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2. bod: Novela zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z.
• vypracoval ÚSV ROS v spolupráci so Sekciou verejnej správy MV SR a Platformou dobrovoľníckych
centier a organizácií
• MPK v dňoch 22.02.2022 – 14.03.2022
• vznesené pripomienky: 59, z toho 49 obyčajných a 10 zásadných

• zásadné pripomienky: Generálna prokuratúra SR (1), MF SR (3), MŠVVaŠ SR (1), Národná rada občanov
so zdravotným postihnutím v SR (3), Slovenský futbalový zväz (1), Slovenská poľovnícka komora (1)

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE č. 8
z 20. septembra 2022 – návrh
k návrhu novelizácie zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z.
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A) schvaľuje
návrh novelizácie zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z. po zapracovaní pripomienok z MPK a požaduje
predložiť tento návrh aj s rozporom Ministerstva financií SR, ktoré žiada zrušiť dotačnú schému na
podporu dobrovoľníctva;
B) odporúča vláde Slovenskej republiky
schváliť novelizáciu Zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z. vrátane dotačnej schémy na podporu
dobrovoľníctva.

3. bod: Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2026
3.1 Informácia o schválení akčného plánu
Uznesenie vlády SR č. 549/2022 zo dňa 7. septembra 2022
3.2 Návrh implementácie akčného plánu
Spolu 32 úloh, interne rozdelených do 5 tematických oblastí:
• Dobrovoľníctvo (4)
• Legislatíva, financovanie a služby vo verejnom záujme (11)
• Fondy EÚ (2)
• Participácia (5)
• ÚSV ROS, Hybridné hrozby, Ukrajina, Vzdelávanie a výskum (10)

4. bod: Otvorené vládnutie

Lucia Lacika
kontaktná osoba Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku
4.1 Informácia o schválení akčného plánu OGP na roky 2022 – 2024

4.2 Summit pre demokraciu – výzva na zapojenie MNO
4.3 Analýza zverejnených dát na portáli otvorených dát

4.1 bod: Akčný plán OGP na roky 2022 – 2024 schválený
• Uznesenie vlády SR č. 457/2022 zo dňa 13. júla 2022
• Hlavné témy
zlepšenie ochrany oznamovateľov v štátnej správe

Úrad na ochranu oznamovateľov v spolupráci s
Transparency International

rozvoj a podpora vzdelávania k otvorenému vládnutiu

ÚSV ROS v spolupráci s UMB BB a mestom BB

vytvorenie centrálnej, verejne dostupnej vizualizácie pre vybranú tému alebo
problematiku vlády založenej na dátach

MIRRI SR v spolupráci s OZ Futuristiq

zlepšenie aplikácie princípov otvoreného vládnutia v prostredí štátnej správy

ÚSV ROS

zlepšenie právnej úpravy legislatívnych procesov

sledovanie dopadu otvorených dát na rôzne oblasti spoločnosti
zvyšovanie kvality dát o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri

podpredseda vlády pre legislatívu + ÚSV ROS v
spolupráci s Ústavom verejnej politiky FSEV UK

MIRRI SR v spolupráci s o. z. Alvária
MS SR

4.2 bod: Summit pre demokraciu – výzva na zapojenie MNO
Litva spoločne s organizáciou Freedom House
vedú v rámci Summitu za demokraciu tematickú skupinu Resisting Authoritarian Pressure.
Skupina sa chce sústrediť na päť tém:
1.
Prepustenie politických väzňov
2.
Ochrana a spravodlivosť pre demokratických aktivistov unikajúcich pred autoritárskymi režimami
3.
Podpora novinárov pracujúcich v autoritárskych režimoch a v prostredí s upadajúcou demokraciou
4.
Odolnosť voči propagande a dezinformáciám z autoritárskych režimov
5.
Budovanie odolnosti voči ekonomickému útlaku autoritatívnych režimov

4.2 bod: Summit pre demokraciu – výzva na zapojenie MNO
Ako a kto sa môže zapojiť?
• do tematickej skupiny sa môžu zapojiť MNO zo SR
• podmienkou je aktívna účasť na stretnutiach skupiny a prípadné zapojenie sa do aktivít za účelom
dosiahnutia navrhovaných výstupov
• výstupy, ktoré chce tematická skupina v jednotlivých oblastiach dosiahnuť, sú k dispozícii tu
https://docs.google.com/document/d/1DurYrgBTTNYSkvZDee8T3Lt8OmrJ42NjqNNlLUQNYEc/edit?usp=s
haring

4.3 bod: Analýza zverejnených dát na portáli otvorených dát
ÚSV ROS v spolupráci s partnermi z OZ Alvária a expertmi na otvorené dáta vypracoval každoročnú analýzu
zverejňovania datasetov na portáli otvorených dát data.gov.sk.
Cieľom analýzy je:
• zmapovať existujúce datasety organizácií na Portáli otvorených dát data.gov.sk;

• porovnať počet zverejnených datasetov v gescii jednotlivých organizácií s minuloročným stavom;
• zhodnotiť zverejnené datasety vyplývajúce z prieskumov najžiadanejších datasetov a API;
• zvýšiť povedomie medzi organizáciami o význame otvorených dát;

• formulovať odporúčania pre zlepšenie kvality a kvantity zverejňovania dát.

4.3 bod: Analýza zverejnených dát na portáli otvorených dát
Hlavné zistenia:
počet datasetov
postupne rastie

4.3 bod: Analýza zverejnených dát na portáli otvorených dát
Hlavné zistenia:
počet zobrazení narastá

4.3 bod: Analýza zverejnených dát na portáli otvorených dát
Hlavné zistenia:
kvalita datasetov:
•

2/
3

datasetov s 3 hviezdičkami =

plnohodnotné otvorené dáta;
•

1/
4

datasetov s 2 hviezdičkami =

nie plnohodnotné otvorené

dáta, ale stále dobre strojovo
spracovateľné;

4.3 bod: Analýza zverejnených dát na portáli otvorených dát
Hlavné zistenia:
Najaktívnejšie ÚOŠS:

Najpopulárnejšie datasety:

o ŠÚ SR = cez 1.000 datasetov

o register adries

o MPRV SR a MZ SR = 500 datasetov

o vestník Úradu priemyselného vlastníctva

o MIRRI SR a ÚVO = 100 datasetov

o zoznam liekov, počet prístupov na ÚPVS
o zoznam vyplatených faktúr PPA
o programy schôdzí NRSR
o register poľovných revírov
o zoznam rozhodnutí PMÚ
o adresy podľa krajov

5 bod: Rôzne
5.1 Monitorovací výbor Programu Slovensko 2021 – 2027
•
•

3 miesta delegované pre MNO
výzva na nominácie zverejnená 13.09.2022, prihlasovanie do 23.09.2022, vyhodnotenie a výber 29.09.2022

5.2 Pozvánka na konferenciu 7. – 9.11.2022
• termín a miesto: 7. – 9.11.2022, Bratislava
• pozvaní: členovia Komory MNO, Komora verejnej správy, spolupracujúce organizácie, osobnosti MNO
• hlavné témy: prepájanie MNO a verejnej správy, participácia, služby vo verejnom záujme, otvorené vládnutie, Ukrajina,
KROS, eurofondy

5.3 Poslanecký návrh zákona k EIA
• poslanci NR SR Anna Zemanová, Juraj Šeliga, Peter Kremský a Ľuboš Krajčír predložili návrh zákona, ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní
• dohoda členov rady na hlasovaní per-rollam k návrhu uznesenia rady č. 9/2022

Ďakujeme za vašu účasť
a tešíme sa na stretnutie
na 32. zasadnutí Rady vlády MNO
6. decembra 2022

Filip Vagač, splnomocnenec vlády

