len „splnomocnenec vlády SR“) Martin Giertl a programová riaditeľka Aliancie Fair-play Zuzana
Wienk. Splnomocnenec vlády SR privítal hostí a účastníkov workshopu a taktiež informoval o aktuálnom
stave procesu schvaľovania Akčného plánu OGP na roky 2016 – 2019.
Zuzana Wienk ako členka Riadiaceho výboru medzinárodnej iniciatívy OGP za občiansku spoločnosť ocenila,
že práve úvodný deň OPEN GOVERNMENT WEEK patrí participácii, ktorá je nosným pilierom OGP. Zároveň
ocenila, že si ÚSV ROS nielen osvojil myšlienky otvoreného vládnutia, ale že ich aj uplatňuje v praxi.
Následne privítala hostí a účastníkov aj Iveta Ferčíková (ÚSV ROS), ktorá zdôraznila, že hlavným cieľom
workshopu je budovať partnerské vzťahy medzi občianskou spoločnosťou a štátnou správou pre úspešnú
a participatívnu implementáciu ambicióznych záväzkov akčného plánu OGP 2016 – 2019.
Moderátorkou prvých troch workshopov OPEN GOVERNMENT WEEK bola Karolína Miková z PDCS.

Obrázok 1: Účastníci dňa "Participácia".

Panelová diskusia
Prvým bodom programu prvého dňa bola panelová diskusia na tému „Ako budovať funkčné partnerstvo
medzi štátom a občianskou spoločnosťou? Je participácia zainteresovaných aktérov vôbec potrebná?“
Zloženie diskutujúcich bolo pestré a odzrkadľovalo rozličné nazeranie na participáciu občanov na tvorbe
verejných politík. Pozvanie do panelovej diskusie prijali títo hostia1:



1

Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Zuzana Komárová, generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR

Profil diskutujúcich nájdete v prílohe č. 1 k tejto správe.
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Miroslav Mojžiš, odborník na environmentálne témy a aktivista spolupracujúci s ÚSV ROS
Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Diskutujúci odpovedali na tieto rámcové otázky:
1. Čo považujete za participáciu zainteresovaných aktérov, verejnosti na tvorbe verejných politík?
2. Ako identifikovať zainteresovaných aktérov, s ktorými budem ako tvorca verejnej politiky ďalej
pracovať a viesť dialóg?
3. Čo by odporučili zástupcovia mimovládnych organizácii (p. Lajčáková, p. Mojžiš) zástupcom verejnej
správy (tvorcom verejných politík) v tejto fáze?
4. Aké bariéry existujú na strane verejnej správy, občianskej spoločnosti, ktoré limitujú participáciu?

Panelovú diskusiu je možné zhrnúť do niekoľko hlavných myšlienok:



Podľa Jarmily Lajčákovej pociťujeme v súčasnosti demokratický deficit. Máme pred sebou veľké
výzvy v oblasti spolunažívania rôznych skupín.
Miroslav Mojžiš ako expert na environmentálne politiky a účastník mnohých participatívnych
procesov najmä na národnej úrovni kriticky zhodnotil stav participácie na Slovensku. V mnohých
prípadoch je participácia len formálnou záležitosťou zo strany štátu. Bez toho aby vo verejnej
správe ako aj v občianskej spoločnosti, nepôsobili ľudia s otvorenou mysľou, pôjde vždy o výmenu
názorov ale nie o dialóg. Dialóg je postavený na kvalite a dôvere.

Obrázok 2: Účastníci panelovej diskusie. Zľava: Miroslav Mojžiš, Anton Marcinčin, Martin Giertl, Jarmila Lajčáková, Karolína
Miková.



Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin prezentoval
tvorbu akčných plánov pre podporu najmenej rozvinutých okresov, ktorá je založená prioritne na
expertíze užšieho odborného tímu, participácii podnikateľských subjektov a mimovládnych
organizácii z regiónov. Podľa neho je v nerozvinutých regiónoch málo fungujúcich mimovládnych
neziskových organizácií.
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Jarmila Lajčáková upozornila, že je dôležité zapájať do tvorby akčných plánov a politík vo
všeobecnosti aj marginalizované rómske komunity. V procese zapájania je nutné uplatňovať vhodný
spôsob, metódy komunikácie pre mapovanie problematiky a získavanie podnetov priamo z terénu.
Je nevyhnuté odstrániť mocenské nerovnosti a vplyvy, pripraviť prostredie v ktorom sa každý cíti
bezpečne, rovnoprávne a rovnocenne.
Podľa Zuzany Komárovej je v participatívnom procese dôležité odstrániť skepsu a nedôveru už na
začiatku procesu. Faktor, ktorý eliminuje participáciu je veľakrát nedôvera, že či proces vôbec vyústi
do konkrétneho rozhodnutia, výsledku. S cieľom vytvoriť podmienky a priestor na participáciu je
potrebné predstaviť verejnosti plánovaný proces tvorby verejných politík aby bolo jasné ako
a v akých fázach sa môžu procesu zúčastniť.
Identifikácia zainteresovaných aktérov má prebiehať prostredníctvom zadefinovania na čom
pracujeme, čo robíme a pre koho to robíme (Zuzana Komárová). Podľa Antona Marcinčina má
prebiehať identifikácia zainteresovaných aktérov prostredníctvom dôslednej identifikácie hlavnej
témy. Podľa Miroslava Mojžiša je táto úloha veľmi jednoduchá a samozrejmá v prostredí, v ktorom
spolupráca dlhodobo funguje. Tam, kde nefunguje, môžeme hovoriť o tzv. „preventívnej
participácii“, ktorú využívajú niektoré inštitúcie, aby sa vyhli väčšiemu konfliktu počas prijímania
rozhodnutia (napr. Počas medzirezortného pripomienkového konania). Preventívna participácia
neráta s dlhodobou spoluprácou alebo pokrývaním nákladov.
V záujme zvyšovania je potrebné budovať kultúru počúvania (Jarmila Lajčáková).
Na rozdiel od ad hoc mapovania a oslovovania stakeholderov je efektívnejšie budovať ekosystém
expertov, zainteresovaných, ktorí budú participovať na tvorbe verejných politík dlhodobo a ich
potenciál bude využitý.
Participácia na tvorbe verejných politík môže mať dve roviny- participujú tí, ktorých sa rozhodnutie
týka alebo tí, ktorí majú z rozhodnutia prospech, zisk (Branislav Mamojka, Roman Havlíček).
Za tvorbu verejných politík je v konečnom dôsledku zodpovedný minister, starosta, primátor, a pod,
ktorí vzišli z volieb. Participácia je založená na morálnosti (Anton Marcinčin).

Galéria príkladov dobrej praxe
Zuzana Komárová (Ministerstvo kultúry SR) prezentovala proces tvorby Stratégie rozvoja kultúry na roky
2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia“). Vypracovanie tejto stratégie bola jednou z kľúčových úloh
Ministerstva kultúry SR. Už v Programovom vyhlásení vlády SR sa vláda zaviazala, že bude stratégia
vypracovaná v širokom dialógu s umeleckých prostredím s cieľom dosiahnuť celospoločenský konsenzus.
Napriek tomu, že bol proces náročný z hľadiska plánovania, bol veľmi prínosný, nakoľko sa nadviazali
strategické partnerstvá medzi rezortom kultúry a umeleckou obcou. Nadobudnuté kontakty a partnerstvá
využíva MK SR pri tvorbe ďalších materiálov v rôznych oblastiach. Medzi participatívne metódy, ktoré boli
využité patria pracovné stretnutia a verejné konzultácie s občanmi v regiónoch, špecializovaný e-portál
na pripomienkovanie materiálu a konferencia s účasťou Medzi participatívne metódy, ktoré boli využité,
patria pracovné stretnutia a verejné konzultácie s občanmi v regiónoch, špecializovaný e-portál na
pripomienkovanie materiálu a konferencia s účasťou ministra kultúry Mareka Maďariča. MK SR malo na
participatívne aktivity vyčlenené aj finančné zdroje
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Obrázok 3: Ilustračná fotografia v rámci Galéria príkladov dobrej praxe k tvorbe Stratégii rozvoja kultúry na roky 2014 - 2020.

Iva Taralezhkova (Citizen Participation Forum, Bulharsko) sa vo svojej prezentácii venovala niekoľkým
témam, a to nástrojom a prístupom na zlepšovanie partnerstva medzi verejnou správou a organizáciami
občianskej spoločnosti a meraniu Indexu občianskej participácie. Metodika merania Indexu občianskej
participácie pozostáva zo sledovania niekoľkých kritérií, a to: prostredia občianskej participácie
(legislatíva, inštitucionálne prostredie), uplatňovanie občianskej participácie v praxi (iniciatívy občianskej
participácie, aktívni občania), účinnosť a teda či participácia občanov vyústila do konkrétnej zmeny
(výsledky občianskej participácie, zmena prostredia). Na základe tejto metodiky vypočítali bodové skóre
pre Bulharsko. Z maximálneho počtu 6 bodov v rámci každého posudzovaného kritéria dosiahlo
Bulharsko priemerný počet 3,39 v každom posudzovanom kritériu. Túto metodiku má zmysel uplatňovať
z hľadiska medzinárodnej komparácie alebo pri komparácii Indexu občianskej participácie medzi
lokálnymi samosprávami. Viac o metodike merania Indexu občianskej participácie nájdete tu
http://index.fgu.bg/en/report/2015.
Milan Andrejkovič (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) sa v rámci svojho
príspevku venoval elektronickej hromadnej žiadosti, ktorá bola spustená začiatkom roka 2016. Vláda SR
sa v rámci prvého plánu OGP zaviazala k lepšej odozve na požiadavky verejnosti, preto vytvorila
Elektronickú hromadnú žiadosť (eHŽ), ktorá bola spustená na začiatku roka 2016. V rámci prezentácie
boli predstavené základné pravidlá a postup vytvorenia eHŽ a vysvetlené rozdiely medzi eHŽ a petíciami.
Na vytvorenie elektronickej hromadnej žiadosti je nutné mať elektronický občiansky preukaz. Len tá
elektronická žiadosť, ktorú podporí 15 000 podporovateľov v priebehu 30 dní bude predložená na
rokovanie vlády SR. Elektronickú hromadnú žiadosť je možné vytvoriť na tomto mieste
https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti/ApplicationList.
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Obrázok 4: Galéria príkladov dobrej praxe: Norbert Kolos predstavuje projekt participatívneho plánovania dopravnej
infraštruktúry v Poľsku.

Mária Bošňáková (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) a Tomáš Pešek (IUVENTA) potvrdzujú,
že princíp partnerstva medzi štátom a občianskou spoločnosťou môže fungovať. V rámci prezentácie
predstavili harmonogram a spôsob tvorby verejnej politiky zameranej na mladých ľudí a za efektívnej účasti
tých, pre ktorých je určená. Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 je koncepčným
dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku
2020. Tvorbe koncepcie predchádzalo vytvorenie analýzy práce s mládežou a definovanie základných cieľov
a priorít prostredníctvom regionálnych aj národných konzultácií. Do konzultácií boli zapojení zástupcovia
rôznych inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky zo všetkých regiónov
Slovenska. V rámci tvorby Koncepcie boli uplatnené rôzne nástroje na zapájanie zainteresovaných do jej
tvorby vo všetkých krajov Slovenska. Cieľom prezentácie bolo inšpirovať ostatných zástupcov štátnej
správy, ktorí sa zameriavajú taktiež na tvorbu koncepčných materiálov.
Norbert Kołos (Polish Society for Futures Studies, Poľsko). Poľský hosť predstavil nové metódy plánovania
dopravnej infraštruktúry. Projekt mal cieľ pripraviť, testovať a implementovať inovatívne riešenia pre
efektívne na budúcnosť sa orientujúce verejné konzultácie. Projekt vyústil do vývoja a pilotného testovania
on-line konzultačnej platformy, ktorá vychádza z prognostických metód, najmä z metódy Delphi. Nový
nástroj berie do úvahy faktory, ako sú dlhodobé dôsledky rozhodnutia, stimuluje racionálnu diskusiu a
obmedzuje negatívny dopad individuálnych a skupinových faktorov, ktoré brzdia participáciu. Viac
informácie o projekte nájdete na tomto mieste http://partycypacja.ptsp.pl/about-project/?lang=en .
Miroslav Švec (projektu TRENČÍNsiTY). Príbeh začína neuro-marketingovým výskumom, ktorý názorne
ukazuje, aká je cesta k participácii zaujímavá. Dobrodružná výprava začala témou vnímania, pamätania a
rozhodovania, teda kľúčovými funkciami mozgu, ktoré používa každý z nás a o ktorých si myslíme, že už
vieme všetko. Následne sa ocitáme v čisto-špinavom meste, na čisto-špinavých toaletách a práve na týchto
miestach pochopíme, čo znamená orientácia samosprávy na 'spokojnosť' občanov. Okrem toho účastníci
zablúdili aj do našej participatívnej reality - urban walk po Trenčíne a 'nakukli' do mestskej časti Bratislava Nového Mesta, kde sledovali TOP 3 projekty financované z participatívneho rozpočtu BaNM. To všetko je
smerované k vynoreniu sa niekde v budúcnosti, kedy naše mestá môžu byť riadené efektívne na základe dát
(SMART CITY).
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2. deň: OTVORENÁ JUSTÍCIA
Utorok 18. október 2016

OTVORENÁ JUSTÍCIA

8:30 – 9:00 Registrácia
9:00 – 9:30 Otvorenie
 Privítanie
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 Ciele workshopu
Bystrík Antalík, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 Predstavenie účastníkov a program workshopu
Karolína Miková, moderátorka
9:30 – 11:00 Panelová diskusia
 Otvorená justícia – Význam reforiem v justícii a ich priebeh
Mária Kolíková, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
Jozef Szabó, námestník Generálneho prokurátora SR
Dušan Čimo, sudca Najvyššieho súdu SR, viceprezident OZ Sudcovia „Za otvorenú
justíciu“
Zuzana Čaputová, advokátka, OZ Via Iuris
11:00 – 11:30 Prestávka
11:30 – 12:00 Galéria príkladov
 portál Otvorené súdy
Samuel Spáč/Matej Šimalčík, Transparency International Slovensko
12:00 – 12:30 Od záväzku k akcii
 Predstavenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2016 –
2019.
Bystrík Antalík, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
12:30 – 13:00 Prestávka
13:00 – 15:00 World Café
 Diskusia o záväzkoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019
Diskusia účastníkov workshopu okolo okrúhlych stolov
15:00 Záver dňa
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Druhý deň workshopu bol venovaný téme otvorenej justície. Úvodné slovo predniesol splnomocnenec
vlády SR Martin Giertl, privítal hostí a účastníkov workshopu a informoval prítomných o aktuálnom stave
procesu schvaľovania akčného plánu OGP na roky 2016 – 2019. Následne Bystrík Antalík (ÚSV ROS)
predstavil hlavné ciele workshopu - budovať partnerské vzťahy medzi občianskou spoločnosťou a štátnou
správou pre úspešnú a participatívnu implementáciu záväzkov Akčného plánu OGP 2016 – 2019 a apeloval
na vyššiu aktivitu zo strany občianskej spoločnosti. Program druhého dňa predstavila moderátorka Karolína
Miková.

Panelová diskusia
Prvým bodom programu druhého dňa bola panelová diskusia na tému Otvorená justícia – Význam reforiem
v justícii a ich priebeh. Pozvanie do panelovej diskusie prijali títo hostia2:





Mária Kolíková, štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR,
Jozef Szabó, námestník Generálneho prokurátora SR,
Dušan Čimo, sudca Najvyššieho súdu SR, viceprezident OZ Sudcovia „Za otvorenú justíciu“,
Zuzana Čaputová, advokátka, OZ Via Iuris.

Obrázok 5: Účastníci panelovej diskusii. Zľava: Jozef Szabó, Mária Kolíková, Zuzana Čaputová a Dušan Čimo.

Diskutujúci odpovedali na tieto rámcové otázky:
1. Je justícia dostatočne otvorená verejnej kontrole?
2. Majú reformy súdnictva a prokuratúry nejaký súvis?
3. Akým spôsobom by mali prebiehať reformy justície?
Panelovú diskusiu je možné zhrnúť do niekoľko hlavných myšlienok:


2

Justícia je už v súčasnosti otvorená verejnej kontrole (zverejňovanie súdnych rozhodnutí, verejnosť
výberových a disciplinárnych konaní), v záujme zvýšenia transparentnosti je však potrebné

Profily diskutujúcich nájdete v prílohe č. 1 k tejto správe.
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pokračovať v nastolenom trende. Týka sa to najmä zverejňovania rozhodnutí prokuratúry, vstup
laického prvku do výberových komisií na funkciu prokurátora, centralizácie výberových konaní na
funkciu sudcu, zvýšenie verejnej kontroly pri výbere členov súdnej rady a ďalších. Diskutujúci
vyhlásili, že akceptujú záväzky plynúce z Akčného plánu OGP 2016 – 2019, a že napriek tomu, že
Akčný plán ešte nebol schválený vládou SR, v tomto smere už podnikajú konkrétne kroky.
Aj keď reformy súdnictva majú z hľadiska Akčného plánu OGP 2016 – 2019 zdanlivý súvis, je
potrebné brať do úvahy odlišné usporiadanie prokuratúry a súdnictva. Kým totiž prokuratúra je
štruktúrovaná hierarchicky a monokraticky, súdnictvo je viac demokratické, decentralizované
a samosprávne. Preto je vhodnejšie, v záujme rešpektovania špecifík prokuratúry a súdnictva,
postupovať samostatne.
Z praktického hľadiska prijímania legislatívnych zmien je participatívny proces pre širokú verejnosť
otvorený najmä v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, čo však nevylučuje jej účasť aj
iným spôsobom. V pracovných skupinách vytvorených s cieľom riešiť konkrétne otázky a problémy
je však preferovaná účasť odbornej verejnosti v záujme kvalitnej, konštruktívnej a efektívnej
diskusie. Informovanie širokej verejnosti je zabezpečené prostredníctvom portálu e-Legislatíva, na
ktorom sa v zmysle zákonnej úpravy povinne odohráva celý legislatívny proces.

Galéria príkladov dobrej praxe
Samuel Spáč prezentoval portál Otvorené súdy, ktorý zhromažďuje dáta týkajúce sa justície na jednom
mieste. Verejnosť na portáli môže nájsť detailné informácie o jednotlivých súdoch, sudcoch, súdnych
a výberových konaniach a zverejnené rozhodnutia súdov. Verejnosť sa prostredníctvom portálu môže
oboznámiť s informáciami, ktoré sú inak zverejnené na rôznych miestach, napríklad s termínmi konkrétnych
pojednávaní, no aj so štatistickými údajmi, ktoré portál nielen uvádza, no tiež dáva do vzájomných
súvislostí. Napríklad indikátory kvality alebo výkonnosti jednotlivých sudcov, či súdov ako celku. Portál
Otvorené súdy je užitočným nástrojom verejnej kontroly súdnictva, ktorý v okolitých krajinách nemá
obdobu.

Obrázok 6: Galéria príkladov dobrej praxe: Samuel Spáč hovorí o projekte Otvorené súdy.

Iniciatíva pre otvorené vládnutie
OPEN GOVERNMENT WEEK

3. deň: OTVORENÉ VZDELÁVANIE A VEDA
Streda 19. október 2016
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30

9:30 – 10:45

10:45 – 11:15
11:15 – 11:45

11:45 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:00

15:00

OTVORENÉ VZDELÁVANIE A OTVORENÁ VEDA

Registrácia
Otvorenie
 Privítanie
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 Ciele workshopu
Iveta Ferčíková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 Predstavenie účastníkov a program workshopu
Karolína Miková, moderátorka
OTVORENÉ VZDELÁVANIE - panelová OTVORENÁ VEDA – tematické prezentácie
diskusia: Potrebujeme v digitálnej dobe The Finnish Open Science Initiative and
Development of Green Open Access in
digitálne vzdelávacie zdroje?
Ondřej Neumajer, zástupca Stratégie Finland, Pekka Olsbo
Otvorený
prístup
k
publikovaným
digitálneho vzdelávania MŠMT ČR
Eva
Kalužáková,
Centrum
vedecko- výsledkom – nie je to len o čítaní publikácií,
Ján Sedlák
technických informácií SR
Problematika Open Access z hľadiska
Ján Gondoľ, nezávislý expert
Stanislav Malega, Obchodná Akadémia autora, vydavateľa, čitateľa a spoločnosti,
Karol Nemoga
Prievidza
Odvrátená tvár Open Access alebo
Ján Machaj, Edulab
predátorské publikovanie, Lucia Nižníková
Prestávka
Od záväzku k akcii
 Predstavenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2016 –
2019.
Aké sú naše očakávania? Skarlet Ondrejčáková, Úrad splnomocnenca a Jozef Dzivák,
CVTI
 Diskusia o záväzkoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019
Prestávka
Galéria príkladov dobrej praxe
1. Autorské právo, licencie Creative Commons a otvorené vzdelávanie
Zuzana Adamová, Ústav práva duševného vlastníctva, Trnavská univerzita Trnava
2. Využitie voľne dostupných vzdelávacích zdrojov vo vyučovaní
Richard Bednárik, Creative Commons Slovensko
3. Využitie IT v otvorenom vzdelávaní
Martin Šechný, IT špecialista vo vzdelávaní
4. Zapojenie verejnosti do tvorby otvorených vzdelávacích zdrojov
Michal Matúšov, Wikimedia Slovenská republika
5. OP Ľudské zdroje, prior. os Vzdelávanie v programovom období 2014 - 2020
Veronika Paľková, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
6. Odvrátená tvár Open Access alebo predátorské publikovanie
Lucia Nižníková, Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
7. Jeden deň
Jana Kasáková, Centrum vedecko-technických informácií SR
8. OP Výskum a inovácie v programovom období 2014 - 2020
Róbert Pauliček, Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
Záver dňa
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Splnomocnenec vlády SR sa opätovne zhostil úlohy privítať účastníkov workshopu a taktiež informoval
o aktuálnom stave procesu schvaľovania Akčného plánu OGP na roky 2016 – 2019. Následne boli
predstavené hlavné ciele workshopu - budovať partnerské vzťahy medzi občianskou spoločnosťou a štátnou
správou pre úspešnú a participatívnu implementáciu ambicióznych záväzkov akčného plánu OGP 2016 –
2019. Moderátorkou bola opäť Karolína Miková z PDCS.
Tretí deň workshopov bol venovaný témam otvorené vzdelávacie zdroje a otvorená veda. Úvodná nosná
časť bola rozdelená do dvoch samostatných, paralelne idúcich skupín:



otvorené vzdelávacie zdroje vo forme panelovej diskusie
otvorená veda vo forme tematických prezentácií

Panelová diskusia
Do panelovej diskusie na tému Potrebujeme v digitálnej dobe digitálne vzdelávacie zdroje? prijali pozvanie
zástupcovia MŠVVaŠ SR, nezávislý expert, učiteľ s dlhoročnou praxou, súkromný dodávateľ vzdelávacích
materiálov pre školy ako aj zahraničný expert z Českej republiky 3:






Ondřej Neumajer, zástupca Stratégie digitálneho vzdelávania MŠMT ČR
Eva Kalužáková, Centrum vedecko-technických informácií SR
Ján Gondoľ, nezávislý expert
Stanislav Malega, Obchodná Akadémia Prievidza
Ján Machaj, Edulab

Obrázok 7: Účastníci panelovej diskusie. Zľava: Karolína Miková, Eva Kalužáková, Ján Machaj, Ján Gondoľ

Diskutujúci odpovedali na tieto rámcové otázky:

3

Máme na Slovensku digitálne vzdelávacie zdroje?

Profil diskutujúcich nájdete v prílohe č. 1 k tejto správe.
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Je ich dostatok? Ako vznikajú / môžu vznikať ďalšie?
Ako sú školy pripravené využívať digitálne vzdelávacie zdroje? Stačí im zabezpečiť výpočtovú
techniku a pripojenie na Internet? Aké iné prekážky vidíte? Aká je úloha štátu, ministerstva a jemu
podriadených inštitúcií pri ich tvorbe? Kto ich má financovať?

Panelovú diskusiu je možné zhrnúť do niekoľko hlavných myšlienok:

















Všetci sa zhodli, že na Slovensku už existujú digitálne vzdelávacie zdroje, ktoré vznikli v rámci
rôznorodých projektov, financovaných z rôznych zdrojov. To spôsobuje, že sú uložené na rôznych
miestach, na rôznych webových stránkach a informovanosť o ich existencii nie je dostatočná ani
medzi verejnosťou, dokonca ani medzi hlavnými prijímateľmi – učiteľmi a žiakmi.
Takmer všetky tieto vzdelávacie zdroje nie sú publikované pod otvorenou licenciou, sú uložené na
webových stránkach, ktoré si vyžadujú registráciu, niektoré z nich sú prístupné len pre určitú
skupinu užívateľov (napr. učiteľom a žiakom). Registrácia pod „učiteľ“ alebo „žiak školy“ vylučuje
rodičov a širokú verejnosť, ktorá by mohla mať záujem a má právo s nimi narábať.
Niektoré úložiská vzdelávacích zdrojov vylučujú určitý typ prijímateľov, napr. webová stránka
www.digitalnevzdelavanie.sk explicitne informuje, že: „Upozornenie! Digitálne objekty z tohto
projektu nie sú určené pre žiakov a učiteľov z Bratislavského kraja.“. Táto absurdná situácia bola
počas diskusie veľmi kritizovaná a padla požiadavka na jej okamžité odstránenie. Skutočnosť, že
projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety bol
financovaný v programovom období 2007 – 2013 z operačného programu Vzdelávanie, ktorý
vylučoval prijímateľov z Bratislavského samosprávneho kraja, sa javí ako obhájiteľná v čase
realizácie projektu, nie v čase využívania jej existujúcich výstupov.
Účastníci panelu aj účastníci z pléna sa zhodli na tom, že je nevyhnutné klásť dôraz na vzdelávanie
učiteľov v IT gramotnosti. Empirický výskum ukázal, že digitálny gramotnosť našich učiteľov je na
veľmi nízkej úrovni. Zmeniť to je prvom podmienkou dosiahnutia zmeny v celej téme digitálneho
vzdelávania. Zástupca dodávateľa vzdelávacích zdrojov p. Machaj vyjadril svoju skúsenosť z praxe,
že je nevyhnutné klásť dôraz na vzdelávanie učiteľov.
Medzi učiteľmi panuje nespokojnosť s ponukou vzdelávania prostredníctvom metodickopedagogických centier, ktorá neodráža potreby doby. Kreditový systém je nastavený nemotivačne,
učitelia majú záujem o vzdelávanie, nemajú však vytvorené podmienky. Zástupkyňa CVTI na to
reagovala, že spúšťajú národný projekt, ktorý čiastočne pomôže riešiť danú situáciu cez školské
výpočtové strediská ScienceLab.
P. Malega popísal problém s hardvérovým vybavením škôl ako základného nedostatku pre digitálne
vzdelávanie. Učitelia „sa bijú“ o možnosť využitia počítačových učební na výuku. Ilustroval realitu
bežnej školy, kedy pre nedostatočné pripojenie na internet nemôže prebiehať vyučovanie skupiny
študentov naraz.
Zahraničný panelista stručne predstavil situáciu v Českej republike, kde napĺňajú koncepčný
dokument Stratégia digitálneho vzdelávania v ČR do roku 2020. Každá škola si mohla vybrať z 24
ponúkaných služieb a prefinancovať tak svoje prioritné potreby, napr. experta na podporu
technológií, experta na prechod na cloudové riešenie, mentora. Prioritou bolo tiež integrovať
technológie do metód výuky.
V niektorých zahraničných krajinách nemajú v školách osobitne predmet informatika. Všetci učitelia
majú IT technológie zakomponované ako bežnú súčasť svojich predmetov – jazykári používajú na
svojich hodinách textové editori, napr. Word, matematici, fyzici a pod. tabuľkové editori a pod.
Kriticky bol zhodnotený postup CVTI v súvislosti s predajom magazínu Quark. Časopis má za cieľ šíriť
informácie o vede a technike, je vytváraný z verejných zdrojov, napriek tomu si ho verejné inštitúcie
– školy musia platiť. Padol návrh, aby distribúcia časopisu bola na školy bezplatná a CVTI hľadalo iné
komerčné formy vytvárania zisku, napr. poskytovaním služieb podnikateľskému prostrediu.
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Obrázok 8: Poslucháči panelovej diskusie "Otvorené vzdelávanie a otvorená veda".

Nakoniec padla výzva pre všetkých zainteresovaných: „Poďme meniť situáciu každý zo svojho postu!“
Nečakajme, že to niekto zmení, že je to niekoho nariadenie. Každý máme možnosť svojim dielom prispieť
k zlepšeniu situácie.

Tematické prezentácie
Druhá paralelná nosná dopoludňajšia časť bola venovaná 4 tematickým prezentáciám.
Pekka Olsbo z Fínska v inšpiratívnej prezentácii The Finnish Open Science Initiative and Development of
Green Open Access in Finland predstavil skúsenosti s otvoreným publikovaním vedeckých výstupov vo
Fínsku ako európskeho lídra v danej téme. Vo Fínsku sa na tému pripravovali už od roku 2009, od novembra
2014 majú pripravený metodický materiál The Open Science and Research Roadmap 2014–2017. Predstavil
národný Green model Open Access, pričom rozdelil úlohu vedcov a knihovníkov pri otvorenom publikovaní.
Ján Sedlák vo svojej prezentácii Otvorený prístup k publikovaným výsledkom – nie je to len o čítaní
publikácií predstavil tému cez jednu oblasť publikovania výsledkov vedy - cez národnú medicínsku knižnicu
Spojených štátov amerických, ktorá v súčasnosti vygenerovala už 26 mil. citácií. Zamýšľal sa nad
transformáciou predplatných časopisov na otvorený prístup k výsledkom vedy, nad úlohou štátu
a jednotlivých vedeckých a univerzitných inštitúcií v šírení a napĺňaní princípov otvorenej vedy. Položil
otázku, či sú u nás vytvorené podmienky a nástroje na otvorené publikovanie vedy. Svoju prezentáciu
zhrnul vetou: „Veda je tvorivá činnosť človeka, prístup k poznatkom je nevyhnutným predpokladom pre
túto činnosť.“
Karol Nemoga vo svojej prezentácii Problematika Open Access z hľadiska autora, vydavateľa, čitateľa
a spoločnosti podčiarkol požiadavku Európskej komisie, ktorá zaviazala svoje členské krajiny, že do roku
2020 musia vytvoriť podmienky na zverejňovanie výstupov vedy, financovaných z verejných zdrojov,
výhradne vo formáte Open Access. Následne rozobral tému otvorenej vedy z viacerých aspektov –
z pohľadu autora, vydavateľa, čitateľa, celej spoločnosti. Predstavil rôzne modely Open Access.
Lucia Nižníková vo svojej prezentácii Odvrátená tvár Open Access alebo predátorské publikovanie
upozornila na úskalia Open Access a na rozmach podvodných praktík pri publikovaní vedeckých výstupov.
V súčasnosti vznikajú elektronické pseudovedecké časopisy, ktoré parazitujú na názvoch prestížnych
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časopisov a na ich napodobovaní. Jediným kritériom prijatia článku je zaplatenie poplatku za publikovanie
bez overenia hodnoty článku cez recenzné konanie, plagiátorstvom renomovaných autorov a pod. S
obdobnými praktikami sa stretávame už aj v publikovaní monografií a vo fiktívnom organizovaní
konferencií.

Galéria príkladov dobrej praxe
Zuzana Adamová (Autorské právo, licencie Creative Commons a otvorené vzdelávanie) ako riaditeľka
Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave fundovane reagovala na všetky podnety diskutujúcich na tému ochrany autorských práv, hľadania
rovnováhy medzi ochranou duševného vlastníctva a otvoreným prístupom k informáciám, vzdelávaniu
a kultúre, autorských práv pri zamestnaneckých dielach a pod. Ako projektová vedúca pre Creative
Commons Slovensko podčiarkla praktickosť používania týchto verejných licencií.

Obrázok 8: Galéria príkladov dobrej praxe: Veronika Paľková hovorí o prioritnej osi Vzdelávanie Operačného programu Ľudské
zdroje

Martin Šechný (Využitie IT v otvorenom vzdelávaní) sa pozrel na otvorené vzdelávanie cez optiku
otvorených IT riešení vo vzdelávaní a ich popularizáciu. Využitie IT nástrojov vidí ako prirodzenú súčasť
života v 21. storočí v celom procese vzdelávania naprieč všetkými predmetmi. Nabáda na využívanie voľne
dostupných otvorených IT riešení.
Michal Matúšov (Zapojenie verejnosti do tvorby otvorených vzdelávacích zdrojov) predstavil Wikipédiu a
jej sesterské projekty ako hodnotný zdroj informácií a poznatkov vo vzdelávaní. Ukázal úlohu verejnosti pri
tvorbe otvorených vzdelávacích zdrojov.
Richard Bednárik (Využitie voľne dostupných vzdelávacích zdrojov vo vyučovaní) predstavil celú škálu voľne
dostupných vzdelávacích zdrojov od renomovaných zahraničných univerzít a organizácií a možnosti ich
využitia v našom vzdelávacom prostredí.
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Obrázok 9: Galéria príkladov dobrej praxe: Richard Bednárik hovorí o využití voľne dostupných vzdelávacích zdrojov vo
vyučovaní

Veronika Paľková (OP Ľudské zdroje, prior. os Vzdelávanie v programovom období 2014 – 2020) predstavila
nové plánované aktivity v prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, ktorých
manažment je na pôde MŠVVaŠ SR. Bližšie informácie poskytla o výzvach, plánovaných v najbližších
mesiacoch.
Lucia Nižníková (Odvrátená tvár Open Access alebo predátorské publikovanie) nadviazala na svoju
prezentáciu v dopoludňajšom bloku a odpovedala na konkrétne otázky prítomných, s ktorými sa stretávajú
vo svojej praxi.
Jana Kasáková (Jeden deň) nás vo svojom príspevku preniesla do budúcnosti – záleží na nás, či blízkej alebo
vzdialenej – a ilustračne načrtla jeden deň zo života výskumníka v čase, keď sa otvorená veda stane
skutočnosťou. Predstavila úlohy vedca a iných spolupracovníkov pri otvorenom publikovaní.
Róbert Pauliček (OP Výskum a inovácie v programovom období 2014 – 2020) predstavil aktivity, plánované
v operačnom programe Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, ktoré povedú k podpore
vedy, výskumu a inovácií na Slovensku.
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Obrázok 10: Účastníčky tematického dňa "Otvorené vzdelávanie a otvorená veda"

Workshop priniesol nové pohľady na tému Open Access a aj vďaka nemu sa podarilo zorganizovať prvé
stretnutie pracovnej skupiny Open Access. Prebrali sa nielen prvé úlohy a ciele, ale aj výzvy do budúcna a
strategické rozhodnutia o aktivitách spojených s Open Access problematikou. Workshop tiež inšpiroval ku
organizácií Open Access týždňa, ktorý sa koná pravidelne na jeseň po celom svete.
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4. deň: OPEN DATA
Štvrtok 20. október 2016

OPEN DATA

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:30

Otvorenie
 Privítanie
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 Ciele workshopu
Iveta Ferčíková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti
 Predstavenie účastníkov a program workshopu
Bohdan Smieška, moderátor
Prezentácie a panelová diskusia
 Štátna politika a dlhodobé strategické ciele v oblasti otvorených dát na
Slovensku
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu
 Data.gov.sk. – existujúca infraštruktúra na zverejňovanie otvorených dát
Silvia Horváthová, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 Ako využiť
publikačnú platformu Open-Data-Node (výstup projektu
COMSODE) v prostredí verejnej správy?
Peter Hanečák, o. z. Utópia a Iniciatíva Open Data
 Dá sa to!
Branislav Neborásek, Štatistický úrad SR

9:30 – 11:00

11:00 – 11:15

Prestávka

11:15 – 11:45

Od záväzku k akcii
 Predstavenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky
2016 – 2019.
Aké sú naše očakávania?
Milan Andrejkovič, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti

11:45 – 12:30



12:30 – 13:30

Prestávka

13:30 – 15:00

Galéria príkladov dobrej praxe
1. Legislatívny vývoj open data v Českej republike
Michal Kubáň, Open Data koordinátor, ČR
 Ako využiť
publikačnú platformu Open-Data-Node (výstup projektu
COMSODE) v prostredí verejnej správy?
Peter Hanečák, o. z. Utópia a Iniciatíva Open Data
2. Príklady aplikácií s využitím otvorených dát na Slovensku - ITMS2014+
Peter Kulich, Úrad vlády SR

15:00

Záver dňa

Diskusia o záväzkoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019
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Panelová diskusia
Od roku 2011, kedy bola téma otvorených dát prinesená do prostredia verejnej správy na Slovensku
prostredníctvom prvého Akčného plánu OGP na roky 2012 – 2013, sa nepochybne posunula vpred.
V súčasnosti existuje niekoľko subjektov štátnej správy, ktoré sa problematike otvárania dát na Slovensku
venujú. Súčasný stav otvorených dát však nie je vyhovujúci – chýba vzájomná efektívna koordinácia medzi
spomínanými subjektmi ,ale hlavne chýba mechanizmus „vymáhania otvorených dát“ z rezortov.
V záujme zahájenie diskusie medzi týmito subjektami o ďalšom vývoji problematiky otvorených dát boli
prizvaní títo hostia do panelovej diskusie:





Dagmar Ceľuchová Bošanská, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Silvia Horváthová, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“)
Branislav Neborásek, Štatistický úrad SR
Peter Hanečák, o. z. Utópia a Iniciatíva Open Data

Obrázok 7: Účastníčky/účastníci panelovej diskusie: Zľava: Silvia Horváthová, Dagmar Cechuľová Bošanská. Peter Hanečák.

Moderátor Bohdan Smieška viedol panelovú diskusiu v medziach týchto rámcových otázok:
1. Kto by mal byť hlavným koordinátorom problematiky otvorených dát?
2. Kam smeruje legislatívny vývoj dotýkajúci sa zverejňovania dát (otvorené dáta, big data, my data,
linked data,...)?
3. Existuje na Slovensku infraštruktúra (legislatívna, technologická, personálna, finančná,...) pre
verejnú správu na zverejňovanie otvorených dát?
Panelovú diskusiu je možné zhrnúť do niekoľko hlavných myšlienok:


Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu má ambíciu byť garantom
a koordinátorom open data politík na Slovensku. Problematiku otvorených dát upravuje aj Národná
koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej len „NKIVS“), ktorá bola schválená vládou SR dňa
28.9.2016 (Dagmar Bošanská), pričom sa pripravuje nový Zákon o údajoch.
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Od roku 2011 sme sa posunuli, avšak ešte stále chýba plošné zavedenie témy do prostredia
verejnej správy. Samosprávy v zverejňovaní otvorených dát výrazne zaostávajú. Otvorené dáta
zverejňujú napr. mestá Prešov a Levice. Úlohou štátu je vytvoriť podmienky pre samosprávy
a úlohou občanov je vyvíjať tlak na samosprávy zverejňovať otvorené dáta (Peter Hanečák).
Rada pre ostatné organizácie verejnej správy – na začiatku stačí zverejňovať dáta v jednoduchých
formách (excel, csv) a neskôr je možné výstupy zdokonaľovať. Zverejňovanie je možné aj
s obmedzenými ľudskými kapacitami - Štatistický Úrad SR zverejnil viac ako 600 datasetov za
pomoci troch zamestnancov. Je potrebné hľadať možnosti ako sa to dá a nie argumentovať, prečo
to nie je možné (Branislav Neborásek).
Ján Kovalčík (INEKO) sa s prítomnými podelil o svoju vlastnú skúsenosť. INEKO zriadilo a spustilo
portály o školách4 a o zdravotníctve5, ktoré obsahujú množstvo verejných dát. Oba portály však
vznikli bez účasti dotknutých rezortov, ktoré neposkytli INEKU súčinnosť prostredníctvom
sprostredkovania verejných dát. Prijímanie verejných politík, ktoré upravujú problematiku
otvorených dát je síce vhodné, avšak je potrebné aj „vymáhať“ otvorené dáta od povinných
subjektov. Odporúča, aby sa niektorá inštitúcia zaoberala aj žiadosťami o sprístupnenie informácií.
Motivačno-sankčné mechanizmy pre subjekty verejnej správy budú riešené v Zákone o údajoch
z dielne Podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
NASES je pripravený spolupracovať s tými subjektami verejnej správy, ktoré majú záujem
zverejňovať otvorené údaje. V prípade subjektov, ktoré otvorené dáta nechcú zverejňovať ako
napr. Úrad geodézie, kartografie a katastra, NASES nemá dosah.
Pri identifikácii najžiadanejších datasetov je možné vychádzať aj zo zaslaných žiadostí
o sprístupňovanie informácií (tzv. infožiadosti).

Obrázok 12: Účastníci tematického dňa "Open data". V popredí Dagmar Cechuľová Bošanská a Silvia Horváthová.

4
5

http://skoly.ineko.sk/
http://www.i-health.sk/aktuality
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Obrázok 13: Predstavenie záväzkov Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2016 – 2019 v téme otvorené
dáta. Zľava: Bohdan Smieška, Milan Andrejkovič.

Galéria príkladov dobrej praxe
Peter Hanečák (Iniciatíva Open Data, O.Z. utópia, EEA) predstavil publikačnú platformu Open Data Node,
ktorá bola vyvinutá v rámci realizácie medzinárodného projektu COMSODE. Aplikácia slúži pre subjekty
verejnej správy, ktoré síce dokážu exportovať svoje údaje, avšak nespĺňajú požiadavky na to, aby boli
považované za open data. Pomocou tejto aplikácie dochádza k transformácii zverejnených údajov na
otvorené údaje.
Michal Kubáň (Ministerstvo vnútra Českej republiky) odprezentoval aktuálny vývoj v téme Open data
v Českej republike. Na rozdiel od Slovenska majú definíciu otvorených údajov zakotvenú v zákone, potýkajú
sa však s podobnými problémami v praxi ako aj my. Ocenil záväzky Akčného plánu OGP v oblasti otvorených
údajov, pričom niektoré z nich by v ČR mohli slúžiť ako inšpirácia pre ďalší rozvoj tejto témy.
Peter Kulich (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) poukázal na pioniersky počin
v prostredí verejnej správy, keď IT monitorovací systém pre programové obdobie EŠIF 2014-2020 s názvom
ITMS 2014+ budovali na Open Source Software (t.j. nie na mieru vyvíjanými proprietárnymi softvérmi od
externých firiem) a súčasne reagujú na požiadavky verejnosti o zverejňovanie otvorených dát – v najbližšej
dobe bude spustené otvorené API, ktoré umožní strojovú (počítačovú) komunikáciu a získavanie dát z ITMS
2014+ bez potreby manuálnej intervencie.
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Obrázok 8: Galéria príkladov dobrej praxe: Michal Kubáň hovorí o vývoji open data problematiky v Čechách.
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Záver
Prvý ročník OPEN GOVERNMENT WEEK priniesol priestor na diskusiu, networking ako aj nové
príležitosti na spoluprácu. 4-denného workshopu sa zúčastnilo dovedna 270 ľudí z neziskového sektora,
štátnej správy ako aj z akademickej obce. Workshop OPEN GOVERNMENT WEEK bol rozdelený do týchto
tematických dní:
• PARTICIPÁCIA
• OTVORENÁ JUSTÍCIA
• OTVORENÉ VZDELÁVANIE A OTVORENÁ VEDA
• OTVORENÉ DÁTA
Prvý deň venovaný participácii bol charakterizovaný rôznorodosťou, ktorá sa prejavovala nielen
v rôznych príkladov dobrej praxe ale hlavne v odlišnom nazeraní na stav participácie občanov na tvorbe
verejných politík medzi predstaviteľmi štátnej správy a mimovládneho sektora. Druhy deň venovaný
otvorenej justícii bol založený na princípe partnerstva medzi najdôležitejšími aktérmi justičného prostrediazástupcovia MS SR, Najvyššieho súdu SR, prokuratúry a mimovládnej organizácii sa zhodli na potrebe
zvyšovania transparentnosti a zároveň načrtli ďalšie možnosti spolupráce. Tretí deň venovaný otvorenému
vzdelávaniu a otvorenej vede vyvolal najväčší záujem medzi prítomnými. Účastníci panelovej diskusie sa
zhodli na tom, že je potrebné proaktívne iniciovať systematické zmeny na podporu otvoreného vzdelávania
a vedy, nakoľko je téma ešte veľmi nová, neudomácnená v prostredí verejnej správy. Štvrtý deň venovaný
otvoreným dátam upozornil na dva paradoxy – subjekty verejnej správy síce zakotvujú do svojich
strategických dokumentov ambície v oblasti otvorených dát, reálna skúsenosť účastníkov však hovorí o tom,
že je problém získať relevantné dáta naďalej pretrváva. Na tento existujúci problém by mal štát reagovať.
Hlavným cieľom workshopu bolo odštartovať úspešnú implementáciu Akčného plánu OGP na roky
2016 – 2019, ktorý je ešte stále predmetom schvaľovacieho procesu. Ďalšími cieľmi bolo zvýšiť povedomie
o aktivitách otvoreného vládnutia ako aj predstaviť príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia. Tieto
ciele môžeme považovať za splnené.
Najväčšou výzvou však zostáva zabezpečiť spoluprácu kľúčových hráčov v oblasti otvoreného
vládnutia – štátnej správy, občianskej spoločnosti resp. mimovládnych neziskových organizácií pretože len
spoločným úsilím je možné iniciovať pozitívne zmeny na podporu otvoreného vládnutia na Slovensku. Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa o to bude aktívne usilovať.

Iniciatíva pre otvorené vládnutie
OPEN GOVERNMENT WEEK
PRÍLOHA Č. 1: Profily účastníkov a účastníčok panelových diskusií a prezentujúcich
17.10.2016 Participácia
Martin Giertl (splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) vyštudoval Právnickú fakultu
Univerzity Komenského v Bratislave a v období rokoch 1994 – 2014 pracoval ako právnik v organizácii
Charta 77. Ako právnik Charty 77 poskytoval bezplatnú odbornú právnu pomoc v oblasti ochrany ľudských
práv, vzdelával a zároveň poskytoval poradenstvo mimovládnym neziskovým organizáciám. Je absolventom
niekoľkých zahraničných programov a stáží v Kanade, USA, Veľkej Británii a držiteľom ocenenia EU-US Civil
Society Awards for Democracy. Do funkcie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti bol
vymenovaný vládou SR dňa 05.11.2014.
Anton Marcinčin (splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov) pracoval ako
ekonóm Svetovej banky pre Slovensko a Slovinsko (2000-2008) pri reštrukturalizácii podnikov a bánk,
reforme správy verejných financií a vypracovaní správ o životnej úrovni a trhu práce. Ako splnomocnenec
vlády SR riadi činnosť organizačného útvaru zabezpečujúceho vypracovanie akčných plánov pre najmenej
rozvinuté okresy a rovnako bude vyhodnocovať ich plnenia. Koordinuje činnosť ostatných útvarov vecne
príslušných pre oblasť, ktorá súvisí s podporou najmenej rozvinutých okresov na jednotlivých
ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy.
Zuzana Komárová (generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR) vyštudovala žurnalistiku na
Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáž na holandskej Fontys Hogescholen a
nemeckej Karl-Ruprechts Universität v Heidelbergu. V súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka Sekcie
umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR. V rokoch 2013 a 2014 bola koordinátorkou prípravy
Stratégie rozvoja kultúry SR a následne jej implementácie v podobe Akčného plánu k Stratégii rozvoja
kultúry.
Miroslav Mojžiš ukončil v roku 2009 doktorandské štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rokoch 2008 až 2010 pracoval na magistráte mesta Bratislava na
referáte riadenia projektov financovaných z externých zdrojov. Od konca roku 2010 pracoval ako národný
koordinátor siete CEE Bankwatch Network pre oblasť fondov EÚ a bol zodpovedný za program EÚ fondy
Priateľov Zeme-CEPA. Ako expert v oblasti životného prostredia sa podieľa na príprave, pripomienkovaní
zelených verejných politík, posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V súčasnosti pracuje na ÚSV ROS.
Jarmila Lajčáková (Centrum pre výskum etnicity a kultúry) študovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK a
právo na Právnickej fakulte UK. V štúdiu práva pokračovala na právnickej fakulte University of Toronto v
Kanade, kde v roku 2002 získala titul Master of Laws (LLM) a v roku 2007 obhájila titul Doctor of Juridical
Science (SDJ). V Centre pre výskum etnicity a kultúry pôsobí od roku 2007. Vedie program Menšinová
politika na Slovensku, ktorého pokračovaním je iniciatíva Slovensko pre všetkých. Vo svojej práci prepája
teóriu menšinových práv a nediskriminácie s výskumom verejných politík a ich zavádzaním do praxe.
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18.10.2016 Otvorená justícia
Mária Kolíková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Desať rokov
pôsobila v združení Občan a demokracia ako koordinátorka projektov v oblasti vzdelávania o základných
princípoch demokracie a ľudských právach a v oblasti práva vo verejnom záujme. Popritom sa významnou
mierou zaslúžila o zavedenie a rozvoj klinického vzdelávania na slovenských právnických fakultách, najmä
tzv. Street Law modelu, ktorý potom vyše osem rokov vyučovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v
Trnave. V roku 2006 sa stala prvou riaditeľkou Centra právnej pomoci a položila tak jeho základy
fungovania. Následne pôsobila aj ako advokátka. Od roku 2010 do 2012 pôsobila na ministerstve
spravodlivosti SR ako štátna tajomníčka. Následne sa venovala advokácii v rámci advokátskej kancelárie
Kolíková & Partners. Od marca 2016 je opäť vo funkcii štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti SR.
Jozef Szabó je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od roku 1990 pôsobí
v prokuratúre. Od roku 1997 pôsobí na Generálnej prokuratúre SR (GP SR), kde viac než desať rokov
vykonával funkciu riaditeľa medzinárodného odboru GP SR. V súčasnosti, od roku 2013 zastáva funkciu
námestníka generálneho prokurátor Slovenskej republiky a okrem iného má v pôsobnosti aj odbor
legislatívy a ústavného práva GP SR. Na jar v roku 2013 bol zvolený za predsedu Rady prokurátorov
Slovenskej republiky, funkciu vykonával do svojho vymenovania na post námestníka generálneho
prokurátora, kedy z titulu nezlučiteľnosti funkcií sám abdikoval. Od roku 2004 až do roku 2013 na základe
menovania ministrom spravodlivosti vykonával funkciu zástupcu národného člena SR v Eurojuste. Je členom
Rady Justičnej akadémie SR, je externým lektorom Justičnej akadémie SR. Pravidelne sa zúčastňuje
zasadnutí Konzultatívneho fóra generálnych prokurátorov EÚ a aj pravidelných pracovných stretnutí
generálnych prokurátorov krajín V4.
Dušan Čimo je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od jej ukončenia
pôsobí v justícii, od roku 1994 ako sudca. Funkciu sudcu vykonával na viacerých súdoch (okresný súd
Galanta, Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Trnave), momentálne pôsobí na Najvyššom súde SR ako člen
senátu občianskoprávneho kolégia. Od začiatku výkonu funkcie sudcu bol aktívny v sudcovských
stavovských organizáciách, najprv v Združení sudcov Slovenska, od roku 2011 v združení „Sudcovia za
otvorenú justíciu“, ktorého je momentálne viceprezidentom. Od roku 2012 je členom Súdnej rady SR.
Zuzana Čaputová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí ako
advokátka. Od roku 2001 spolupracuje so združením Via Iuris. Stála na čele občianskej iniciatívy Skládka
nepatrí do mesta, ktorá bojovala proti skládke odpadov v Pezinku. Za svoje pôsobenie v iniciatíve a za svoju
dlhoročnú právnickú prax v oblasti ochrany životného prostredia bola ocenená prestížnou medzinárodnou
Goldmanovou enviromentálnou cenou. Vo svojej právnej praxi sa venuje najmä správnemu právu a
analyticky oblasti súdov, prokuratúry a polície. Je členkou medzinárodnej siete Environmental Law Alliance
Worldwide.
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19.10.2016 Otvorené vzdelávacie zdroje
Ondřej Neumajer (zástupca Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR) pracuje ako konzultant
vzdelávania, lektor, didaktik a popularizátor účelného využívania informačných a komunikačných
technológií. Dlhodobo sa zaoberá problematikou využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní a
vzdelávacím inováciám. V roku 2014 viedol pracovnú skupinu, ktorá vytvorila Stratégiu digitálneho
vzdelávania v ČR do roku 2020; v súčasnosti ju pomáha Ministerstvu školstva, mládeže a telovýchovy ČR
realizovať. Dlhodobo pôsobí na katedre Informačných technológií a technickej výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Karlovej v Prahe.
Eva Kalužáková (Centrum vedecko-technických informácií SR) je ekonomická a prevádzková riaditeľka
Centra vedecko-technických informácií SR. Pod jej vedenie spadajú vzdelávacie projekty CVTI. Má
skúsenosti so vzdelávaním, vzdelávacími projektmi a aktivitami, píše články o činnosti digitálnych tvorivých
dielní do časopisu Quark. Spoluvytvára digitálnu tvorivú dielňu Fablabe, vybudovanú podľa vzoru
Massachusetts Institute of Technology Boston. Podieľa sa na nadnárodnom projekte Fablabnet, ktorý sa
realizuje prostredníctvom programu Interreg CENTRAL EUROPE, spolufinancovaného Európskym fondom
pre regionálny rozvoj ERDF. Projekt sa zameriava na inovačný potenciál FabLabov v strednej Európe a
podporu inovačných ekosystémov.
Stanislav Malega (pedagóg Obchodnej Akadémie Prievidza) je absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu
UK Bratislava. Na Obchodnej akadémie Prievidza, ktorá patrí medzi úspešne odborné školy v Trenčianskom
samosprávnom kraji, učí telesnú výchovu a hospodársku geografiu. Bol dlhoročným spolupracovníkom JA
(Junior Achievement) Slovensko n. o. v programe Podnikanie v cestovnom ruchu. V roku 2012 vyhral
celoslovenský titul Zlatý Amos.
Ján Gondoľ je nezávislý expert, ktorý sa dlhodobo venuje „open" témam ako otvorené dáta, open source a
otvorené vzdelávanie. V roku 2014 vniesol tému otvorené vzdelávanie a otvorená veda do pripravovaného
akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na rok 2015. Naďalej pracuje na projektoch,
ktoré predstavujú otvorené vzdelávanie na Slovensku a spopularizovávajú ho v zahraničí.
Ján Machaj (Edulab) vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite Komenského. Deväť rokov pôsobil ako
učiteľ občianskej náuky a dejepisu na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Momentálne je riaditeľom
neziskovej organizácie EDULAB, ktorá sa venuje inováciám v oblasti vzdelávania s dôrazom na digitálne
technológie a metódy ich využitia. V roku 2016 ukončil doktorandské štúdium v oblasti didaktiky dejepis.
19.10.2016 Otvorená veda
Pekka Olsbo pracuje posledných 15 rokov ako vedúci publikovania v univerzitnej knižnici v Jyväskylä vo
Fínsku. Je členom viacerých pracovných skupín so zameraním na rozvoj otvorenej vedy a je vedúci projektu
"Fínsko - modelová krajina zeleného otvoreného prístupu". Vo svojej prezentácii predstaví praktické
skúsenosti s presadzovaním otvorenej vedy a ako sa, spolu so zeleným otvoreným prístupom, vyvíjala vo
Fínsku v priebehu posledných piatich rokov.
Ján Sedlák je vedecký pracovník s 34-ročnou praxou v odbore. Pozná open access z pozície publikujúceho
vedca, zodpovedného riešiteľa projektov, riaditeľa veľkej vedeckej organizácie a predsedu národnej
grantovej agentúry. Bol 2 roky členom pracovnej skupiny pre OA v organizácii európskych grantových
agentúr Science Europe.
Karol Nemoga je vedecký pracovník a riaditeľ Matematického ústavu SAV. Zaoberá sa výpočtovou algebrou
a kryptológiou. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU Bratislava pôsobí ako vysokoškolský pedagóg
v oblasti informačnej bezpečnosti. Je podpredsedom Edičnej rady SAV, kde sa dlhodobo zaoberá
problematikou vedeckých publikácií. Je šéfredaktorom medzinárodného matematického Open Access
časopisu vo vydavateľstve DeGruyter.
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Lucia Nižníková vyštudovala tlmočníctvo - prekladateľstvo na Filozofickej fakulte UK Bratislava. Od roku
2002 pracuje v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na pozícii vedúcej oddelenia
budovania databáz. Zodpovedá za evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov UMB a evidenciu
záverečných a kvalifikačných prác do plnotextovej databázy UMB. Posledné mesiace sa zaoberá
problematikou predátorského publikovania, ktoré poškodzujú celú myšlienku Open Access iniciatív, ktorých
cieľom je sprístupňovať výsledky vedeckej a výskumnej práce financovanej z verejných prostriedkov.
20.10. Open data
Branislav Neborásek (Štatistický Úrad SR) Od roku 2000 pôsobím na Štatistickom úrade a do problematiky
Otvorených dát som zapojený od roku 2012.Venujem sa šíreniu štatistických informácii prostredníctvom
webu, som zodpovedný za správu a rozvoj internetového portálu ŠÚ SR, zodpovedám za správu a rozvoj
verejnej bázy údajov DATAcube., STATdat. a Slovstat.
Michal Kubáň (Ministerstvo vnútra ČR) pracuje ako národný koordinátor otvorených dát. Predtým pracoval
vo Fondu Otakara Motejla ako open data advokát. Špecializuje sa na otvorenosť verejnej správy, otvorené
vládnutie a oblasť e-democracy. Ako konzultant Úradu vlády ČR pomáhal pri tvorbe a pripomienkovaní
akčných plánov Partnerstva pre otvorené vládnutie. Pre World Wide Web Foundation spracovával niekoľko
medzinárodných výskumov hodnotenia otvorenosti a transparentnosti verejnej správy. Od neziskovej
organizácie Otevřená společnost o.s. obdržal cenu OTEVŘENO za presadzovanie otvorených dát v českej
verejnej správe.
Peter Hanečák (Iniciatíva Open Data, O.Z. utópia) sa zaujíma o mnohé "otvorené" témy, najmä však o Open
Source a Open Data. Pracuje ako IT konzultant a svoj čas venuje aj podpore neziskových organizácií a
iniciatív, medzi nimi napr. OpenData.sk, SOIT alebo Slovensko.Digital. Peter je ženatý, má dve deti, veľmi
rád chodí na túry a obľubuje chutné jedlo a hudbu rôznych žánrov.
Silvia Horváthová (NASES) študovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Vysokej škole
medzinárodných a verejných vzťahov Praha.Od roku 2011 do roku 2013 pôsobila v treťom sektore.Od roku
2013 začala pracovať pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby na projekte „Elektronické
služby Úradu vlády SR – eDemokracia a otvorená vláda.
Dagmar Celuchová Bošanská pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície a
pomáha verejnej správe prichádzať s inováciami a rozvíjať nové príležitosti vyplývajúce z nástupu digitálnej
éry. Aktuálne je zodpovedná za prípravu a implementáciu slovenskej stratégie iniciatívy EÚ – single digital
market (jednotný digitálny trh).
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PRÍLOHA Č. 2: Profily prezentujúcich v rámci Galérie príkladov dobrej praxe
17.10.2016 Participácia
Iva Taralezhkova (Citizen Participation Forum, Bulharsko) je expertkou v oblasti networkingu, advokácie,
občianskej participácie a spravovania. Je moderátorkou verejných fór, diskusií a konzultácií so skúsenosťami
s mobilizáciou komunít za účelom dosiahnutia trvalého rozvoja a konsenzu. Trénuje tak verejnú správu, ako
aj mimovládne organizácie v oblasti zapájania občanov do rozhodovacích procesov. Je členkou niekoľkých
poradných orgánov, ktoré sa venujú zlepšeniu prostredia pre občiansku participáciu a dialóg.
Zuzana Komárová (generálna riaditeľka Sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR) vyštudovala žurnalistiku na
Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáž na holandskej Fontys Hogescholen a
nemeckej Karl-Ruprechts Universität v Heidelbergu. V súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka Sekcie
umenia a štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR. V rokoch 2013 a 2014 bola koordinátorkou prípravy
Stratégie rozvoja kultúry SR a následne jej implementácie v podobe Akčného plánu k Stratégii rozvoja
kultúry.
Norbert Kołos (Polish Society for Futures Studies, Poľsko) reprezentuje vznikajúcu školu participatívneho
plánovania prostredníctvom využitia strategických prognostických metód. V priebehu dvoch rokov riadil
komplexný projekt vyvíjajúci nové metódy participatívneho plánovania dopravnej infraštruktúry. V rámci
realizácie projektu sa vyvinula inovatívna konzultačná platforma, založená na reálnom čase a dosahovaní
konsenzu, ktorá bola rozšírená v projektoch verejnej správy a mimovládnych organizácii. Norbert Kolos je v
súčasnej dobe výkonný riaditeľ organizácie 4CF.
Milan Andrejkovič (ÚSV ROS) vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Problematike neziskového
sektora sa venuje už od študentských čias, najmä tvorbe legislatívy a financovaniu neziskového sektora.
Pomáha rozvíjať základné inštitúty občianskeho sektora ako sú dobrovoľníctvo, všeobecná prospešnosť,
sponzoring a iné. V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa venuje modulu dotačných schém a otvoreným
dátam.
Mária Bošňáková (MŠVVaŠ SR) vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor pedagogika so
špecializáciou na mimoškolskú pedagogiku. Po skončení štúdia spolupracovala v tíme sociológov pri tvorbe
prognóz v oblasti mládeže. V Ústave informácií a prognóz školstva na oddelení analýz a výskumu mládeže sa
venovala metodickej činnosti a výskumu týkajúceho sa najmä žiackych školských rád a informácií pre
mládež. V súčasnosti pracuje na odbore mládeže MŠVVaŠ SR v oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a
mládeži. Venuje sa najmä legislatívnej a koncepčnej činnosti, výskumu mládeže, občianskej participácii
mladých ľudí a uznávaniu neformálneho vzdelávania.
Tomáš Pešek (IUVENTA) pôsobí od roku 2003 ako školiteľ v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s
mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni v rôznych témach (interkultúrne učenie, riešenie konfliktov,
školenia školiteľov, koučing). S IUVENTOU užšie spolupracuje od roku 2009 v oblasti mládežníckej politiky a
rozvoja práce s mládežou. Koordinoval tvorbu viacerých kľúčových dokumentov (Stratégia SR pre mládež na
roky 2014 – 2020, Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021) a bol členom viacerých
expertných pracovných skupín (napr. expertná skupina Európskej komisie pre oblasť systémov kvality v
práci s mládežou).
Miroslav Švec pracuje v marketingovom a sociálnom výskume už 22 rokov. Patrí medzi prvých moderátorov
"búrlivých" verejných diskusií, s ktorými začínal Andrej Petrek v Bratislave - Starom Meste na témy
parkovania, Predstaničné a Hviezdoslavovo námestie. V rámci občianskeho združenia BSOS sa podieľa na
projektoch zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Po prvých participatívnych skúsenostiach bol
súčasťou projektu TRENČÍNsiTY, kde zabezpečoval zapájanie ľudí do plánovania verejných priestorov.
Posledného pol roka pracuje na polovičný úväzok v Kancelárii pre participáciu obyvateľov na Miestnom
úrade Bratislava - Nové Mesto.
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18.10.2016 Otvorená justícia
Samuel Spáč vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a Stredoeurópskej Univerzite v
Budapešti. Do roku 2016 pôsobil v Transparency International Slovensko ako projektový koordinátor, ktorý
mal na starosti najmä aktivity súvisiace s verejnou kontrolou súdnictva a rozvoj portálu Otvorené súdy.
Výskumne sa venoval témam súvisiacim s otázkami demokratizácie a právneho štátu so zameraním najmä
na inštitúcie súdnej moci. Od septembra 2013 pôsobí ako doktorand na Katedre politológie Univerzity
Komenského v Bratislave. Jeho výskum je sústredený na fungovanie ústavných súdov v Strednej a
Východnej Európe.
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19.10.2016 Otvorené vzdelávanie a veda
Zuzana Adamová je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií Právnickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2010 pôsobí ako projektová vedúca pre Creative Commons
Slovensko. Podporuje hľadanie rovnováhy medzi ochranou duševného vlastníctva a otvoreným prístupom k
informáciám, vzdelávaniu a kultúre.
Richard Bednárik sa v rámci odborných aktivít venuje projektom so zameraním na problematiku
otvoreného vzdelávania, ochrany osobných údajov a vytvárania informačnej spoločnosti. Pôsobil na Ústave
práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave,
kde zabezpečoval výučbu v rámci predmetu Právo duševného vlastníctva a Kybernetické právo. Je aktívne
zapojený do aktivít Creative Commons Slovensko. Vo svojej časti bude identifikovať oblasti využitia
otvorených vzdelávacích zdrojov ako spestrenia vyučovania, predstaví slovenské a zahraničné príklady
otvorených vzdelávacích zdrojov.
Martin Šechný, IT špecialista vo vzdelávaní, sa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika Košice zaoberá didaktikou
informatiky. Zastupuje tiež občianske združenie Spoločnosť pre otvorené informačné technológie SOIT,
ktorého cieľom je okrem iného aj popularizácia otvorených IT riešení vo vzdelávaní.
Michal Matúšov spoluzaložil a vedie občianskej združenie Wikimedia Slovenská republika, ktoré podporuje
rozvoj Wikipédie a jej sesterských projektov. Vo svojom bloku ukáže, že verejnosť je hodnotným článkom
pri tvorbe otvorených vzdelávacích zdrojov.
Veronika Paľková (Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR) je vedúcou oddelenia pre Operačný
program Ľudské zdroje a Operačný program Vzdelávanie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os Vzdelávanie Operačného programu Ľudské
zdroje. Predstaví priority v oblasti prepájania vzdelávania s potrebami trhu práce a zvyšovania kvality a
inkluzívnosti všetkých úrovní vzdelávacieho systému od materských až po vysoké školy vrátane oblasti
celoživotného vzdelávania.
Lucia Nižníková (Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica) vyštudovala tlmočníctvo prekladateľstvo na Filozofickej fakulte UK Bratislava. Od roku 2002 pracuje v Univerzitnej knižnici Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici na pozícii vedúcej oddelenia budovania databáz. Zodpovedá za evidenciu
publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov UMB a evidenciu záverečných a kvalifikačných prác do
plnotextovej databázy UMB. Posledné mesiace sa zaoberá problematikou predátorského publikovania,
ktoré poškodzujú celú myšlienku Open Access iniciatív, ktorých cieľom je sprístupňovať výsledky vedeckej a
výskumnej práce financovanej z verejných prostriedkov.
Jana Kasáková (Centrum vedecko-technických informácií SR) pracuje v CVTI SR ako výskumný pracovník v
oblasti spracovávania dát a informačnej podpory výskumu na Slovensku. Venuje sa najmä štandardizácii a
deskriptívnym metadátam, manažmentu dát a otvorenému prístupu k informáciám. Vo svojej prezentácii
ilustruje jeden deň zo života výskumníka v budúcnosti – v čase, keď sa otvorená veda stala skutočnosťou.
Róbert Pauliček (Sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR) jeden a pol roka pracuje na Ministerstve
školstva, vedy, výskumu a športu SR, na Sekcii štrukturálnych fondov EÚ na pozícii manažéra monitorovania
operačného programu a manažéra Centrálneho informačného systému pre všetky operačné programy
ITMS2014+. Predstaví operačný program Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 - 2020 ako jednu
z podpôr vedy, výskumu a inovácií na Slovensku.
Jozef Dzivák (Centrum vedecko-technických informácií SR), riaditeľ sekcie Vedecká knižnica CVTI SR,
pripravuje projekty zamerané na budovanie národnej informačnej infraštruktúry, sprístupňovanie
výskumných dát a ich dlhodobú digitálnu archiváciu. Je iniciátorom presadzovania otvoreného prístupu
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k výsledkom vedy. Predstavil problematiku otvorenej vedy v nadväznosti na aktuálnu situáciu na Slovensku
a nové úlohy v akčnom pláne OGP 2016-2019.
20.10.2016 Otvorené dáta
Michal Kubáň (Ministerstvo vnútra ČR) pracuje ako národný koordinátor otvorených dát. Predtým pracoval
vo Fondu Otakara Motejla ako open data advokát. Špecializuje sa na otvorenosť verejnej správy, otvorené
vládnutie a oblasť e-democracy. Ako konzultant Úradu vlády ČR pomáhal pri tvorbe a pripomienkovaní
akčných plánov Partnerstva pre otvorené vládnutie. Pre World Wide Web Foundation spracovával niekoľko
medzinárodných výskumov hodnotenia otvorenosti a transparentnosti verejnej správy. Od neziskovej
organizácie Otevřená společnost o.s. obdržal cenu OTEVŘENO za presadzovanie otvorených dát v českej
verejnej správe.
Peter Hanečák (Iniciatíva Open Data, O.Z. utópia, sa zaujíma o mnohé "otvorené" témy, najmä však o Open
Source a Open Data. Pracuje ako IT konzultant a svoj čas venuje aj podpore neziskových organizácií a
iniciatív, medzi nimi napr. OpenData.sk, SOIT alebo Slovensko.Digital.
Peter Kulich aktuálne pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície, pričom od
roku 2009 sa venuje tvorbe a redizajnu on-line IT monitorovacieho systému ITMS resp. ITMS2014+, ktorý
slúži na manažment eurofondov. Stojí pri inovatívnom používaní open source riešení aj pre IT systém
verejnej správy a rovnako aj pri tvorbe mobilných aplikácií ITMS2014+ pre Android aj iOS.

