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Abstrakt 

 

Analýza popisuje zahraničné systémy akreditácie/ certifikácie MNO a ďalšie 

mechanizmy s prihliadnutím na aplikáciu týchto poznatkov v prostredí Slovenskej 

republiky. Obsahuje zdôvodnenie potreby tvorby hodnotiaceho systému resp. 

otvoreného informačného systému v Slovenskej republike, všeobecnú klasifikáciu 

a kategorizáciu, prehľadný popis 20  zahraničných modelov a hĺbkovú analýzu piatich 

vybraných zahraničných systémov. V záverečnej časti prináša návrhy, odporúčania 

a potrebné legislatívne zmeny. Dokument má dve prílohy, ktorými sú Hodnotiace hárky 

(1) a Analýza Registre v zahraničí, Ekonomický pohľad na fungovanie zahraničných 

systémov (2). 

Kľúčové slová: analýza, zahraničný systém, akreditácia, certifikácia, mechanizmus, 

otvorený informačný systém, návrhy, odporúčania 
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1. Úvod 

 

Predložená analýza je súčasťou prvej fázy národného projektu "Zvyšovanie 

transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými 

organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO", ktorý sa prostredníctvom Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizuje na pôde 

Ministerstva vnútra SR. Jeho cieľom je prostredníctvom objektívneho 

a transparentného systému akreditácie MNO zabezpečiť vyššiu mieru otvorenosti, 

profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO, ako aj zlepšenie 

predpokladov pre efektívny manažment verejných financií na strane poskytovateľov i 

prijímateľov.  

V posledných rokoch rastie v prostredí verejnej správy potreba „čitateľnosti“ MNO, na 

druhej strane, samotné organizácie volajú po minimalizácii subjektivizmu pri 

posudzovaní ich schopností a zníženie administratívnej záťaže pri rozdeľovaní 

verejných zdrojov. Rozlišovanie MNO  z hľadiska kvality ich výkonnosti je objektívne 

takmer nemožné, keďže neexistujú systémy merania (metriky), ktoré by boli 

všeobecne akceptované. Problematickým faktorom je taktiež roztrieštenosť relatívne 

veľkého objemu údajov, ktorými disponuje verejná správa, do viac alebo menej 

kvalitných a aktuálnych informácií. Zámerom projektu je preto vytvoriť metodiku 

využívajúcu elektronické dáta o MNO umožňujúcu verejnej správe a iným 

akreditačným autoritám stanovovať stupne oprávnenosti žiadateľov o verejné zdroje a 

umožňujúcu prehľadnú klasifikáciu  žiadateľov z hľadiska niektorých aspektov ich 

transparentnosti a výkonnosti. 

Analýza je  zameraná na získanie poznatkov z prieskumu akreditačných a certifikačných 

a validačných systémov mimovládnych neziskových organizácií v zahraničí a spolu 

s ďalšími podaktivitami, ktorými sú zmapovanie legislatívneho stavu a potrieb 

cieľových skupín, prináša komplexné informácie relevatné pre tvorbu akreditačného/ 

certifikačného mechanizmu resp. otvoreného informačného sytému. 

Prvá časť dokumentu sa venuje zdôvodneniu potreby vzniku tvorby mechanizmu 

hodnotenia organizácií, prieskumu, klasifikácii a kategorizácii zahraničných systémov. 

Druhá časť obsahuje jednotný popis princípov a fungovania zahraničných systémov 

s prihliadnutím na súčasný legislatívno – inštitucionálny stav registrov, sprístupňovania 

a dostupnosti dát a v samostatnej časti sú hlbšie analyzované vybrané zahraničné 
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systémy. Záverečná časť je venovaná návrhom, odporúčaniam a potrebným 

legislatívnym zmenám, nevyhnutným v procese tvorby funkčného systému. 

2. Zoznam grafov, tabuliek a obrázkov 

 

Graf 1: Zamestnanosť a dobrovoľníctvo v neziskovom sektore (2002-2007) ................ 11 

Graf 2: Podiel jednotlivých typov príjmov neziskových organizácii ............................... 11 

Graf 3: Počet jednotlivých právnych foriem neziskových organizácii ............................ 12 

Graf 4: Počet organizácii registrujúcich sa ako prijímatelia podielu zaplatenej dane ... 13 

Graf 5: Štruktúra príjmov GuideStar USA ....................................................................... 57 

 

Tabuľka 1: Zahraničné modely v zmysle vybraných kategórií ........................................ 34 

Tabuľka 2: Základné kategórie a indikátory, Foundation Transparency Index, Čína ..... 51 

Tabuľka 3: Navrhovaná výška ročných príspevkov členov, GuideStar USA ................... 58 

 

Obrázok 1: Grafické znázornenie systému základných registrov v ČR ........................... 38 

Obrázok 2: Väzby ISNNO na ostatné informačné systémy............................................. 48 
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3. Zoznam použitých skratiek 

 

MNO:   mimovládne neziskové organizácie 

OIS:   otvorený informačný systém 

ZAS:   zahraničný akreditačný systém 

ISO:    International Organization for Standardization 

TQM:   Total Quality Management 

PQASSO:  Practical Quality Assurance System for Small Organisations 

VMI:   Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschafts-Management 

ISNNO:  Informační systém nestátnich neziskových organizací 

ENNO:   Evidence nestátnich neziskových organizací 

FTI:  Foundation Transparency Index 

IRS:   Internal Revenue Service 

USA:   Spojené štáty americké 

1. SNSC:  1. Slovenské neziskové servisné centrum 

SR:   Slovenská republika 

ČR:   Česká republika 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. Zdôvodnenie potreby tvorby akreditačného/certifikačného 
mechanizmu resp. otvoreného informačného systému MNO a jeho 
výhody 

 

Certifikácia, akreditácia, rating, labelling, validácia – sú pojmy, ktoré sa niekedy 

používajú ako synonymá, avšak sú medzi nimi niektoré dôležité rozdiely. Klasifikácii 

systémov akreditácie a certifikácie MNO zo zahraničia sa venuje kapitola 6.  

Vo všeobecnosti platí, že tieto pojmy označujú procesy, v rámci ktorých dochádza 

k overovaniu zhody posudzovaných štandardov s ich skutočným napĺňaním v realite  

v zvolenom systéme (systémom môže byť organizácia, projekt, riadiaci proces, kvalita 

služby a pod.) pričom toto overovanie realizuje tretia strana alebo iná autorita na 

základe vopred stanovených kritérii a udeľuje na základe tohto overenia resp. 

posúdenia nejaký verdikt o zhode so štandardami resp. o zhode so skutočnosťou,  

status alebo poradie.  

Predpokladom takýchto procesov je okrem existencie metodiky, ktorá podrobne 

popisuje proces overovania aj definovanie požadovaných štandardov a z nich 

vyplývajúcich informácii, ktoré posudzovaný subjekt musí o sebe predložiť.  

Preto akreditačné a certifikačné mechanizmy potrebujú pre svoje fungovanie kvalitné, 

aktuálne a dostupné dáta a informácie o posudzovaných subjektoch resp. o ich činnosti 

či službe, z ktorých mnohé sa nachádzajú v rôznych databázach a registroch vedených 

verejným sektorom na základe požiadaviek stanovených zákonmi. Mnohé tieto dátové 

úložiská – registre a databázy sú oddelené od seba a nie sú navzájom prepojené. Tak sa 

nevyužíva plne ich potenciál pre ďalšie použitie pre potreby verejnej správy a do istej 

miery i pre verejnosť.  Podobne, existjúce systémy vytvárajú vlastné cesty, ako sa 

k týmto dátam dopracovať Často ide o tradičný spôsob (analógový) prenosu informácii 

certifikačnou autoritou alebo samotným subjektom, ktorý je predmetom certifikácie, 

resp. iných podobných procesov,  z dokumentov do elektronického systému.  

Dostupnosť a ďalšia využiteľnosť týchto dát a informácii, ktoré sú už mimovládnymi 

neziskovými organizáciami štátu poskytované sa zvyšuje aj vďaka procesom 

elektronizácie a digitalizácie, čo je trend posledných rokov.  Aj z tohto dôvodu mnoho 

zahraničných systémov, keďže vznikli ešte v dobe, kedy dostupnosť elektronických dát 

v dnešnej podobe nebola bežná, vychádzajú z tradičných prístupov. Na Slovensku 

a taktiež v zahraničí je situácia v tejto oblasti v r. 2014 výrazne odlišná spred napr. 10 
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rokov, keďže dnes je drvivá väčšina zákonmi vyžadovanej komunikácie medzi MNO 

a štátom elektronická.  

Inými slovami, objem dát, ktoré má verejná správa k dispozícii o týchto subjektoch 

v elektronickej podobe je v poslednom období výrazne vyšší. Preto sa otvára možnosť 

uvažovať o ďalšom využití a spracovaní týchto dát a riešiť tak problémy a otázky, ktoré 

doteraz neboli ani formulované, resp. riešiteľné, resp. ich riešenie v analógovom 

priestore by bolo ťažkopádne.  

Chýba však otvorený informačný systém, ktorý by tieto partikulárne, už reportované 

dáta o MNO, sústreďoval do jedného informačného prostredia a umožňoval by tak 

nahliadať na daný subjekt s využitím všetkých, už reportovaných a dostupných 

informácii.  

Tento trend je viditeľný aj v zahraničí, avšak aj tam prebieha transformácia 

z analógového prostredia do elektronického prostredia postupne a viaceré systémy, 

ktoré sú v ďalších častiach tohto dokumentu analyzované vychádzajú z analógového 

prístupu a ich adaptácia do elektronickej podoby je tiež otázkou budúcnosti. 

Z uvedeného vyplýva, že potenciál využitia zahraničných skúseností preto nemusí byť 

natoľko určujúci, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.  

Podstatnou súčasťou projektu otvoreného informačného systému pre subjekty 

neziskového sektora/občianskej spoločnosti je to, že jeho základné nastavenie je  

v súlade s najnovšími svetovými trendami v oblasti elektronizácie verejnej správy, 

otvoreného vládnutia a hnutia „open data“. Všetky tieto tri oblasti sú súčasťou 

strategických rozvojových zámerov Slovenska a to nielen na úrovni verejnej správy, ale 

aj na úrovni občianskej spoločnosti i súkromného sektora.  

4.1 Prečo je potrebné uvažovať o akreditačnom/ certifikačnom mechanizme resp. 

OIS MNO na Slovensku? 

Existujú minimálne dva dôvody pre uvažovanie o vytvorení nástroja, ktorý by 

poskytoval verejnej správe hlbšiu kvalitu informácii o MNO, ktoré čerpajú verejné 

zdroje.  

1. Čitateľnosť neziskových organizácii pre verejnú správu 

Hlavným dôvodom je legitímna snaha verejného sektora poznať príjemcov verejných 

zdrojov. Na rozdiel od subjektov zriadených na podnikanie, ktorým sa legislatíva 

i verejné inštitúcie venovali intenzívne od deväťdesiatych rokov a vytvorilo sa aj 
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adekvátne inštitúcionálne a informačné prostredie (spomeňme len orsr.sk, alebo 

živnostenský register, ale aj iniciatívy zo súkromného sektora ako foaf.sk, či ISO, TQM), 

pre subjekty nezriadené na podnikanie – neziskové organizácie, nadácie, občianske 

združenia a pod – štát nevytvoril jednotné informačné prostredie a dnes sú dáta 

o týchto subjektoch roztrieštené na desiatkach rôznych miest ako napr. registre 

týkajúce sa jednotlivých právnych foriem, každý s mierne odlišnou štruktúrou dát a bez 

jednotného procesu ich aktualizácie. Zároveň tieto subjekty dodávajú o sebe do 

jednotlivých oblastí verejnej správy špecifické informácie, ktoré nie sú navzájom 

prepojené.  

Táto informačná deficiencia je do istej miery aj spôsobené relatívnou váhou 

neziskového sektora v spoločnosti, kde oproti podnikateľskému sektoru nezohráva 

z hľadiska kvantiatívnych a ekonomických kritérii takú rolu. Tento pohľad je však veľmi 

redukujúci, vzhľadom k významu neziskového sektora v iných rozmeroch fungovania 

spoločnosti – pro-sociálnom, rozvojovom, sociálne inovačnom či -kontrolnom – kde 

podnikateľský sektor nepôsobí.  

Navyše, aj socio-ekonomický význam neziskových organizácii nie je zanedbateľný. 

Podľa posledných dostupných makro-ekonomických štatistík (Štěpánková-Petrášová, 

2004) predstavoval neziskový sektor 1,7% HDP (vrátane dobrovoľníckej práce) a 1,1% 

z celkovej zamestnanosti. Navyše, z hľadiska zamestnanosti, neziskový sektor má gro 

svojich pracovných vzťahov definovaných prácami na dohodu, resp. čiastočný pracovný 

úväzok, čím prispieva k flexibilite na trhu práce a vytvára pracovné príležitosti pre 

špecifické skupiny zamestnancov. Preto aj po obdobiach, kedy sa primárna pozornosť 

štátu sústreďovala na vytvorenie nástrojov pre sprehľadnenie informácii o ňom (napr. 

orsr.sk), je vhodný čas pre vytvorenie informačného nástroja umožňujúceho prehľadne 

sa orientovať v prostredí neziskových organizácii.  
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Graf 1: Zamestnanosť a dobrovoľníctvo v neziskovom sektore (2002-2007) 

    
Zdroj: Marček – Brozmanová, 2010 

Ďalším podstatným dôvodom je, že neziskové organizácie sú prijímateľmi verejných 

zdrojov – či už dotácii, príspevkov zo ŠF alebo napr. podielu zaplatenej dane. Presný 

podiel verejných zdrojov na príjmoch neziskového sektora nie je známy, za isté sa však 

dá považovať, že od konca deväťdesiatych rokov tento podiel rastie a predstavuje 

podľa kvalifikovaného odhadu okolo 40% z celkových príjmov neziskového sektora.  

Nižšie uvedený graf  zobrazuje podiel jednotlivých typov príjmov neziskových 

organizácii (Slovstat, 2012) bez EU fondov za obdobie r. 2005 – 2011.  

Graf 2: Podiel jednotlivých typov príjmov neziskových organizácii 
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Z týchto údajov vyplýva, že len kombinácia výnosov z daňovej asignácie a dotácii 

predstavuje okolo 100 mil. EUR bez eurofondov, ktoré v štatistike nie sú zachytené.  

Zároveň neustále rastie počet jednotlivých právnych foriem neziskových organizácii, čo 

len zvyšuje potrebu nástroja, umožňujúceho väčšiu prehľadnosť v tejto oblasti.  Tento 

vývoj ilustruje nasledovný graf  za obdobie 2002-2010.  

Graf 3: Počet jednotlivých právnych foriem neziskových organizácii 

                        
Zdroj: Strečanský et al. 2010 

Rastúci počet neziskových organizácii je zdravým indikátorom rozvoja občianskej 

spoločnosti a vo vzťahu k potrebe čitateľnosti tohto prostredia pre verejnú správu má 

svoj význam.  Je potrebné však zdôrazniť, že uvažovaný nástroj má byť primárne 

zameraný na tie neziskové organizácie, ktoré využívajú, resp. majú záujem využívať 

verejné zdroje. Ide v tomto prípade o podmnožinu z celkového počtu neziskových 

organizácii. Veľkosť tejto podmnožiny je dnes ťažko priamo určiteľná. Dá sa však 

nepriamo odhadnúť na základe počtu organizácii registrujúcich sa ako prijímatelia 

podielu zaplatenej dane, čo ilustruje nasledujúci graf. 
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Graf 4: Počet organizácii registrujúcich sa ako prijímatelia podielu zaplatenej dane 

Zdroj: Notárska komora, 1SNSC, Nadácia Pontis, Centrum pre filantropiu n.o. 

Z grafu vyplýva, že prijímatelia podielu zaplatenej dane predstavujú takmer štvrtinu 

všetkých neziskových organizácii. Ak by sa uskutočnil prienik týchto údajov s celkovým 

počtom neziskových organizácii, ktoré využívajú eurofondy ako aj ktoré poberajú 

dotácie z centrálnych, regionálnych alebo miestnych rozpočtov (údaje, ktoré autorský 

tím nemá v čase spracovania tohto dokumentu k dispozícii), pravdepodobne by ešte 

narástol. Ide tak o približne 15,000 neziskových organizácii, ktoré majú vzťah 

k verejným zdrojom.  

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že zamýšľaný nástroj má slúžiť aj pre tie 

prípady, kedy nezisková organizácia, ktorá doteraz nemala prienik s verejnými zdrojmi 

a nemá známu doterajšiu históriu správania sa v súvislosti s nimi, vstupuje do tohto 

priestoru po prvý krát.  

2. Minimalizácia rizika poskytovania zdrojov pre pochybné subjekty 

Ďalším dôvodom je dopyt po lepších informáciach o MNO z prostredia verejnej správy 

na Slovensku, hlavne tej časti, ktorá prichádza do kontaktu s čerpaním fondov EÚ a čelí 

otázkam i kritike ohľadne čerpania fondov EÚ neziskovými organizáciami a ich 

efektivitou. Tu je potrebné zohľadniť fakt, že aj v prostredí neziskových organizácii – 

podobne ako aj v podnikateľskom prostredí – existujú rôzne spôsoby, ako využiť 

povahu neziskového subjektu pre získanie prístupu k verejným zdrojom, bez naplnenia 

neziskového či verejnoprospešného účelu deklarovaného neziskovým subjektom.  
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Rovnako aj vďaka neexistencii základného prehľadu o činnosti neziskových organizácii 

verejná správa prijíma rozhodnutia o prideľovaní verejných zdrojov bez optimálnej 

znalosti o týchto subjektoch. To je spôsobené aj tým, že napriek snahe získať takéto 

znalosti a informácie, tieto nie sú dostupné, resp. ak sú, tak po intenzívnom prieskume. 

Zároveň sa tým vytvára aj priestor pre pochybnosti o maximalizácii objektívnosti 

posudzovania projektov. Z uvedeného vyplýva tlak EK na Slovensko, aby zabezpečilo 

nástroj, ktorý by pomohol zvýšiť  informačnú „istotu“ verejnej správy vo vzťahu 

k prostrediu neziskových organizácii, zároveň by neutralizoval mieru subjektivity 

v posudzovaní spôsobenú veľkou mierou heterogénnosti a nevyváženosťou 

dostupných informácii o jednotlivých organizáciach a v neposlednej miere sa 

minimalizovali prípady špekulatívneho skrývania sa za neziskové právne formy.  

V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že časť zodpovednosti za zlé rozhodnutia leží 

aj na pleciach verejnej správy (napr. kauza sociálne podniky z r. 2011), ktorým sa dalo 

predísť zodpovedným prístupom kompetentných orgánov. Dôvodov, prečo došlo 

v minulosti k poskytovaniu eurofondov aj neziskovým organizáciam, ktoré neboli 

schopné ich adekvátne použiť je viac. Okrem nezvládnutého  spôsobu ich 

prerozdeľovania je to aj neexistencia nástrojov, ktoré by umožňovali rozlišovať tieto 

organizácie aspoň v základných ukazovateľoch na základe aspoň čiastočne 

objektivizovateľných kritérii a nie na základe subjektívneho vyhodnocovania.  

Je zrejmé, že verejná správa je vnútorne diferencovaná a preto aj jednotlivé procesy 

týkajúce sa posudzovania alokácii verejných zdrojov v tomto prípade pre neziskové 

organzácie budú mať aj v prípade existencie takéhoto nástroja svoje špecifiká 

a odlišnosti.  

V neposlednom rade bude jeho efektivita závisieť aj od ochoty a vôle verejnej správy 

ho využívať.  

4.2 Zahraničný kontext vo vzťahu k problematike  

Domáce dôvody pre vytvorenie systému nie sú jediné. Slovensko je členským štátom 

Európskej únie a slovenské neziskové organizácie sú aktívne aj v zahraničí. Rovnako aj 

dianie a trendy zo zahraničia ovplyvňujú vývoj u nás aj v oblasti akou je využívanie 

verejných zdrojov neziskovými organizáciami. Preto úvahy, ktoré sú uvedené vyššie sa 

nevymykajú trendom v medzinárodnom kontexte. Aká je reflexia tohto diania 

z medzinárodnej perspektívy?  

Globalizácia občianskej spoločnosti a filantropie 
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Globálny rast neziskového sektora a jeho pôsobenie v rôznych oblastiach i roliach 

spôsobil, že aj v globálnom kontexte stúpa potreba lepšej orientácie a prehľadu 

v prostredí mimovládnych organizácii. MNO sa stávajú dôležitým domácim rozvojovým 

aktérom ale aj medzinárodným hráčom v oblasti sociálneho a humánneho rozvoja. 

Súčasťou tohto rastu vplyvu je vznik nástrojov na orientáciu v množstve organizácii 

a nástrojov ich hodnotenia, obzvlášť, z hľadiska ich verejnej prospešnosti, ktorá je ich 

konštitutívnym faktorom.  

Vnútorná bezpečnosť 

Táto potreba sa synchronicky stretáva v čase s tlakmi na občiansku spoločnosť zo 

strany vlád, ktoré sú odôvodňované novou situáciou po septembri 2001 

a bezpečnostnými dôvodmi. Tieto sa z bezpečnostných dôvodov usilujú sa reguláciami 

získať väčšiu kontrolu nad aktivitami občianskej spoločnosti, čo sa nazýva niekedy aj 

ako „kontrarevolúcia“ v občianskom združovaní a má negatívne dôsledky na slobodu 

združovania.  

 

Transparentnosť a zúčtovateľnosť 

Súčasťou diskusie, ktorá vo svete priebieha je aj diskusia o tom, kde sa v činnosti MNO 

nachádza verejný záujem a ako o ňom MNO majú resp. môžu informovať iných aktérov 

– verejný sektor či verejnosť – darcov či firmy.  

Niektorí autori (Pospíšil, 2006) upozorňujú na rozdiely medzi „zodpovednosťou za 

zúčtovanie “ (accountability) pretože sa často zamieňajú resp. stotožňujú.  

Transparentnosť, je hodnotovo neutrálny nástroj komunikácie, ktorá predstavuje 

otvorenosť a prístupnosť informácii o sebe.  Je považovaná apriori za pozitívnu 

vlastnosť či kvalitu, predovšetkým vo vzťahu k verejnému sektoru. Transparentnosť je 

v kontexte neziskových organizácii viac voľbou, než mandatórnou zákonnou 

požiadavkou.  

Zodpovednosť v zmysle zúčtovateľnosti, je vyžadovaná zákonom u niektorých právnych 

foriem napr. v podobe požiadavky na vypracúvanie výročných správ.   Okrem tejto 

mandatórnej roviny, zodpovednosť je do istej miery aj etická kategória, ktorá sa viaže 

iný subjekt, voči komu je zodpovednosť orientovaná. Týchto subjektov je viac – klienti, 

členovia, darcovia, dobrovoľníci a pod.pričom voči každému môže ísť o inú mieru 

zodpovednosti.  



16 
 

V diskusii o „accountability“ zaznieva tiež názor, že tento pojem obsahuje tri dôležité 

rozmery: ktorými sú transparentnosť, legitimita a výkonnosť. Jednou z odpovedí je aj 

hľadanie nástrojov pre preukázanie takto definovanej zúčtovateľnosti. Súčasťou týchto 

nástrojov je celé spektrum prístupov od dobrovoľných štandardov a etických kódexov 

po certifikačné a ratingové systémy, všetky usilujúce podať nezainteresovaným správu 

o MNO a stanoviť jej „kvalitu“. (pre orientáciu pozri: Songco, 2007, ICNL 2004).  

Open data  

Ďalším dôležitým trendom, ktorý ovplyvňuje dianie nielen v tejto oblasti je trend 

v otvorenom sprístupňovaní a využívaní už nazhromaždených dát pre ich ďalšie 

spracovanie a tvorbu znalostí – „open data“. Definícia otvorené dáta definuje ako také 

dáta, ku ktorým môže ktokoľvek slobodne pristupovať, využívať, upravovať a zdieľať 

s akýmkoľvek účelom (opendefinition.org). Význam otvorených dát je v ich potenciáli 

pre vytváranie otvorených znalostí v celom spektre oblastí – od zdravia, životného 

prostredia, vzdelávania, dopravy, bezpečnosti až po financie či sociálne služby.  

Otvorené dáta sa týkajú rôznych sektorov – možno najviac sa spomínajú v kontexte 

dát, ktoré vlastní resp. zhromažďuje verejná správa, štát.  

Aby sa dáta dali považovať za „otvorené“, je potrebné, aby boli dostupné cez 

download z internetu a formáte, ktorý umožňuje strojové spracovanie. Zároveň by mali 

umožňovať ich následné využitie a zdieľanie či modifikáciu s inými dátami. Napokon 

vyžaduje táto charakteristika, aby dáta neboli limitované z hľadiska ich využitia (napr. 

len pre nekomerčné využitie, len pre vzdelávanie a pod.).   

Vývoj v oblasti otvorených dát vo vzťahu k neziskovým organizáciam sa orientuje 

prevažne do jednotlivých oblastí, v ktorých neziskové organizácie pôsobia (ako napr. 

životné prostredie, zdravie a pod.). Menej je prítomné úsilie zamerané na budovanie 

otvorených dát o neziskových organizáciach. V tomto úsilí je prvolezcom Kanada, kde 

daňová správa Kanady (Charity Directorate of the Canada Revenue Agency) zbiera 

a sprístupňuje dáta o neziskových organizáciach v Kanade – finančné dáta, dáta 

o ľudských zdrojoch a pod. – pričom sú v strojovo spracovateľných formátoch na open 

data portáli Kanadskej fedrálnej vlády a nie v pdf, ako je bežné napr. v USA (pozri napr. 

http://projects.propublica.org/nonprofits/). (Lenczner, 2014).  

Nástroje, ktoré v tomto procese vznikajú sledujú niektoré alebo všetky z týchto 

rozmerov. Tieto nástroje sa dajú rozdeliť do skupín podľa miery zapojenia hodnotených 

subjektov – t.j. od jednostranných a dobrovoľných (tzv. voluntary compliance) po 

nástroje, kde hodnotenie realizuje iný subjekt alebo autorita. 

http://projects.propublica.org/nonprofits/
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Zároveň sa dajú rozdeliť podľa intenzity analýzy  - či ide „len“ o zverejnenie informácii, 

alebo o hlbšiu investigatívnu prácu alebo či ide o systémy, ktoré podmieňujú, resp. 

uľahčujú prístup k zdrojom, či už verejným, alebo súkromným1: 

Systémy otvorených dát o neziskových organizáciach 

Ako je spomenuté vyššie, v tomto úsilí je prvolezcom Kanada, kde daňová správa 

Kanady (Charity Directorate of the Canada Revenue Agency) zbiera a sprístupňuje dáta 

o neziskových organizáciach v Kanade – finančné dáta, dáta o ľudských zdrojoch a od 

tohto roku sú súčasťou systému aj nadácie, ktoré poskytujú granty. Tieto dáta sú 

v strojovo spracovateľných formátoch na open data portáli Kanadskej fedrálnej vlády2.  

 

Samoregulačné systémy dobrovoľného hodnotenia a reportingu (voluntary 

compliance) voči stanoveným štandardom a etickým kódexom.   

Tieto systémy majú povahu noriem a štandardov, ku ktorým sa prihlasujú organizácie, 

ktoré sa a) ich usilujú dosahovať, čiže majú ašpiratívny charakter, b) jednostranne 

verejne zaväzujú a prehlasujú, že ich dodržiavajú alebo c) ktorých dodržiavanie overuje 

tretia strana.  

Ich nevýhodou je ich dobrovoľný charakter. Výhodou je že v prostredí, kde je ťažká 

orientácia, systémy dobrovoľnej „compliance“ vytvárajú orientačný, záchytný bod. 

Napr. len signatári etického kódexu Austrálskej Rady pre Medzinárodný rozvoj sa môžu 

uchádzať o podporu z vládnych zdrojov Austálskej vlády. V iných krajinách sa 

pristúpenie k týmto pravidlám považuje za podmienku udelenia daňových úľav pre ich 

darcov (Pakistan, Filipíny).  

Niektoré  samoregulačné systémy majú zameranie na zvyšovanie kvality činnosti tých, 

organizácii, ktoré sa k nim hlásia, iné majú charakter dobrovoľného reportingu 

(napríklad Global Reporting Initiative NGO Sector Supplement)3 

Komplexný zoznam rôznych samo-regulačných iniciatív na medzinárodnej a regionálnej 

i tematickej úrovni poskytuje The One World Trust4.  

                                            
1
 Songco, Danilo A.: The Evolution of NGO Accountability Practices and their Implications on Philippine, 

NGOs,  
2 http://donnees.gc.ca/data/en/dataset/8a4fbee5-f2f0-4974-83bf-66644e93988c 
3
 www.globalreporting.org 

4 
http://www.oneworldtrust.org/csoproject/cso/initiatives/list/international 

http://www.globalreporting.org/
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Systémy ratingu spoľahlivosti/accountability/transparentnosti externým kredibilným 

watchdogom 

Tieto ratingové systémy sú vytvárané hlavne s cieľom poskytovať záujemcom 

o podporu MNO orientáciu a pomoc vo výbere koho podporiť.  

Systémy závisia na kredibilite a spoľahlivosti autority/agentúry, ktorá rating 

prevádzkuje. Takáto agentúra zbiera informácie o organizáciach, vyhodnocuje ich 

podľa štandardov a metodiky, ktorá je ňou vytvorená, a zverejňuje stanovisko 

a hodnotenie (rating) podľa toho, do akej miery hodnotená organizácia spĺňa 

stanovené štandardy. Súčasťou ratingu (napr. komplexná informácia o organizácii 

alebo hviezdičky alebo hĺbková analýza organizácie) ja aj naratívny komentár bližšie 

vysvetľujúci hodnotenie. Hlavným zmyslom týchto ratingových systémov je pomáhať 

potenciálnym podporovateľom vyznať sa v prostredí MNO a pomôcť im v orientácii.   

Medzi takéto systémy patrí napr: GuideStar International (organizácia registrovaná 

v UK budujúca globálnu sieť web-stránok s podrobnými reportami o MNO 

v jednotlivých krajinách s cieľom ich zviditeľnenia pre tých, ktorí chcú podporovať ich 

prácu. GuideStar sa prispôsobuje podmienkam v tej-ktorej krajine a podľa toho 

nastavuje metodiku hodnotenia. V súčasnosti (2013) pôsobí v USA, UK, Belgicku, Indii, 

Izraeli. GuideStar poskytuje informácie o organizáciach, ale nehodnotí ich. Pracuje 

s informáciami, ktoré organizácie poskytujú Charity Commission v UK a ďalšími 

informáciami. Čiže je to komplexná databáza organizácii.  

Charity Navigator pôsobí v USA je zameraný len na organizácie, ktoré majú status 

verejnoprospešnosti (501 c (3)) a ktoré už pôsobia 4 roky a zároveň majú nenulové 

náklady na fundraising a ich príjmy od verejnosti presahujú istú hranicu. Charity 

Navigator udeľuje hviezdičky na základe hodnotenia finančného zdravia organizácie 

(finančná efektívnosť, efektívnosť fundraisingu) a transparentnosti/accountability 

organizácie (dostupnosť informácii o organizácii, kvalita vnútorného spravovania 

organizácie). Vyhodnocuje napr. či má organizácia nezávislú správnu radu, či zverejňuje 

odmeňovanie v organizácii alebo či má audit alebo politiku konfliktu záujmov a či je 

web-stránka dostatočne informatívne bohatá a mnoho ďalšich. Výsledkom hodnotenia 

je max. 5 hviezdičiek, min. 1 hviezdička.   

Give Well (USA) je na rozdiel od predchádzajúcich systémov orientovaný na hĺbkové 

preverenie a prieskum medzi organizáciami, pričom poskytuje podrobnú analýzu 

vybraných organizácii, ktoré podľa redakcie majú výnimočný potenciál. Z toho vyplýva, 

že kvantitatívny záber je menší, než v prípade predchádzajúcich systémov. Zameriava 
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sa na menší počet výnimočných organizácii. Hodnotí predovšetkým „dopad na 

zlepšovanie sveta“. Nezameriava sa na finančné parametre. Systém deklaruje, že 

neposkytuje „objektívnu“ analýzu a otvorene priznáva, že hodnotenie je založené na 

posúdení, ktoré je subjektívne, avšak odôvodnené a toto odôvodnenie je verejnosti 

úplne prístupné. V hodnotení zdôrazňuje predovšetkým význam transparentnosti než 

objektivity. Okrem odporúčaní organizácii systém aj aktívne neodporúča organizácie 

a zdôvodňuje tento svoj postoj. Metodika je založená na hľadaní preukazných 

výsledkov, že dochádza k skutočnej pomoci, že nákladová efektívnosť je prítomná, ale 

nie je kľúčová a že organizácia má potenciál prijať nové zdroje. Hodnotené organizácie 

majú možnosť reakcie.  

Akreditačné a certifikačné systémy hodnotenia riadenia  

Medzi najznámejšie systémy riadenia kvality patrí systém ISO 9000. Tento prístup je 

orientovaný na kvalitu a výkonnosť MNO, podobne ako v prípade podnikateľských 

subjektov.  

Jedným zo systémov zameraných na kvalitu je PQASSO  (Practical Quality Assurance 

System for Small Organisations)5 čo je nástroj seba-hodnotenia vytvorený pre male, 

stredné I veľké dobrovoľnícke organizácie, alebo pre projektové tímy vo veľmi veľkých 

organizáciach. Je nastavený na 3 úrovne náročnosti. PQASSO štandardy sú používané v 

Maďarsku, Chorvátsku, Japonsku, Indii a Bangladéši. V UK poskytuje tzv. Značku kvality.  

Ďalším z príkladov je tzv. „NPO-Label für Management Excellence“, ktorý vydáva 

Institut für Verbands-, Stiftungs- und Genossenschafts-Management (VMI) pri 

Univerzite vo Freiburgu.6 Tento systém vychádza z modelu riadenia neziskovej 

organizácie (tvz. Freiburger Management-Modell). Tento koncept sa nevenuje riadeniu 

kvality, ale systému celostného riadenia (Total Management), ktorý sa zameriava 

jednak na nákladovú efektívnosť ale aj na meranie kvality dosahovaných výsledkov 

z pohľadu stakeholderov (t.j. nielen či organizácia robí veci správne (efektívne) ale aj či 

robí správne veci. Na hodnotenie používa rozsiahli checklist otázok, ktoré hodnotitelia 

posudzujú.  

Verejné zoznamy, registre, systémy hodnotenia verejnoprospešnosti z pohľadu 

daňových úľav 

                                            
5 

http://www.pqassoqualitymark.org.uk/ 
6 

http://www.vmi.ch/upload/npo-label/Leitfaden_und_Checkliste_1-2012.pdf 
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Systém 501 (c) 3 – USA7, je súčasťou daňovej správy USA. MNO, ktorá sa kvalifikuje 

podľa odseku 501 c 3 má výnimku z federálnej dane z príjmov (z hľadiska darcu, ktorý 

jej poskytuje dary, môže si tento odpočítať tieto dary zo svojho základu dane) ak 

pôsobí v oblasti náboženstva, charity, vedy, verejnej bezpečnosti, literárnej, 

vzdelávacej, amatérskeho športu a prevencie krutosti voči deťom a zvieratám.  Zároveň 

musí mať charakter korporácie, fondu, združenia alebo nadácie.  

Podmienky udelenia statusu 501 c 3 sú rozsiahle a obsahujú množstvo výnimiek 

a konkrétnych, na kontext USA viazaných podmienok. Z pohľadu ratingu alebo 

certifikácie nejde o nič iné, než o verejný zoznam organizácii, ktoré sú kvalifikované 

k nejakým výhodám týkajúcich sa verejných zdrojov.  

Systém GIFT AID – Spojené kráľovstvo8, umožňuje pre príjemcov – MNO – za každý 

dar, ktorý dostanú požiadať daňový úrad o štvrtinu jeho hodnoty. T.j. ak organizácia 

dostane 1 EUR môže žiadať 0,25 EUR od daňového úradu.  

Voči darcom umožňuje systém nárokovať si refundáciu ak poskytli dary a zároveň sa 

nachádzajú vo vyššom daňovom pásme (40-45%) oproti bežným (20%). Táto 

refundácia predstavuje rozdiel medzi daňovou povinnosťou vo vyššom daňovom 

pásme a nižšom daňovom pásme. V prípade, ak darca daroval 1 EUR, celkový dar by 

predstavoval 1,25 EUR pričom donor vo vyššom daňovom pásme by si mohol 

nárokovať vrátenie 0,25 EUR (20% z 1,25 EUR).  

Príjemcom môže byť len organizácia, ktorá je registrovaná Charity Commission na 

základe predložených dokumentov, ktoré sa každoročne aktualizujú. Registrácia 

v Charity Commission je podmienená viacerými podmienkami, ktoré musí žiadateľ 

splniť. Organizácie, ktoré nemajú príjem do 5,000 libier za rok sa nemusia registrovať.  

V britskom systéme je organizácia typu „charity“ špecifická právna forma, ktorá 

znamená, že organizácia  musí byť verejnoprospešná (a nemôže poskytovať benefit 

v prospech jednotlivca). Z hľadiska konštituovania právnickej osoby, môže byť „charity“ 

aj firma, združenie alebo nadácia a i. Účely takejto organizácie môžu byť len tie, ktoré 

definuje zákon ako verejnoprospešné (je ich 13 a sú medzi nimi napr. podpora 

náboženstva, podpora zdravia, vzdelávania, komunitného rozvoja, kultúry-umenia-

kultúrneho dedičstva-vedy, amatérskeho športu, ľudských práv-riešenia konfliktov-

zmierovania-presadzovanie náboženskej alebo rasovej znášanlivosti a diverzity, 

prevencia chudoby, ochrana životného prostredia, podpora v núdzi, ochrana zvierat, 

                                            
7 

http://www.irs.gov/publications/p557/ch03.html#d0e3778 
8 

http://www.hmrc.gov.uk/charities/gift_aid/basics.htm 
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ochrana bezpečnosti, pomoc pri katastrofách, požiarná ochrana a akékoľlvek iné účely, 

ktoré môžu vzniknúť a sú podobné ako vyššie uvedené. Tieto organizácie sa nesmú 

venovať politickému lobbyingu alebo mať stranícke ciele.  

Je zaujímavé, že ani v krajinách ako Veľká Británia, či USA, ktoré sú v popredí snáh 

o presadzovanie princípov otvoreného vládnutia, elektronizácie verejnej správy, či 

v procesoch využívania relatívne pokročilej infraštruktúry a zbierania veľkého počtu dát 

(big data), neexistujú systémy, ktoré by kombinovali jednotlivé informačné zdroje 

o MNO do jedného informačného priestoru. Väčšinou v zahraničí existjú jednotlivé 

databázové platformy, ktoré sa po získaní kritického množstva informácii od 

jednotlivých organizácii usilujú vytvárať vlastné metriky a hodnotenia, ktoré následne 

zverejňujú.  

 

Partikulárne certifikačné schémy aktivít MNO 

Certifikačné systémy fundraisingu  

Certifikačné systémy sociálneho podnikania 
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5. Všeobecná klasifikácia a kategorizácia akreditačných/ certifikačných a 
ďalších systémov na základe zistených poznatkov zo zahraničia a z 
dostupnej literatúry 

 

Klasifikácia a kategorizácia sú pojmy používané na opísanie systému hodnotenia 

a posudzovania podľa vopred stanovených kritérií a následného rozdeľovania, 

triedenia a zoraďovania do skupín na základe spoločných vlastností posudzovaných 

objektov. 

 

Zahraničná literatúra opisuje akreditáciu a certifikáciu ako proces, v ktorom tretia 

strana overí zhodu posudzovaných štandardov s nastavenými podmienkami. 

V súčasnosti je možné sledovať narastajúci záujem o cielený prístup a flexibilitu 

pri regulácii neziskových organizácií, čo je ovplyvnené snahou o zvyšovanie ich 

zodpovednosti a transparentnosti v očiach donorov ako aj verejnosti. Téma 

zodpovednosti a transparentnosti neziskových organizácií je pritom súčasťou širšej 

debaty naprieč celou Európskou úniou o správe vecí verejných, ktorú otvorilo najmä 

prijatie troch dokumentov medzivládnej organizácie Financial Action Task 

Force9a Komisie Európskych spoločenstiev10. Spomínané dokumenty upravujú aj 

niekoľko dôležitých oblastí priamo alebo nepriamo súvisiacich s akreditačnými 

a certifikačnými mechanizmami, najmä úpravu verejnoprospešnosti, vedenie 

účtovnístva, vnútorného spravovania, fundraisingu a transparentnosti financovania 

z verejných zdrojov organizácií. 

 

Motiváciou na regulovanie neziskových organizícii je najmä ich zvyšujúci sa vplyv na 

národnej a medzinárodnej úrovni. Neexistuje však jeden „správny“ akreditačný alebo 

certifikačný systém, pretože v reálnom svete pôsobia aj regionálne a národné rozdiely, 

ktoré určujú faktory ovplyvňujúce účinnosť jednotlivých mechanizmov napr. história 

krajiny, sociálne, kultúrne a ekonomické prostredie ako aj právny systém a úroveň 

vývoja neziskového sektora. 

                                            
9 

International Best Practices, Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (2002)  
 The FATF Recommendations, International Standards on Combating Money Laundering and the 

Financing of Terrorism and Proliferation (2004)  
FATF Special Recommendation VIII: Non-profit organisations (2006) 
10

 KOM(2005) 620 v konečnom znení, Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, Prevencia a boj proti financovaniu terorizmu prostredníctvom 
zvýšenej koordinácie na vnútroštátnej úrovni a väčšej transparentnosti neziskového sektora 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-
SK/TXT/?qid=1407851061415&uri=CELEX:52005DC0620&from=EN 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SK/TXT/?qid=1407851061415&uri=CELEX:52005DC0620&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SK/TXT/?qid=1407851061415&uri=CELEX:52005DC0620&from=EN
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Ako už bolo spomenuté vyššie, je zaujímavé, že v globálnom merítku, po podrobnom 

prehľade rôznych iniciatív sme okrem Daňovej správy Kanadskej federálnej vlády na 

základe dostupného prieskumu cez internet neidentifikovali systém, ktorý by sa 

usiloval o vytvorenie otvoreného informačného systému o neziskových organizáciach.  

 

5.1 Klasifikácia a kategorizácia systémov podľa rôznych kritérií 

1. Na úvod je možné rozdeliť akreditačné/ certifikačné a ďalšie mechanizmy na tri 

kategórie– medzinárodné, európske a národné. Na celosvetovej a európskej úrovni 

existuje veľké množstvo iniciatív, ktoré majú potenciál ovplyvniť transparentnosť 

a zodpovednosť organizácií. Na posúdenie ich vplyvu je však potrebný dlhší čas, keďže 

práve ich medzinárodný aspekt spôsobuje problémy pri ich implementácii v podobe 

diverzity v právnych poriadkoch a reguláciách neziskového sektora v jednotlivých 

štátoch. Systémy akreditácie alebo certifikácie na národnej úrovni vychádzajú 

z potreby zabezpečiť kvalitu a spoľahlivosť voči donorom a verejnosti, a doplniť 

existujúce regulačné národné pravidlá  s cieľom zvýšiť efektívnosť neziskového sektora 

ako celku. 

 

2. Ďalším kritériom pre rozdelenie systémov je to, či pravidlá akreditácie alebo 

certifikácie vytvárajú verejné inštitúcie (public regulation) alebo samotné organizácie 

(self regulation). Ak fungujú v určitej krajine viaceré mechanizmy, vyvíjajú sa paralelne, 

takže nie je možné povedať, ktorý spôsob zabezpečuje väčšiu adresnosť v konkrétnej 

oblasti regulácie. V prípade verejných inštitúcií sú hlavným trendami akreditačných 

systémov zosúladenie národných štandardov zodpovednosti a transparentnosti 

organizácii s európskymi a zvýšenie počtu organizácií, ktoré by mali spadať tieto 

štandardy dodržiavať.  Výzvou je najmä prekonanie rôznorodosti neziskových 

organizácií, právnych foriem, štátnych systémov a občianskej spoločnosti v rozdielnych 

krajinách. Počet samoregulačných systémov je relatívne vysoký a neuzatvorený, čo 

odráža rozsah a rozmanitosť celého sektora.  

 

3. Významným faktorom ovplyvňujúcim nastavenie štandardov akreditácie 

a certifikácie, rovnako ako aj použitie konkrétneho hodnotiaceho mechanizmu, je 

subjekt, ktorému je výsledok hodnotenia určený. Zjednodušene povedané, firemní 

donori budú mať iné kritériá na posudzovanie organizácie ako verejnosť alebo 

zástupcovia verejnej správy. Keďže pochádzajú z rôznych prostredí, od akreditácie 

alebo certifikácie očakávajú iné výstupy.  
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4. Ďalšie možné delenia akreditačných a certifikačných systémov je možné spraviť na 

základe procesu, akým hodnotenie prebieha. V tomto zmysle sa dá rozoznávať systém 

jednostupňový (base) alebo dvojstupňový (full), pričom rozlišujúcim kritériom je hĺbka 

hodnotenia organizácie. Proces hodnotenia môže prebiehať na úrovni skúmania 

organizačných záležitostí subjektu alebo na úrovni finančného preskúmania, prípadne 

kombináciou týchto dvoch spôsobov. Hodnotenie sa uskutočňuje viacerými formami 

v závislosti od jeho výstupu, pričom najčastejšie sa používa desk research a v prípade 

hlbšieho hodnotenia je doplnený osobnými návštevami v organizáciách.  

 

5. V prípade hodnotiacich systémov verejných inštitúcii sú kritériá a štandardy na 

posudzovanie vytvorené orgánom verejnej správy, ktorý aj zabezpečuje ich overenie 

v organizácii, alebo túto právomoc deleguje na inú,. nezávislú inštitúciu. Podľa 

zahraničných autorov sú tieto systémy založené na viere, že iba silne nastavené 

štandardy verejnej správy pre organizácie sú najlepšou cestou proti potenciálnemu 

zneužitiu. Hlavnou motiváciou organizácii podstupovať takýto spôsob hodnotenia je 

najmä poskytnutie výhod zo strany štátu subjektom, ktoré štandardy splnia (napr. 

daňové výhody, prístup k verejným zdrojom). Štandardy a kritériá môžu mať viaceré 

formy. Najzákladnejšou požiadavkou v nich je, aby organizácia používala svoje zdroje 

účelne ale vo väčšine štátov sú nastavené prísnejšie a detailnejšie, dokonca je možné 

sa stretnúť aj s názorom, že  náklady na ich splnenie prevažujú straty, ktorým majú 

zabrániť. Spolu s nastavením minimálnych kritérií majú verejné inštitúcie potrebu 

zaviesť aj opatrenia, ktoré by zaistili ich dlhodobé dodržiavanie. Preto sú štandardy 

písané v zákonoch alebo obdobných formách a doplnené právnym predpisom voči 

konkrétnym zodpovedným inštitúciám alebo osobám, ktoré majú kontrolovať ich 

splnenie. Takmer každý štát má upravenú určitú formu kontroly, napríklad podávaním 

správ o hospodárení organizácií konkrétnej inšitúcii, problematicky sa javí dohľad nad 

touto kontrolnou činnosťou z pohľadu schopnosti posúdiť a overiť informácie 

v podanej správe.   

Ako príklad hodnotiaceho systému verejných inštitúcií uvádzame Pakistan a Filipíny, 

v ktorých je za proces hodnotenia zodpovedný orgán, autorizovaný štátom, pričom po 

vydaní pozitívneho rozhodnutia si môžu organizácie uplatňovať rôzne daňové výhody.  

V Pakistane funguje „The Pakistan Centre for Philantrophy NPO Certification 

Programme“, nezisková organizácia s časti financovaná vládou, ktorá počas procesu 

certifikácie zhodnotí 80 kritérií posudzujúcich dobré spravovanie, transparentnosť a 

efektívnosť. Výstupom hodnotiteľov je obsiahla správa, predložená nezávislému 

„Certifikačnému panelu“ (Certification Panel), v ktorom sú zastúpcovia občianskej 



25 
 

spoločnosti, firiem ako aj štátu (2 vládni reprezentanti z 8). Po schválení organizácie 

ako vyhovujúcej, udelí Panel „Certificate of good housekeeping11“.  

Na Filipínach bola právomoc rozhodovať o certifikácii delegovaná na súkromnú 

neziskovú korporáciu „The Philippine Council for NGO Certification“. Počas procesu 

hodnotenia kontroluje najmä programový a finančný manažment, spravovanie a 

zodpovednosť, po ukončení pripraví hodnotiaci tím odporúčanie pre „Radu riaditeľov“ 

(Board of Directors) zloženú z 2 zástupcov vlády z celkovo 9 kresiel, ktorá je zodpovedná 

za konečné rozhodnutie12. 

  

6. Samohodnotiace akreditačné a certifikačné mechanizmy sa v poslednom desaťročí 

významne rozšírili najmä v Európe. Všetky vyrástli na spoločnej potrebe neziskových 

organizácií ubezpečiť o kvalite a spoľahlivosti a vypracovať nevyhnutné nástroje 

regulácie. Ďalším spoločných znakom je, že sa zvyčajne zameriavajú na postupy 

riadenia organizácie (finančný manažment a správa), výsledkom čoho je ich zlepšenie, 

prepojenie príjemcov s donormi ako aj zdieľanie infromácií s verejnosťou. Existujúce 

iniciatívy sú založené na združovaní organizácií na základe spoločného poslania alebo 

profesionálnych či etických štandardov, iné majú prísnejšie kritériá a splnenie 

štandardov je dôležité z hľadiska spôsobilosti na pripojenie k ďalším organizáciám. 

Výsledkom procesu samozhodnotenia môže byť napr. členstvo v strešnej organizácii, 

pripojenie sa k etickému kódexu. Systémy majú niekoľko možných druhov použitia 

napr. môžu merať pôsobenie organizácie voči ostatným, poskytovať inštrukcie 

a návody z „dobrých príkladov“, udeľovať značky kvality a iné ocenenia ale aj budovať 

siete organizácií a posilňovať jednotnosť celého sektora. Rozdielnosť je aj v spôsobe 

overenia štandardov, či už je splnenie kritérií podmienkou pre členstvo v konkrétnej 

organizácii alebo dobrovoľným záväzkom, organizácie podstupujú samohodnotenie 

alebo hodnotenie zo strany tretej, nezávislej inštitúcie. Súčasťou procesu je aj 

monitorovací mechanizmus, ktorý môže obsahovať aj pravidlo vynucujúce 

dodržiavanie štandardov hodnotenia pod sankciou zrušenia členstva v organizácii 

alebo publicity negatívneho výsledku.  

 

7. Samohodnotiace mechanizmy je možné rozdeliť na päť základných foriem 

v závislosti od časovej, personálnej a finančnej náročnosti na databázy, etické kódexy, 

certifikačné alebo akreditačné procesy, systémy riadenia kvality a organizácie, 

dohliadajúce na dodržiavanie štandardov. Pri posúdení formy mechanizmu je možné 

vychádzať z odpovede na otázku, či je cieľom hodnotenia osloviť a zapojiť čo najväčšie 

                                            
11 The Pakistan Centre for Philantrophy NPO Certification Programme, 

http://pcp.org.pk/content.php?cid=7 
12 The Philippine Council for NGO Certification http://www.pcnc.com.ph/ 

http://pcp.org.pk/content.php?cid=7
http://www.pcnc.com.ph/
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množstvo organizácií a celkovo tak zvýšiť povedomie verejnosti o sektore alebo 

vyzdvihnúť pôsobenie máleho počtu najlepších a tým povzbudiť ostatné organizácie. 

V prípade pozitívnej odpovede na prvú možnosť je potrebné nastaviť minimálne 

štandardy, ktoré vedia jednoducho splniť aj menšie alebo menej známe organizácie, 

v prípade druhej skupiny je  dodržiavanie prísne stanovených štandardov podmienkou 

výnimočnosti organizácie.  

Databázy sú najprístupnejšou a najjednoduchšou formou komunikácie voči  verejnosti 

aj donorom, ktoré v mnohých štátoch doplňujú  nedostatočnú zákonnú povinnosť 

organizácií zverejňovať a poskytovať  informácie. Zapojené organizácie získajú 

zaradením do databázy priestor na prezentáciu svojho poslania, aktivít, výstupov, 

plánov atď . a druhá strana má možnosť pozrieť sa napr. na personálne fungovanie 

alebo finančné zdravie, získať kontaktné údaje a pod. To napomáha pri rozhodovaní 

o podpore organizácie zvyšovaním transparentnosti, čo má významný vplyv na rozvoj 

filantropie. Vývoj databáz  má rastúci trend, čo súvisí s elektronizáciou údajov, známe 

sú databázové projekty najmä z Talianska, Nemecka, Maďarska, Holandska alebo 

Rakúska.  

Ako príklad sme vybrali informačné systémy v Českej republike. Informační systém 

nestátních neziskových organizácí (ISNNO)13 vznikol s cieľom riešiť problematiku 

evidencie informácii o neštátnych neziskových organizáciách a im poskytovaným 

dotáciám. Hlavným prínosom systému je sústredenie potrebných údajov z oblasti 

neštátnych neziskových organizácii a im poskytnutým dotáciám v jednom ucelenom 

systéme a tieto informácie poskytovať širokej verejnosti. Cieľovou skupinou sú aj 

pracovníci štátnej správy a samosprávy, samotné neziskové organizácie a novinári. 

Nadstavbou ISNNO je Evidence nestátních neziskových organizácí (ENNO14), ktorá 

vznikla v roku 2006 a jej úlohou je prehľadne združovať informácie o organizáciách 

pôsobiacich v Českej republike. Určená je širokej verejnosti. Obe databázy spravuje 

a zastrešuje Ministerstvo vnútra Českej republiky, ktoré spolupracuje s ďalšími orgánmi 

štátnej správy a využíva prepojenie na databázy viacerých rezortov. 

 

Etický kódex môže byť zložený z jednoduchého vyhlásenia čo by organizácia mala 

dodržiavať, až po detailnú úpravu jej vnútornej politiky, štruktúry riadenia, plánovania 

a získavania finančných zdrojov. Kódexy vznikajú spoluprácou organizácií so spoločným 

poslaním a hodnotami alebo tematickým zameraním, ktoré vytvárajú „spolky“ – 

strešné organizácie. Subjekty, ktoré sa chcú stať členom strešnej organizácie, 

dobrovoľne podstupujú samohodnotenie, ktoré spočíva v naplnení štandardov 

                                            
13

 Informační systém nestátních neziskových organizácí (ISNNO), http://www.isnno.cz/nnonet30200/ 
14 

Evidence nestátních neziskových organizácí (ENNO) 
http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx 

http://www.isnno.cz/nnonet30200/
http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx
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v etických kódexoch a ich úspešnom zhodnotení zo strany ostatných členov. V zmysle 

etických kódexov sú členovia pravidelne monitorovaní a kontrolovaní, pričom 

v prípade negatívneho posudku nastupujú sankcie od pozastavenia členstva až po 

vylúčenie v prípade  vážnych nedostatkov. Hlavnou úlohou existencie etických kódexov 

je spojiť a prepojiť tematicky alebo hodnotovo rovnaké organizácie a vytvoriť určitú 

záruku štandardnej kvality v prípade spolupráce s nimi alebo poskytnutia zdrojov. Pre 

organizácie je prínosom najmä spoločná komunikačná stratégia voči verejnosti 

a donorom.  

Napríklad v Kanade obsahuje „Code of Ethics of the Canadian Council for International 

Co-operation15“ pravidlá z oblasti spravovania, integrity, financií, komunikácie 

s verejnosťou a manažmentu ľudských zdrojov. Program samohodnotenia bol podľa jej 

členov vyvinutý na základe vzájomnej zodpovednosti. Každá nová organizácia, ktorá 

má záujem o členstvo, musí zabezpečiť súlad so štandardmi kódexu a rovnako sú 

existujúci členovia povinní každoročne predložiť zhodnotené výročné správy a finančné 

dokumenty podľa platných štandardov. Po úspešnom procese má organizácia právo 

prezentovať súlad s kódexom na verejnosti alebo používať informáciu, že sa organizácia 

prihlásila ku kódexu. Ďalšími príkladmi krajín môžu byť Macedónsko, v ktorom sa 

budúci potenciálny členovia prihlasujú k štandardom v  „The Code of the Association of 

Children´s Organizations in the Republic of Macedonia“ alebo v Španielsku „Fundacion 

Lealtad´s Guia de al Transparencia16“. 

 

Certifikačné a akreditačné mechanizmy poskytujú verejným  inštitúciám, 

podnikateľským subjektom a verejnosti možnosť získať informácie o spoľahlivých 

neziskových organizáciách, ktoré napĺňajú svoje poslanie, dodržiavajú základné 

pravidlá transparentnosti a riadne hospodária so zverenými finančými prostriedkami. 

Samotné organizácie majú priestor posilniť vierohodnosť v očiach verejnosti a získať 

tak darcov, podporovateľov, zamestnancov a dobrovoľníkov. Hodnotiaci proces je 

dlhodobý a komplexný, prebieha formou desk research ako aj osobných návštev. 

V kandidujúcich organizáciách sa preskúmavajú oblasti efektívnosti použitia zdrojov,  

finančnej politiky, ľudských zdrojov, integrity prezentcácie smerom k verejnosti 

a k donorom, vnútorných pravidiel a pod. Výsledkom je udelenie ocenenia, ktoré može 

mať rôzne podoby napr. známka, pečať, certifikát.  

Ako príklad takejto formy akreditačného mechanizmu uvádzame Deutsches 

Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), založeného v roku 1893 v Nemecku. Jeho 

pôvodné poslanie zhromažďovať informácie a podieľať sa na výskume sociálnej práce 

                                            
15

 Code of Ethics and Operational Standards, http://www.ccic.ca/about/ethics_e.php 
16 

Fundacion Lealtad´s Guia de al Transparencia  
http://www.guiatransparenciaong.fundacionlealtad.org/guiaong/ong 

http://www.ccic.ca/about/ethics_e.php
http://www.guiatransparenciaong.fundacionlealtad.org/guiaong/ong
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bolo rozšírené o vytváranie štandardov a poskytovanie nezávislých informácií darcom. 

Zaujal tak úlohu prostredníka medzi pomáhajúcimi organizáciami a ich 

podporovateľmi. Výsledkom hodnotiaceho mechanizmu DZI je udelenie darcovskej 

pečate (DZI Spenden-Siegel17). Získanie tejto pečate je dobrovoľné, žiadny zákon ani 

štátna autorita jej obdržanie organizáciám nenariaďuje. V roku 2013 získalo podľa 

informácii DZI 254 organizácii, pričom objem darov, ktoré certifikované subjekty ročne 

obdržia sa odhaduje na 1,4 miliardy eur. Po získaní pečate DZI pravidelne kontrolu 

dodržiadanie zásad a taktiež poskytuje organizáciám servis, napríklad zverejňuje 

zoznam držiteľov pečate a zaisťuje im mediálnu podporu ale aj bráni certifikované 

organizácie voči útokom zo strany konkurencie. V Českej republike prebieha 

v súčasnosti projekt, implementovaný Asociáciou verejnoprospešných organizácii, 

ktorého cieľom je v priebehu 22 mesiacov vytvoriť a otestovať metodiku hodnotenia 

spoľahlivosti a verejnosti poskytnúť dostupnú databázu organizácií, ktoré vyhoveli 

požiadavkám hodnotenia a získali známku spoľahlivosti18. 

 

Systémy riadenia kvality neziskového sektora sú prevzaté z podnikateľského 

prostredia, pričom môžu byť založené výlučne na prevzatí a aplikovaní konkrétneho 

systému bez zmien na neziskové podmienky (napr. systém ISO) alebo vytvorení úplne 

nového nástroja. Aj v tomto prípade mechanizmu sa organizácie podrobujú 

preskúmaniu interných politík (smerníc z oblasti personálneho manažmentu, 

zodpovedností, finančných zdrojov, uchovávania dokumentov a pod.) a výsledkom je 

udelenie pečate kvality prípadne vysvedčenia alebo diplomu, ktorý deklaruje splnenie 

podmienok. Tento spôsob overovania organizácií si vyžaduje veľké personálne 

nasadenie pri spolupráci s hodnotiteľmi ale aj finančné prostriedky spojené so získaním 

a každoročným prehodnotením dodržiavania štandardov.   

Príkladom na systém riadenia kvality vyvinutý špeciálne pre neziskový sektor je 

iniciatíva organizácie Charities Evaluation Service vo Veľkej Británii nazvaná „Practical 

Quality Assurance System for Small Organisations“ (PQASSO). Ide o výnimočný systém 

hodnotenia, ktorý môže byť použitý akoukoľvek organizáciou, bez ohľadu na jej veľkosť 

alebo finančný obrat, ktorý zabezpečuje zlepšenie jej výkonu a výsledkov. Pokrýva 

všetky oblasti hodnotenej organizácie, od riadenia cez poskytovanie služieb 

a monitoring výstupov. Hodnotenie ponúka flexibilný prístup, ktorý umožní organizácii 

postupovať podľa svojich možností vlastným tempom a zamerané je na preskúmanie 

12 oblastí. Bonusom je, že úspešné organizácie môžu požiadať aj o udelenie značky 

                                            
17

 Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), DZI Spenden-Siegel, 
http://www.dzi.de/spenderberatung/das-spenden-siegel/ 

18
 Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti 

neziskových organizací v ČR, http://www.avpo.cz/2014/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-
organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/ 

http://www.dzi.de/spenderberatung/das-spenden-siegel/
http://www.avpo.cz/2014/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/
http://www.avpo.cz/2014/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/
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kvality, čo je národne uznávaná pečať kvality a kredibility organizáci19. V súčasnosti je 

systémom PQASSO zhodnotených 17 tisíc organizácii. 

 

Posledným spôsobom hodnotenia je systém, v ktorom nezávislá, uznávaná autorita 

hĺbkovo preverí pôsobenie a fungovanie  organizácie. Ide o najkomplexnejšiu, 

procesne, personálne aj finančne náročnú ale zároveň najprestížnejšiu formu. História 

hodnotiacej organizácie je zárukou, že ocenenie získajú špičkové neziskové organizácie.  

Napríklad švajčiarska organizácia SGS je svetová vedúca, inšpekčná, testovacia, 

overovacia a certifikačná spoločnosť, registrovaná v roku 1919 vo Švajčiarsku. 

Prostredníctvom programu „NGO Benchmarking“ pripravuje certifikačné audity 

organizácií, čím poskytuje nestranné posúdenie zhody hodnotených subjektov 

s medzinárodnými štandardmi  a osvedčenými postupmi a vytvára tak priestor na ich 

neustále zlepšovanie. Hodnotenie prebieha na základe 101 overiteľných indikátorov, 

rozdelených do 4 kategórií a prebieha formou osobných návštev audítorov a kontrolou 

dokladov. Rozsah auditu stanovuje klient, pričom môže ísť o audit na manžérskych 

pozíciách alebo kompletne celej organizácie. Ak vo výsledkoch auditu získa hodnotená 

organizácia viac ako 70%, dostane „NGO Benchmark Certificate“. SGS uverejňuje na 

svoje webovej stránke všetky organizácie, ktoré úspešne prešli auditom, čo môže byť 

významné z hľadiska prestíže organizácie a získavania nových zdrojov20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19 

Charities Evaluation Service, PQASSO, http://www.ces-vol.org.uk/PQASSO/pqasso-the-basics 
20

 SGS , NGO Benchmark Certificate, http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-
Benchmarking.aspx 

http://www.ces-vol.org.uk/PQASSO/pqasso-the-basics
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-Benchmarking.aspx
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-Benchmarking.aspx
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6. Opis zistených zahraničných akreditačných/ certifikačných  a ďalších 
systémov  

 

Nasledovná kapitola opisuje prvky, ktoré by mohli prispieť k návrhu OIS v prostredí SR , 

vyplývajúce z úvodného pohľadu na zahraničné akreditačné, certifikačné a ďalšie 

systémy. Aktivita pozostávala z internetového prieskumu  modelov, doplnená bola o 

zahraničnú literatúru a jej súčasťou boli aj dva workshopy v Bratislave 

s medzinárodnou účasťou.  

Prvotným prieskumom sme odhalili, že celosvetovo existuje nekvantifikovateľné 

množstvo viac alebo menej využiteľných systémov a mechanizmov. Tento okruh bol 

následne ohraničený na 30 mechanizmov akreditácie/ certifikácie alebo iného typu 

hodnotenia, pre ktoré bolo možné vytvoriť kategórie. Neskôr preskúmané informácie 

boli zaznamenané pre 20 vybraných systémov do zostavených hodnotiacich hárkov. 

Hodnotiace hárky tvoria Prílohu 1 tejto analýzy a obsahujú nasledovné kategórie: 

1. Názov akreditačného/ certifikačného/ iného systému 

2. Krajina realizácie 

3. Kategória systému: samohodnotiaci mechanizmus (self certification), číselné 

hodnotenie (rating), hodnotenie autoritou (accreditation by an accreditation agency) 

4. Autorita/ Aktér: kto je prevádzkovateľom systému, verejná správa, MNO, iná 

autorita  

5. Dôvod/ Motivácia vzniku systému: vysvetlenie myšlieny, kontextu a očakávaní od 

popisovaného systému 

6. Cieľová skupina: kto je predmetom akreditácie/ certifikácie/ iného hodnotenia, 

všetky MNO prípadne iba určité právne formy 

7. Užívateľ systému: kto využíva výstupy z akreditácie/ certifikácie/ iného hodnotenia, 

MNO, verejná správa, odborná alebo široká verejnosť, donori, ostatné skupiny 

8. Typy spracovávaných dát: elektronické - sťahované z online prostredia, analógové – 

papierová forma  

9. Zameranie na spracovávané dáta: financie, transparentnosť, etické správanie, 

komunikácia, výsledky činnosti a ďalšie, prípadne rôzne kombinácie 
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10. Miera validity poskytovaných dát: informácia, či sú poskytované údaje overované 

resp. pochádzajú od spoľahlivého verifikovaného zdroja alebo nie sú overované a 

poskytuje ich samotná MNO (tzv. self reporting) 

11. Miera aktivity hodnotených: MNO je v procese akreditácie/ certifikácie/ iného 

hodnotenia pasívna, aktívna tzn. spolupracuje pri hodnotení alebo ide o kombinovaný 

spôsob 

12. Motivácia hodnotených užívateľov: prečo by sa MNO mali rozhodnúť podstúpiť 

proces akreditácie/ certifikácie alebo iného hodnotenia a ako vplýva na MNO výsledok 

hodnotenia 

13. Typ výstupu: zaradenie do databázy, udelenie pečiatky alebo značky, certifikát príp. 

správa z auditu 

14. Doba platnosti: špecificky pri systémoch, ktorých výsledkom je udelenie pečiatky, 

značky alebo certifikátu či auditu je doba platnosti obmedzená a je potrebné 

absolvovať kontrolné overenie zhody s nastavenými kritériami 

15. Náklady na získanie výstupu: poplatky spojené s procesom akreditácie/  

certifikácie/ iného hodnotenia a kto ich znáša 

16. Kontrola počas platnosti výstupu: existencia kontolného mechanizmu príp. 

sankčného mechanizmu v prípade porušenia podmienok s tým je spojený aj spôsob 

riešenia  

17. Zapojenie verejnosti: možnosť verejnosti pridávať referencie, komentáre a 

odporúčania  

18. Užívateľský pohľad na systém spolu s krátkym  zhodnotením možnosti zavedenia 

systému v prostredí SR ako aj ďalšími poznámkami, ktoré nepatria do žiadnej kategórie 

a na záver prehľad použitých prameňov a zdrojov 

6.1 Ako ovplyvňuje klasifikáciu miera (hĺbka) hodnotenia? 

Dôležitou klasifikáciou, ktorá vyplynula zo skúmania zahraničných systémov a 

významne môže ovplyvniť aj návrh architektúry OIS v podmienkach SR  je miera resp. 

hĺbka hodnotenia. Skúmané systémy v zahraničí je možné rozdeliť do štyroch skupín 

podľa toho, z akými dátami pracujú, ako ich spracúvajú a aký je ich výstup: 

I. úroveň (informatívna): je online webová databáza zameraná na sústredenie 

otvorených dát z dostupných registrov na jednom mieste. Predpokladá možnosť 
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jej prepojenia s relevantnými dátovými zdrojmi, sťahovanie informácií z 

rôznorodých registrov, evidencií a zoznamov. Umožňuje zmysluplné 

vyhľadávanie informácií na základe použitia filtrov, pričom základná úroveň je 

určená pre verejnosť a registrovaným MNO je umožnené doplňovať údaje (tzv. 

self reporting).  

II. úroveň (kvalifikačná): je systém, ktorý pracuje s dátami zo spoľahlivých 

(validovaných) zdrojov, registrov a databáz a primárnym účelom je poskytnúť 

užívateľom verejnej správy alebo donorom usporiadané informácie, ktoré 

oprávňujú na čerpanie verejných zdrojov.  

III. úroveň (certifikačná): tento systém umožňuje algoritmickým 

vyhodnocovaním údajov porovnávať údaje jednotlivých MNO a vytvárať 

prehľady, indexy a reportovacie štandardy.  Ide o kvantitatívne zhodnotenie 

zverejnených informácii, ktoré je možné pripraviť bez zapojenia tretej strany. 

IV. úroveň (kvalitatívna): je najvyššia úroveň, založená na vstupe tretej strany 

do hodnotiaceho procesu, výsledkom ktorého je kvalitatívna analýza informácií. 

V praxi je táto úroveň spojená s akreditačnými alebo ratingovými agentúrami, 

ktoré v zmysle nastavených štandardov hĺbkovo posudzujú rôzne aspekty 

fungovania MNO. S procesom sú spojené personálne aj finančné náklady.  

V prostredí SR vychádzame z návrhu OIS, ktorý bude na II. úrovni, v kombinácii s 

porovnávacími a filtrovacími prvkami z III. úrovne. Takéto prehľady alebo spracované 

informácie si však budú pripravovať konkrétni záujemcovia pre vlastné potreby. Návrh 

OIS by mal reflektovať aj prípravu na IV. úroveň, ktorú by v prípade záujmu a 

celospoločenskej objednávky, mohla implementovať hodnotiaca/ ratingová agentúra. 

Technologická špecifikácia by mala preto pokryť konektivitu k čo najširšej základni 

dátových zdrojov, čo v preklade znamená pripraviť prepojenia na čo najväčšie 

množstvo registrov, evidencií a zoznamov vrátané tých, ktoré sú v čase písania tejto 

analýzy v počiatočnom štádiu. 

6.2 Workshopy s expertmi a expertkami zo zahraničia 

Workshopy s medzinárodným zastúpením sa uskutočnili v Bratislave v mesiacoch máj 

a júl 2014. Zúčastnili sa ich experti (expertky) z Českej republiky, Veľkej Británie 

a Maďarska a ich cieľom bolo zistiť skúsenosti s obdobnými systémami v zahraničí 

a konzultovať obsahové a technické paramentre prípadného OIS v SR. Počas dvoch dní 

v máji sme sa zoznámili s návrhom hodnotiaceho systému „Značka spolehlivosti“, ktorý 
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realizuje Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR a detailným fungovaním 

neziskovej organizácie Techsoup Global, ktorá zastrešuje Guidestar International. V júli 

sme na workshope privítali expertky z Maďarska, ktoré zastupovali organizáciu 

European Centre for Not-for-Profit Law (ECNL) a predstavili nám viaceré celosvetovo 

fungujúce akreditačné/ certifikačné systémy (napr. Maďarsko, Filipíny, Pakistan, atď.), 

spolu so zhodnotením ich pozitívnych a negatívnych stránok. Návrhy a odporúčania, 

ktoré vznikli na základe workshopov, prinášame v kapitole 10. 
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7. Kritériá užšieho výberu zahraničných akreditačných systémov  

 

V  kapitole sme sa zamysleli nad kritériami výberu, na základe ktorých bola skupina 20 

zahraničných systémov zúžená na 5 hlbšie analyzovaných mechanizmov spolu s opisom 

právneho prostredia a základnej charakteristiky neziskového prostredia v jednotlivých 

štátov. 

V snahe priniesť čo najviac relevantných informácií použiteľných pre návrh modelu OIS 

v prostredí Slovenskej republiky boli kritériá užšieho výberu nastavené pomerne 

široko. To znamená, že hlbšie analyzovať sme sa rozhodli systémy z rôznych štátov, 

ktorých používanie zastrešuje verejná správa ale aj MNO, s rozdielnym stupňom 

hodnotenia ako aj validitou dát, taktiež s iným druhom výstupu a úrovňou, teda 

mierou resp. hĺbkou hodnotenia. Takto rôznorodá skupina nám poskytla širší prehľad 

o možných inšpiratívnych prvkoch. S prihliadnutím na výstupy z ďalších podaktivít 

projektu analytickej časti, ktorými bolo zmapovanie legislatívneho a inštitucionálneho 

stavu existujúcich registrov, evidencií a zoznamov a zisťovanie potrieb cieľových 

skupín, boli na podrobnejšiu analýzu zvolené systémy z Českej republiky, Číny, 

Spojených štátov amerických a Švajčiarska.  

Pohľad  na zahraničné modely spolu s vybranými kategóriami v zmysle predchádzajúcej 

kapitoly je uvedený v tabuľke. 

Tabuľka 1: Zahraničné modely v zmysle vybraných kategórií 

Česká republika * Česká republika ** Čína USA Švajčiarsko

kategória systému samohodnotenie samohodnotenie hodnotenie (%) hodnotenie (pečiatka) hodnotenie autoritou

autorita verejná správa verejná správa MNO MNO podnikateľský subjekt

cieľová skupina MNO MNO nadácie MNO MNO

typy spracovaných dát elektronické analógové/ elektronické elektronické elektronické analógové/ elektronické

validita dát neoverené neoverené neoverené neoverené overené

typ výstupu zaradenie do databázy zaradenie do databázy zaradenie do databázy

zaradenie do databázy, 

udelenie pečiatky audit, udelenie pečiatky

úroveň II. I. III. III. IV.

* Informačný systém neštátnych neziskových organizácií 

** Evidence neštátnych neziskových organizácií (ENNO) 

Zdroj: autori na základe prieskumu zahraničných systémov 
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7.1 Česká republika 

Česká republika je aj pri analýzach tohto druhu najbližším partnerom Slovenskej 

republiky, nakoľko naše právne poriadky vykazujú významné podobné právne úpravy 

inštitútov ako aj niektoré celé znenia zákonov. V súčasnosti však v Českej republike 

došlo k výraznej novelizácii občianskoprávnych vzťahov a obchodných vzťahov, ktoré 

súvisia aj s právom neziskových organizácií. Od 1.1.2014 v Čechách platí nový 

Občiansky zákonník (zákon č. 89/2012 Sb.) a Zákonník o obchodných korporáciách 

(zákon č. 90/2012 Sb.). Tieto zákony významne ovplyvnili aj dianie v neziskovom 

sektore. Do účinnosti novej právnej úpravy Občianskeho zákonníka a Zákonníka 

o obchodných korporáciách, existovali aj v českom práve základné právne formy MNO 

ako v slovenskom práve, a to:  

a. občianske združenia (zákon č. 83/1990 Sb.), 

b. nadácie a nadačné fondy (zákon č. 227/1997 Sb.) 

c. všeobecne prospešné spoločnosti (zákon č. 248/1995 Sb.) 

d. cirkevné neziskové organizácie (zákon č. 3/2002 Sb. v platnom znení) 

e. organizácie s medzinárodným prvkom (zákon č. 116/1985 Sb.). 

 

V súčasnom právnom stave v Českej republike tak existujú tieto základné právne 

formy neziskového sektora:   

1. spolky – upravené v Novom občianskom zákonníku (§214); nahrádzajú 

občianske združenia 

2. ústavy – nahrádzajú všeobecne prospešné spoločnosti a sú upravené v Novom 

občianskom zákonníku (§402) 

3. nadácie a nadačné fondy – fungujú ako podmnožina tzv. fundácií v Novom 

občianskom zákonníku (§303) 

4. sociálne družstvo – upravené Zákonom o obchodných korporáciách  

5. všeobecne prospešné spoločnosti – existujúce môžu byť zachované a fungovať 

podľa zákona č. 248/1995 Sb. o všeobecne prospešných spoločnostiach alebo 

sa môžu transformovať; nové však vznikať nemôžu. 

6. cirkevné neziskové organizácie - ostali v nezmenenej forme s pôvodným znením 

zákona č. 3/2002 Sb.) 

 

Nová právna úprava tak niektoré pôvodné právne formy ruší (občianske združenia, 

všeobecne prospešné spoločnosti, organizácie s medzinárodným prvkom), pričom 

existujúce subjekty „pôvodných právnych foriem“ si môžu svoju právnu formu 
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zachovať alebo sa môžu transformovať na inú (občianske združenia a všeobecne 

prospešné spoločnosti sa môžu transformovať na ústavy alebo sociálne družstvo; 

občianske združenia majú prechodné 3-ročné obdobie na uvedenie dokumentácie do 

súladu s právnou úpravou pre spolky ak sa netransformujú). 

Nová právna úprava taktiež zaviedla tzv. Spolkový register, a to zákonom č. 304/2013 

Sb. o verejných registroch právnických a fyzických osôb v platnom znení (Zákon 

o verejných registroch). Spolkový register prevzal evidencie občianskych združení a ich 

organizačných jednotiek s právnou subjektivitou, záujmových združení právnických 

osôb, odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov, medzinárodných 

mimovládnych organizácií a ich organizačných jednotiek s právnou subjektivitou 

a zvláštnych organizácií pre zastupovanie záujmov Českej republiky. Spolkový register 

je vedený príslušnými registrovými súdmi, na ktoré prešla komplexná agenda  

z Ministerstva vnútra ČR.21 

Prvkom jednotnosti, ktorý je v Českej republike zavedený rozsiahlymi zmenami v 

legislatíve najmä od 01.01.2014 je jeden Verejný register, ktorý obsahuje 

„podregistre“ všetkých základných právnych foriem neziskových organizácií ale aj 

podnikateľských subjektov v Obchodnom registri. Registre rôznych právnych foriem v 

Českej republike sú však len malou časťou celého komplexu jednak právnych predpisov 

ako aj procesov prebiehajúcich v rámci elektronizácie verejnej správy súvisiacej s 

informačno-komunikatívnymi technológiami (IKT), zjednodušene nazvaného e-

government. Medzi zavedené prvky modernej komunikácie v prostredí verejnej správy 

Českej republiky možno zaradiť: 

a. dátové schránky 

b. systém czechPOINT 

c. komunikačná infraštruktúra verejnej správy 

d. základné registre verejnej správy 

 

Práva a povinnosti súvisiace s prevádzkovaním registrov v Českej republike sú 

rozptýlené v zákonoch týkajúcich sa elektronického výkonu verejnej moci tzv. e-

governmentu 22 ako aj v Zákone o verejných registroch či Novom občianskom 

zákonníku. 

                                            
21 

Oficiálna informácia Ministerstva spravodlivosti ČR 
http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=6230&d=332845  

22
 Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov, Zákon č. 

301/2008 Sb. ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti s prijatím zákona o elektronických úkonoch 

http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=6230&d=332845
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Systém implementácie e-governmentu v  Českej republike možno rozdeliť do 3 prvkov, 

ktoré spolu súvisia, pričom pri ich vzájomnom prepojení a fungovaní by malo dôjsť  

k efektívnemu prepojeniu údajov rôznych databáz údajov, práce orgánov verejnej 

správ ako aj rýchlejšiemu prístupu občanov k rôznym službám orgánov verejnej moci. 

Ide o prepojenie nasledovných zložiek: 

a. Aktuálne databázy údajov najmä o občanoch, štátnych aj neštátnych subjektoch 

(registre) 

b. Komunikačná infraštruktúra verejnej správy zaisťujúca bezpečný prenos dát 

c. Dostupné kontaktné miesta pre občanov, za účelom prístupu k verejnej moci 

a jej službám. 

 

Základné registre a informačné systémy verejnej správy v ČR 

Zákonom č. 111/2009 Sb. o základných registroch v platnom znení (Zákon o základných 

registroch), došlo k zavedeniu tzv. Základných registrov, ktorými podľa §3 sú: 

i. Register obyvateľov 

ii. Register osôb (právnických, podnikajúcich fyzických osôb, orgánov verejnej 

správy) 

iii. Register územnej identifikácie  (územné identifikácie, adresy, nehnuteľnosti) 

iv. Register práv a povinností (register agendy orgánov verejnej moci). 

 

                                                                                                                                
a autorizovanej konverzii dokumentov, Zákon č. 365/2000 Sb. o informačných systémoch verejnej 
správy, Zákon č. 111/2009 Sb. o základných registroch 
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Obrázok 1: Grafické znázornenie systému základných registrov v ČR 

   
Zdroj: Svák J. et al. : Zmapovanie existujúceho legislatívno-inštitucionálneho stavu 

registrov mimovládnych neziskových organizácií (MNO), sprístupňovania a dostupnosti 

dát o MNO, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov dát o MNO, 2014 

Základný register je informačným systémom verejnej správy podľa zákona č. 365/2000 

Sb. o informačných systémoch verejnej správy. Zákon definuje informačný systém 

verejnej správy ako súbor informačných systémov, ktoré slúžia pre výkon verejnej 

správy, pričom ich správcami sú orgány verejnej správy ako ministerstvá, správne 

úrady ako aj samosprávne celky (§3 ods. 1 a 2 Zákona o info systémoch). Zastrešujúcim 

orgánom pre informačné systémy verejnej správy je Ministerstvo vnútra ČR, ktoré 

koordinuje, metodicky riadi či kontroluje ostatné orgány pri výkone činnosti súvisiacich 

s informačnými systémami.  

Spojítkom viacerých informačných systémov je portál verejnej správy ČR23, kde 

ústredné správne orgány uverejňujú vestníky zo svojej pôsobnosti . Uvedený portál 

ďalej zabezpečuje prístup k údajom štátnych orgánov, orgánov samosprávnych celkov 

a orgánov verejnej moci, ktoré nie sú štátne orgány ako aj komunikáciu s týmito 

orgánmi (§6f Zákona o info systémoch). 

                                            
23 

http://www.mvcr.cz/clanek/portal-verejne-spravy.aspx  

http://www.mvcr.cz/clanek/portal-verejne-spravy.aspx
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Komunikácia s orgánmi verejnej správy prostredníctvom portálu verejnej správy je 

zabezpečená s využitím dátových schránok ako aj kontaktných miest (Czech point). 

Z informačných systémov verejnej správy, ktorými sú verejné evidencie, registre, 

zoznamy, vydávajú orgány verejnej správy na požiadanie výpisy; z neverejných 

evidencií, registrov, zoznamov vydávajú výpisy len osobe, ktorej sa zápis týka alebo 

osobe poverenej takou osobou (§9 Zákona o info systémoch). Tieto výpis môžu 

vydávať aj tzv. kontaktné miesta verejnej správy (czechpoint), ktorých sieť je už v ČR 

pomerne široká a prístup občanov k týmto službám je tak efektívnejšie zabezpečovaný.  

Overené výstupy z informačného systému sú listiny (obsahujú overovaciu doložku), 

ktoré vznikli prevodom výstupu z informačného systému z elektronickej do listinnej 

podoby, pričom sú považované za verejné listiny. Kontaktné miesta tak na jednom 

mieste poskytujú viaceré dostupné  výpisy z rôznych evidencií, zoznamov či registrov24. 

Poskytujú okrem iného: výpisy z katastra nehnuteľností, výpisy z registra trestov ako aj 

výpisy z Verejných registrov, kde sú registrované aj MNO.  

Tým, že v Českej republike existuje register pre každú formu MNO, získavanie výpisov 

z registra je už len technickou záležitosťou a nastavením informačného systému, 

z ktorého sa dáta vo forme výpisov poskytujú.  

Zákon o základných registroch, okrem iného, zaviedol  pojem „referenčný údaj“, ktorý 

možno označiť za základný prvok systému výstavby efektívneho výkonu verejnej moci 

                                            
 Výpis z Katastru nemovitostí 

 Výpis z Obchodního rejstříku 

 Výpis z Živnostenského rejstříku 

 Výpis z Rejstříku trestů 

 Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby 

 Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 

 Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb 

 Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 

 Výpis z insolvenčního rejstříku 

 Datové schránky 

 Autorizovaná konverze dokumentů 

 Centrální úložiště ověřovacích doložek 

 Úschovna systému Czech POINT 

 CzechPOINT@office 

 Základní registry 

 Výpis z Veřejných rejstříků 

 

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/248
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/249
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/250
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/251
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/578
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/252
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/253
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/254
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/255
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/256
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/333
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/389
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/362
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/449
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/450
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/380
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/587
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/623
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aj cez registre. Referenčným údajom sa  v zmysle §2 písm. b) rozumie údaj, ktorý je 

v základnom registri označený ako referenčný údaj. Podstatou referenčných údajov ja 

predpoklad, že takýto údaj sa zapíše od jeho nositeľa do základného registra len 1x 

a ostatné orgány verejnej správy ho už zo základného registra len preberajú ako údaj 

platný a záväzný bez potreby jeho overovania, teda napr. občan nemusí ten istý údaj 

nahlasovať viacerým orgánom osobitne. To isté sa bude týkať aj zmien týchto údajov, 

teda ak dôjde k ich zmene, zmena sa po zapísaní v základnom registri zobrazí aj vo 

všetkých „druhotných“ registroch preberajúcich taký údaj. 

Referenčný údaj sa považuje za správny, pokiaľ nie je preukázaný opak, pričom ak je 

v registri označený ako nesprávny, má po túto dobu v registri len informatívny 

charakter. Pre odstránenie pochybnosti, príslušný orgán verejnej moci overuje 

správnosť údaju.  

Všeobecne však platí, že kto vychádza z referenčného údaja, je v dobrej viere, že tento 

údaj zodpovedá skutočnosti a proti tomu kto konal  v dôvere v správnosť referenčného 

údaju, nemôže namietať osoba, ktorej sa údaj týka (§4 ods. 4 – 7 Zákon o základných 

registroch). 

Orgány verejnej moci, ktoré zapisujú referenčné údaje do základných registrov, sú tzv. 

editori (§2 písm. g) Zákon o základných registroch), pričom sú zodpovedné za to, že 

zapísané údaje sú v súlade s  dokumentmi preukazujúcimi pôvod údajov. 

Zo základných registrov sa poskytujú údaje iba osobám, ktorých sa tieto údaje týkajú, 

pokiaľ zákon nestanovuje inak. Ak dôjde k zmenám referenčných údajov, osoby 

ktorých sa údaje týkajú, dostanú bezplatný výpis z príslušného registra do dátovej 

schránky. 

Základné registre sú majetkom štátu, pričom ich správu vykonáva určený správca. 

MNO sú zapisované v základnom registri osôb ako právnické osoby, pričom zákon 

špecifikuje presné údaje, ktoré sa o právnickej osobe vedú (§26). Medzi najdôležitejšie 

údaje, ktoré sú takto dostupné v prípade MNO uvádzame: 

 Názov, sídlo 

 Právna forma 

 Vznik, zánik 

 Status verejné prospešnosti 

 Dátum zriadenia dátovej schránky 

 Identifikačné číslo a iné. 
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Správcom tohto registra je Štatistický úrad ČR. 

7.2 Čínska ľudová republika 

Čínska ľudová republika (ČĽR) je socialistickým štátom, ktorý pozostáva z 34 celkov, a 

to 23 provincií, 5 autonómnych oblastí, 4 priamo spravovaných miest a 2 zvláštnych 

správnych oblastí. Centrálnu moc v štáte reguluje jediná strana, ktorou je Komunistická 

strana Číny.  

Vplyv štátu na fungovanie neziskových organizácií je v Číne veľmi silný. Spočíva najmä 

vo výraznom vplyve pri vzniku organizácií, ich kontrole počas fungovania - v systéme 

tzv. duálneho riadenia neziskových organizácií. Štát má snahu dohliadať taktiež na 

finančné hospodárenie organizácií, čo zabezpečuje rôznymi výročnými kontrolami ako 

aj povinnosťou priebežného zverejňovania informácií o projektoch a aktivitách 

neziskovej organizácie. Právomoc  štátu pri posudzovaní, ktorá organizácia je spôsobilá 

registrácie alebo nie, je veľmi široká a prístup osôb a organizácií k zákonom uznanému 

statusu registrovanej právnickej osoby neziskovej organizácie je tak značne 

obmedzený. Špecifickým prvkom zásahu do života a vzniku organizácií je tzv. princíp 

duálneho riadenia organizácií. Systém duálneho riadenia znamená, že organizácia si 

pred momentom svojho vzniku musí zabezpečiť „sponzorstvo profesionálnej vedúcej 

jednotky“ akou je ministerstvo alebo provinčný úrad, potom získať registráciu 

a následne zostať pod riadením príslušného úradu/ministerstva. V praxi je veľmi 

náročné získať partnerský dozorný orgán najmä v závislosti od toho v akej oblasti 

organizácia plánuje vykonávať svoju činnosť.  

Dozorný orgán musí mať zároveň pôsobnosť v oblasti, v ktorej pôsobí nezisková 

organizácia (napr. ak ide o športovú organizáciu, dozor nad ňou by malo zabezpečovať 

športová komisia/oddelenie príslušného úradu) 25. Navyše úrady nemajú žiadnu 

povinnosť akceptovať prijatie dozoru nad žiadajúcou organizáciou, a zároveň je 

vylúčené pôsobenie rovnakých organizácií v tom istom geografickom území, napr. 

v jednom meste. Princípy prísneho riadenia a zasahovania štátu do fungovania 

organizácií neziskového sektora nie sú však princípmi zlučiteľným s právnym 

prostredím neziskových organizácii v Slovenskej republike.  

Pojem neziskové organizácie ako taký v čínskom práve nie je zaužívaný, resp. používa 

sa iné označovanie organizácii tohto typu . Častejšie používaným pojmom je všeobecný 

                                            
25

 Non-gevernmental organizations in China, Yiyi Lu, New York, Routledge, 2008,  str. 4 
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pojem civil society organization (CSO), čiže organizácia občianskej spoločnosti. 

Neziskové organizácie sa delia na 3 základné právne formy 26: 

1. Nadácia 

2. Sociálne organizácie (social organizations) 

3. Občianske neziskové organizácie (civil non-business organization alebo civil non-

enterprise organization) 

 

Uvedené právne formy neziskových organizácií sú formálnymi právnickými osobami, 

pokiaľ sa registrujú v registračnom procese príslušnom k danej právnej forme. Po 

registrácii podliehajú duálnemu riadeniu, teda riadeniu jednak vlastným 

manažmentom ako aj riadeniu štátnym orgánom (úradom), ktorý prevzal dozor nad 

fungovaním registrovanej organizácie. 

Taktiež existujú určité neformálne formy neziskových organizácií, ktorými sú: 

 Organizácie registrované ako podnikateľské organizácie ale vykonávajú činnosť 

v oblasti verejnoprospešnej 

 Neregistrované organizácie občianskej spoločnosti 

 

V Číne neexistuje centrálny register neziskových organizácií. Oficiálnu štatistiku 

neziskových organizácií vedie Ministerstvo občianskych záležitostí (Ministry of Civil 

Affairs) (ďalej aj „Ministerstvo“), ktoré je centrálnym štátnym orgánom pre oblasť 

neziskových organizácií. Štatistika vedená Ministerstvom však nie je presná ani záväzná 

a údaje v nej nie sú aktuálne. V Číne taktiež neexistuje centrálny akreditačný systém 

pre hodnotenie všetkých neziskových organizácií. Prvky akreditačných mechanizmov 

však možno nájsť pri procesoch výročných správ neziskových organizácií či procesoch 

zverejňovania povinných informácií. 

7.3 Spojené štáty americké 

Právna úprava neziskového sektora v Spojených štátoch amerických je roztrieštená vo 

viacerých zákonoch upravujúcich práva a povinnosti organizácií neziskového sektora v 

závislosti od ich právnej formy, a to na štátnej, federálnej a dokonca aj lokálne úrovni.  

Základný rámec právnej úpravy neziskového sektora v Spojených štátov amerických 

vychádza z ústavného práva združovať sa garantovaného ústavou a práva na slobodu 

prejavu. Štátna právna úprava je tvorená osobitnými zákonmi upravujúcimi  neziskový 

                                            
26 

http://www.icnl.org/research/monitor/china.html#analysis  

http://www.icnl.org/research/monitor/china.html#analysis
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sektor, jednotlivé právne formy a proces ich registrácie, ktorá je v každom štáte 

odlišná. I napriek osobitnej právnej úpravy v jednotlivých štátoch možno 

charakterizovať základné prvky, ktoré majú všetky štáty spoločné.  

Registre, do ktorých sa organizácie neziskového sektora zapisujú, s výnimkou registrov 

a zoznamov vedených podľa federálnej legislatívy týkajúce sa oslobodenia od 

federálnej dani z príjmov, nie sú komplexne upravené. Na účely priznania oslobodenia 

od federálne dane z príjmov je organizácia povinná vyplniť rozsiahle tlačivo 1023, ktoré 

pozostáva z približne 30 strán. V rámci žiadosti o priznanie oslobodenia od federálnej 

dane sa uvádzajú identifikačné údaje o organizácie, o jej organizačnej štruktúre a 

vnútorných dokumentov, opis aktivít, náhrady a iné finančné plnenia poskytované 

organizáciou zamestnancom, členom jej orgánov, vrátane údajov o osobách, ktorým sa 

tieto náhrady poskytujú, obdobné údaje sa poskytujú vo vzťahu k členom organizácie, 

informácie o zvláštnych aktivitách organizácie a informácie finančnej povahy. Po 

priznaní oslobodenia od federálnej dane z príjmov je organizácia povinná každoročne 

podávať Federálnemu daňovému úradu správy vo forme vyplnených tlačív (Form 990, 

Form 990-EZ, Form 990-PF) majúcich charakter daňových priznaní, v ktorých poskytujú 

údaje o činnosti organizácie,  o jej príjmoch a výdavkoch, vrátane účtovnej závierky. 

Pri právnej úprave registrov je potrebné uviesť, že v USA sa odlišuje proces založenia 

organizácie a proces jej registrácie. Vo väčšine štátov sa organizácia zakladá podaním 

zakladacej listine (Certificate of Incorporation), prípadne stanov organizácie (bylaws)  

príslušnému úradu, ktorý môže byť odlišný od generálneho prokurátora, ktorý po ich 

preskúmaní ich akceptuje. V závislosti od typu organizácie sa môže vyžadovať aj 

udelenie súhlasu so založením organizácie (predovšetkým v prípade zdravotníckych 

organizácií) alebo preskúmanie zakladacej listine zo strany generálneho prokurátora. S 

akceptovaním  zakladacej listiny sa spája vznik organizácie. O akceptovaní zakladacej 

listiny vydá príslušný štátny orgán potvrdenie, v ktorom uvedie dátum vzniku 

organizácie. Naproti tomu povinnosť organizácií registrovať sa na úrade generálneho 

prokurátora je naviazaná na získavanie príspevkov z verejnosti a na využitie služieb 

profesionálnych fund-raiserov. V niektorých štátoch je povinnosť registrovať sa 

stanovená od určitej výške príspevkov, predovšetkým 25.000 USD ročne. V tomto 

prípade na základe registrácie získavajú organizácie neziskového sektora oprávnenie na 

získavanie príspevkov z verejnosti. Registrácia organizácii nie je trvalá, ale vyžaduje sa, 

aby si ju organizácie každoročne za poplatok obnovovali.   

Informácie o organizáciách neziskového sektora Spojených štátov amerických sú 

verejnosti poskytované na základe zákonov upravujúcich právo verejnosti na prístup k 



44 
 

informáciám v prípade, ak sa jedná o záznamy vykonané na štátnej úrovni a na 

federálnej úrovni na základe federálneho zákona o slobode informácií (Freedom of 

Information Act). Federálny zákon o slobode informácií ukladá federálnym úradom 

povinnosť sprístupňovať údaje pochádzajúce z ich činnosti verejnosti v režime „online“ 

čo v najvyššej možnej miere.  

Štátne orgány sprístupňujú verejnosti údaje o organizáciách neziskového sektora, ktoré 

majú k dispozícií s výnimkou informácií, ktoré sú spod sprístupnenia zákonom 

vylúčené. Prostredníctvom internetu sú sprístupnené informácie v registroch alebo 

zoznamoch, v ktorých sú sústredné informácie o organizáciách neziskového sektora, a 

to názov, adresa, číslo registrácie, identifikačné číslo, status vo vzťahu k oslobodeniu 

od federálnej dane z príjmov. Informácie o štatutárnych orgánoch organizácii (meno a 

priezvisko, bydlisko) sa nezverejňujú. 

7.4 Švajčiarsko 

Švajčiarsko je federálny štát, ktorý je postavený na troch úrovniach: konfederácie, 

kantóny (26) a obce. Každá úroveň môže pôsobiť ako nezávislý zákonodarný orgán v 

rámci svojej jurisdikcie. Preto sa vo Švajčiarsku uplatňuje  federálne právo, obecné 

právo a právo jednotlivých kantónov. Pri právnych formách MNO je preto potrebné mať 

na pamäti rozdiel medzi právom federálnym a právom jednotlivých kantónov. 

Švajčiarske federálne právo súkromné ustanovuje 11 možných právnych foriem.27 

                                            
27 

Strany si môžu vybrať medzi desiatimi právnymi formami stanovenými federálnou zákonnou úpravou: 
1. jednoduché partnerstvo [Einfache Gesellschaft] článok § 530 a nasl. Švajčiarskeho Zákonníka 

záväzkov),  
2. verejná obchodná spoločnosť [Kollektivgesellschaft] (článok 552 a nasl. Švajčiarskeho Zákonníka 

záväzkov),  
3. komanditná spoločnosť [Kommanditgesellschaft] (článok 594 a nasl. Švajčiarskeho Zákonníka 

záväzkov),  
4. akciová spoločnosť [Aktiengesellschaft] (art. 620 a nasl. Švajčiarskeho Zákonníka záväzkov),  
5. spoločnosť limitovaná akciami [Kommandit-Aktiengesellschaft] (článok 764 a nasl. Švajčiarskeho 

Zákonníka záväzkov),  
6. obmedzené Spoločnosť s ručením [Gesellschaft mit beschränkter Haftung] (článok 772 a nasl. 

Švajčiarskeho Zákonníka záväzkov),  
7. družstvo [Genossenschaft] (článok 828 a nasl. Švajčiarskeho Zákonníka záväzkov),  
8. združenia [Verein] (článok 60 a nasl. Švajčiarskeho občianskeho zákonníka),  
9. nadácie [Die Stiftungen](článok 80 a nasl. Švajčiarskeho občianskeho zákonníka), 
10. investičná spoločnosť s premenlivým kapitálom [Investmentgesellschaft mit variable Kapital] 

(článok 36 Zákona o schémach kolektívnych iinvestícií - BG über die kollektiven Kapitalanlagen 
(Kapitalanlagegesetz) a  

11. komanditná spoločnosť pre investície kolektívneho kapitálu [Kommanditgesellschaft für 
Kollektive Kapitalanlagen] (článok 7 Zákona o schémach kolektívnych iinvestícií). 
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Nakoľko je právna úprava MNO vo Švajčiarsku dosť liberálna, vznikli dve pracovné 

skupiny ktoré vydali kódexy pre MNO. 

Prvá skupina bola zriadená predsedajúcou konferenciou veľkých sociálnych organizácií 

v septembri 2003. Ich úmyslom bolo prijať kódex, ktorý by bol adresovaný manažérom 

veľkých MNO, nielen nadácií a združení. Švajčiarsky NPO kódex bol prijatý 19. januára 

2006 a schválený 31. marca 2006. 

 

Švajčiarsky NPO kódex 

 

Tento kódex je adresovaný priamo vedúcim orgánom veľkých neziskových organizácií 

registrovaných vo Švajčiarsku a upravuje nadácie aj združenia. Nakoľko je tento kódex 

adresovaný organizáciám, ktoré nemajú rovnakú právnu formu, v mnohých prípadoch 

dochádza  neúplnej aplikácií. Švajčiarsky NPO kódex je založený na princípe „dodržiavaj 

alebo vysvetľuj“, tzn. nadácie a združenia musia dodržiavať tento kódex avšak pokiaľ 

nedodržiavajú, sú povinné špecifikovať a vysvetliť odklon od zásad v kódexe vo svojej 

výročnej správe. 

Základné princípy Švajčiarskeho NPO kódexu sú nasledovné: 

 účty a prehľady, 

 zodpovednosť a efektivita, 

 transparentnosť, 

 ochrana záujmov členov, sponzorov a dobrovoľníkov, 

 ochrana záujmov donorov. 

Druhá pracovná skupina bola vymenovaná v lete 2004 švajčiarskymi nadáciami. Táto 

skupina prijala Švajčiarsky kódex pre nadácie, ktorý bol publikovaný 25.októbra 2005 

v nemeckom, francúzskom a anglickom jazyku ako prvý európsky kódex nadácií.  

 

Švajčiarsky kódex pre nadácie 

 

Ako vyplýva už z názvu tohto kódexu, vzťahuje sa výlučne na jednu formu MNO - 

nadácie, a to tie, ktoré poskytujú granty, nežiadajú o dotácie a nie sú ani závislé na 

verejných zdrojoch. Odporúčania vo Švajčiarskom kódexe sú adresované najmä 

stredným až veľkým nadáciám. 

Na rozdiel od Švajčiarskeho NPO kódexu nie je Švajčiarsky kódex pre nadácie záväzný, 

tzn. obsahuje výlučne odporúčania. 
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Tento kódex je založený na princípoch efektívnej realizácia účelu nadácie, prehľadnosti 

účtov a transparentnosti a obsahuje 22 odporúčaní v oblastiach založenia, vedenia, 

grantov a financií. 

Vo Švajčiarsku absentuje oficiálny zoznam MNO, niektoré typy MNO však majú 

povinnosť sa registrovať v Obchodnom registri (napr. nadácie, družstvá, združenia – ak 

vykonávajú ekonomické aktivity). Registrácia musí byť vykonaná do  obchodného 

registra toho kantónu, v ktorom má spoločnosť sídlo.  Kantonálna registrácia je potom 

schválená Federálnym obchodným registračným úradom (FCRO) a zverejnená v 

úradnom Obchodnom vestníku (SOCG). Informačné a registračné dokumenty o 

jednotlivých obchodných registroch sú verejne dostupné. Výpisy alebo kópie podaných 

podkladov je možné vyžiadať za poplatok. Všetky nové záznamy, zmeny a zrušenia sú 

tiež zverejnené vo švajčiarskom Úradnom obchodnom vestníku. FCRO v Berne vedie 

ústrednú evidenciu všetkých obchodných názvov zapísaných vo Švajčiarsku - Centrálny 

register obchodných mien (Zefix) podľa jednotlivých kantónov. Informácie z tejto 

evidencie sú však poskytované bez záruky a nemajú  žiadny právny účinok. Právne 

záväzné sú len overené výpisy z  obchodných registrov jednotlivých kantónov a 

zverejnený zápis vo švajčiarskom Úradnom obchodnom vestníku. 
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8. Podrobná analýza vybraných modelov zahraničných akreditačných/ 
certifikačných a ďalších systémov 

 

Nasledovná kapitola prináša hĺbkovú analýzu Informačného systému neštátnych 

neziskových organizácií a Evidencie neštátnych neziskových organizácií (Česká 

republika), Foundation Transparency Index (Čína), GuideStar (USA) a NGO 

Benchmarking (Švajčiarsko). 

8.1 Informačný systém neštátnych neziskových organizácii a Evidencia neštátnych 

neziskových organizácii, Česká republika 

Informačný systém neštátnych neziskových organizácii  a Evidencia neštátnych 

neziskových organizácií, spoločne označované aj ako Informačné systémy neštátnych 

neziskových organizácii28. Zriaďovateľom a správcom oboch systémov je Ministerstvo 

vnútra Českej republiky. 

Informačný systém neštátnych neziskových organizácií (ISNNO) ako systém verejnej 

správy vznikol s cieľom riešiť problematiku evidencie informácii o neštátnych 

neziskových organizáciách a im poskytovaným dotáciám29. Na stránkach systému sú 

zobrazované základné informácie o organizáciách30 a projektoch31, vrátane finančného 

pokrytia. Hlavným prínosom systému je zhromaždenie údajov z oblasti MNO a im 

poskytnutým dotáciám v jednom ucelenom systéme. Užívateľmi systému jevVerejnosť, 

pracovníci štátnej správy a samosprávy, samotné neziskové organizácie ako aj novinári.  

Na úvod je dôležité vysvetliť väzby ISNNO na ostatné informačné systémy. Systém 

čerpá informácie z troch okruhov zdrojov. Prvým zdrojom je vlastný informačný systém 

rezortu  (napr. Informačný systém DIS MMR, určený pre Ministerstvo pre miestny 

rozvoj ČR). Tento zdroj je doplnený údajmi zo systému Evidenie dotácií Ministerstva 

financií ČR a rezortov (IS CEDR-MF a rezorty) a Informačného systém DIS (IS DIS). 

Informačný systém Evidenie dotácií Ministerstva financií ČR a rezortov je zameraný na 

komplexnú evidenciu a poskytovanie dotácií z rezortov, agentúr a štátnych fondov. 

Kvôli databázovej previazanosti s IS CEDR-MF a rezorty je ISNNO označovaný aj ako 

                                            
28

 www.isnno.cz 
29 

Uznesenie vlády č. 1357/1999 z 22.12.1999 o zriadení a prevádzkovaní verejne prístupného 
informačného systému o neštátnych neziskových organizáciách 

30 
Kontakty, Počet pracovníkov (zamestnanci, dobrovoľníci, členovia), Ciele, Klasifikácia činnosti, 

Poskytované služby, Sociálna kategória, Územná pôsobnosť, Finančné údaje, Bankové účty, 
Dokumenty a publikácie, Spolupracovníci , Väzby na projekty 

31 
stav projektu, názov projektu, rok začatia a ukončenia, riešitelia projektu 
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subystém, ktorého výhodou je prístupnosť pre širšiu verejnosť. Prepojenie systémov je 

dôležité aj z hľadiska budúcnosti, pretože vďaka nemu bude ISNNO obsahovať údaje 

o poskytnutých dotáciách a navyše, na rozdieľ od CEDR-MF a rezorty, bude možné 

údaje prehľadne štruktúrovať podľa potreby.32 Ďalšim zdrojom systému je Informačný 

systém DIS, v ktorom orgány štátnej správy a verejnej samosprávy zaznamenávajú 

informácie finančného a kontrolného charakteru. Pri zadávaní informácií 

o organizáciách do spomenutých systémov je možné využiť automatizované online 

väzby na Automatizovaný register ekonomických subjektov (ARES) pre vyhľadanie 

a kontrolu identifikačných údajov a adresy subjektu. Rovnako je systém prepojený na 

Územne identifikačný register adries (ÚIR-ADR), v ktorom prebehne kontrola adresy. 

Posledným dôležitým zdrojom je databáza Informačného centra neziskových 

organizácií o.p.s. ISNNO tak obsahuje informácie o všetkých subjektoch, ktoré požiadali 

o dotáciu ako aj tých, ktoré sa do databázy prihlásili dobrovoľne, prostredníctvom ICN 

o.p.s. 

Obrázok 2: Väzby ISNNO na ostatné informačné systémy 

 

Zdroj: http://www.asd-software.cz/index.php?ID=141 

Potrebné dáta získavajú poskytovatelia dotácií (napr. rezorty, agentúry) a predávajú ich 

redakcii informačného systému na Ministerstve vnútra ČR. Samotné Ministerstvo 

vnútra  nezodpovedá za správnosť prevzatých údajov, jeho úlohou je prezentovať 

údaje prostredníctvom WEB technológie, ktorá umožňuje jednoduchý prístup 

                                            
32 

Rozbor financování nestátních neziskových  organizací z vybraných  veřejných rozpočtů metody, 
problémy, řešení, str. 4 -15, http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/135-scan19-
rozbor-metody-problemy-reseni.pdf 

http://www.asd-software.cz/wpimages/schema/IS_NNO_800.jpg
http://www.asd-software.cz/index.php?ID=141
http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/135-scan19-rozbor-metody-problemy-reseni.pdf
http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/135-scan19-rozbor-metody-problemy-reseni.pdf
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užívateľom k systému v sieti Internet pomocou prehliadača WWW33. Rozsah údajov o 

organizácii stanovila príloha uznesenia vlády o zásadách pre poskytovanie dotácií zo 

štátneho rozpočtu34. Vyplnením žiadosti o dotáciu teda organizácia sprístupní údaje, 

ktoré sú v informačnom systéme zapisované, ukladané a dohľadateľné. 

Služby systému umožňujú tri základné voľby: 

Zoznam neštátnych neziskových organizácií, v ktorom je možné pre vyhľadanie zadať 

jeden alebo viac parametrov prípadne ich kombináciu. Systém triedi požadovaný 

zoznam organizácii a podľa výberových podmienok zobrazí stránka 0 až 100 

vyhovujúcich subjektov. V zozname sa po kliknutí na meno organizácie objavia jej 

detailné informácie t.z. základné údaje, štatutárny zástupca, kontakty, adresy, počet 

pracovníkov, územná pôsobnosť, finančné údaje, bankové spojenie, cieľové kategórie 

a projekty. 

Druhou službou systému je Zoznam projektov organizácií. V tejto časti sa po zadaní 

kritérií na vyhľadávanie dozvie užívateľ informáciu o dátume začiatku, konca a názvu 

projektu spolu s jeho realizátorom. 

Tretia služba je prístupná iba oprávneným užívateľom systému, ktorí môžu dáta cez 

Internet priamo vkladať. Pre ich zadávanie však musia mať poskytovatelia vystavený 

platný elektronický certifikát na identifikáciu pre aplikácie WWW, ktorý prideľuje 

správca úlohy informačného systému na základe žiadosti užívateľa. Bez tohto 

certifikátu, ktorý autorizuje užívateľa a poskytuje o ňom identifikačné a kontakté 

informácie, je možné iba prehliadanie už existujúcich údajov o organizáciách.  

Podľa dostupných zdrojov má v súčasnosti informačný systém dva hlavné problémy. 
Prvý vyplýva z toho, že MNO odovzdávajú v rámci dotačného procesu informácie 
poskytovateľom prostredníctvom žiadosti o dotáciu. Poskytovatelia však nie vždy tieto 
údaje so systému prepíšu a tak informácie za niektoré organizácie úplne chýbajú, čím 
sa významne znižuje užitočnosť informačného systému. Druhým problémom je, že 
informácie sa zapisujú na základe podaných žiadostí. Ak subjekt podá niekoľko žiadostí 
(napr. počas viacerých rokov), môže obsahovať rozdielne informácie a preto je možné, 

                                            
33

 http://www.isnno.cz/nnonet30200/Help/Start_fr.htm,  
Jedná se o informační systém určený jak pro uživatele v prostředí lokálních sítí (LAN) řešený v 

architektuře klient/server, tak i pro vzdálené uživatele přistupující prostřednictvím rozsáhlých sítí 
WAN na bázi protokolů TCP/IP (Internet, komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS), atd.). 

34 
Uznesenie vlády č. 114/2001 z 7. februára 2001 o Zásadách vlády pre poskytovanie dotácií zo štátneho 

rozpočtu ČR neštátnych neziskových organizáciám ústrednými orgánmi štátnej správy, príloha 
č.1“Žiadosť neštátnej neziskovej organizácie o dotáciu zo štátneho rozpočtu“, v zmysle uznesenia 
vlády č. 621/2001 z 20. júna 2001 

http://www.isnno.cz/nnonet30200/Help/Start_fr.htm
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že údaje o jednej organizácii sú zapísané do systému duplicitne ale pritom sú neúplné, 
neaktuálne a nepraktické, čo sťažuje ich vyhľadávanie35. 
 
Evidencia neštátnych neziskových organizácií (ENNO) je nadstavbou Informačného 
systému neštátnych neziskových organizácií a jej úlohou je prehľadne združovať 
informácie o organizáciách pôsobiacich v Českej republike. Evidencia vznikla v roku 
2006 pod záštitou Ministerstva informatiky Českej republiky. Databáza je určená 
širokej verejnosti a orgánom verejnej správy na vyhľadávanie údajov o MNO36. 
Správnosť zverejnených informácií je overovaná pri evidencii organizácie a pri ďalších 
významných zmenách jej údajov. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť zodpovedajú 
jednotlivé organizácie. Prítomnosť v Evidencii je jedným z ukazovateľov aktivity 
neštátnej neziskovej organizácie. Zadané informácie sú overované a kontrolované 
a preto môžu na prípadných darcov, partnerov, dobrovoľníkov alebo zamestnancov 
pôsobiť dôveryhodnejšie.. 
Oprávnenie na vkladanie a aktualizáciu informácií vznikne zástupcovi organizácie až po 
jej úspešnej registrácii. Predpokladom na zaslanie prihlasovacích údajov je vyplnenie 
registračného formulára a  zaslanie zakladajúceho dokumentu subjektu, ktorý 
obsahuje IČO, názov organizácie a štatutárne orgány elektronickou alebo klasickou 
poštou. Po overení správnosti údajov v zriaďovacích dokumentoch, získa organizácia 
prihlasovacie údaje, vyplní informácie, ktoré redakčný tým do dvoch pracovných dní 
publikuje.  
 
Z pohľadu inšpirácie, môže byť zaujímavé technické prevedenie systémov ale najmä 

riešenie a zabezpečenie komunikácie viacerých informačných systémov. ISNNO je 

elektronický model, ktorý si nevyžaduje žiadnu aktivitu od organizácií, pretože dáta sú 

sťahované z rôznych databáz, údaje v nich sú čiastočne verifikované poskytovateľmi 

dát. Pozitívom je, že systém umožňuje oprávneným subjektom meniť a dopĺňať údaje, 

táto povinnosť však nevyplýva zo zákona a preto sú viaceré údaje označované ako 

neaktuálne. ENNO je elektronický systém s analógovými prvkami spočívajúcimi 

v povinnosti zaslať dokumenty na overenie pravdivosti informácií, taktiež vyžaduje 

aktivitu zo strany organizácie, ktorá sa musí zaregistrovať. Má prehľadné a intuitívne 

rozhranie, podrobné možnosti vyhľadávania (filtre podľa geografickej oblasti, cieľovej 

skupiny, oblasti činnosti, fulltextové vyhľadávanie). Výstupom oboch systémov je 

zaradenie organizácie do databázy bez akéhokoľvek kvantitatívneho alebo 

kvalitatívneho hodnotenia.  

                                            
35 

Splíchal, J: Veřejná správa a občanská združení, Analýza informačních tokú, str. 7 
http://www.mvcr.cz/soubor/studie-splichal-pdf 

36 
názov, sídlo, oblasť činnosti, cieľová skupina, štatutári, kontakty, údaj o aktualizácii údajov a iné 
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Z ekonomickej analýzy vyplýva, že vstup do oboch databázových systémov je 

bezplatný, rovnako aj aktualizácia údajov. Verejnosť získava informácie o MNO taktiež 

bezplatne. Činnosť ISNNO a ENNO je financovaná z kapitoly Ministerstva vnútra ČR. 

8.2 Foundation Transparency Index, Čína 

Foundation Transparency Index vznikol v roku 2012 ako zahraničný hodnotiaci systém 

transparentnosti nadácií v Číne. Za jeho fungovaním stojí The China Foundation Center, 

čo je nezisková organizácia založená rozhodnutím Ministerstva pre občianske 

záležitosti. Jej hlavným poslaním je prepájať rôzne spoločenské oblasti s inovatívnymi 

technológiami a prinášať tak informácie médiám, firemným aj súkromným donorom, 

výskumným inštitúciám a verejnosti a poskytovaním kvalitných a aktuálnych dát, 

noviniek a analýz zvyšovať sociálny dopad filantropie. Práve Foundation Transparency 

Index, je v očiach pracovníkov organizácie, nástrojom na nastavenie nových štandardov 

etického prístupu nadácií.  

Hodnotenie, ktoré index používa, je založené na  komplexnom kontrolnom zozname 47 

ukazovateľoch transparentnosti. Tie sú pre každú nadáciu vyhodnocované samostatne 

v závislosti na úrovni a kvalite verejne dostupných informácií o riadení a fungovaní,  

činnosti a financiách. Ukazovatele sú rozdelené do štyroch základných kategórií, 

z ktorých každá obsahuje od 9 do 15 ďalších indikátorov (pozri Tabuľku XX). Na 

zostavení indikátorov sa podieľali pracovné skupiny zložené z expertov prestížnych 

čínskych univerzít pôsobiacoch v oblasti verejných politík, protikorupčných nástrojov, 

práva a neziskového sektora. 

Tabuľka 2: Základné kategórie a indikátory, Foundation Transparency Index, Čína 

Základné informácie Financie Projekty Dary

Číslo registrácie Správa z auditu Názov Vyhľadávacie funkcie

Stanovy Celkové imanie Zrhnutie Hlavný donor

Dátum založenia Čisté imanie Príjmy Sociálne médiá

Základné peňažné prostriedky Celkový príjem Výdavky Webová stránka

Poslanie Príjem z darov Poloha Sekcia na zverejňovanie informácií

Životopis vedúcej osoby Investičný príjem Oblasť záujmu Ľudské zdroje

Počet zamestnancov (full time) Štátne granty Typ podpory Finančný manažment

Zakladatelia Príjmy zo služieb Zverejnenie príjemcov Programový manažment

Telefón Celkové výdavky Vyhľadávacie funkcie Výročná správa

Adresa sídla Čerpanie grantov

Mená členov predstavenstva Odmeny a benefity

Tituly členov predstavenstva Administratívne výdavky

Organizácie, v ktorých členovia 

predstavenstva pôsobia

Projektové náklady

Odmeny členov predstavenstva Náklady na manažment

Náklady na fundraising   
Zdroj: autori na základe informácii z webovej stránky http://en.fti.org.cn/ 

http://en.fti.org.cn/
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V zmysle metodológie Foundation Transparency Index, môže nadácia dosiahnuť 

maximálne bodové skóre pri splnení 47 indikátorov 107,2 bodov rozdelených 

nasledovne: základné informácie (18), financie (24), projekty (35) a dary (30,2). 

V súčasnosti (pozn. 2014) je priemerné hodnotenie na úrovni 46,68%37.  

Konečné hodnotenie je vypočítané nasledovným vzorcom, ktorý je kombináciou 

zverejňovania informácii nadácii o sebe a detailoch o poskytovaní finančných 

prostriedkov. 

FTIn=∑(Ti×Wi×Si×Ci) 

FTIn: skóre transparentnosti nadácie n 

n: počet nadácii (od 1,2,3,...2700...2801...) 

i: počet indikátorov (1,2,3,...46,47) 

Ti: Pravda, ak nadácia zverejní Indikátor I (hodnota 0 alebo 1) 

Wi: Váha, váha Indikátora I (hodnota od 1 do 6) 

Si: Zdroj, z ktorého bola informácia prevzatá (1.2 pre webovú stránku nadácie, 

0.8 iný zdroj) 

Ci: Pokrytie, percento ročného poskytovania finančných prostriedkov  (hodnota 

1 pri výpočte všetkých, okrem 7 projektových indikátorov) 

Na webovej stránke Foundation Transparency Index sa nie je možné ako nadácia 

zaregistrovať, takže predpokladáme, že nadácie sa do systému dostávajú automaticky 

po zistení ich webovej stránky. Aktualizácia údajov v databáze The China Foundation 

Center prebieha pravidelne, raz za týždeň. Náklady na vstup do hodnotiaceho systému 

sú nulové. 

V Číne platí pre neziskové organizácie a nadácie povinnosť každoročne podávať 

auditované výročné správy registrovým úradom alebo Ministerstvu, ktorá je do 30 dní 

od schválenia zverejnená vládou určenou agentúrou alebo médiami. Je otázne nakoľko 

si povinné subjekty plnia svoje záväzky, napríklad ku koncu roka 2012 neboli dostupné 

výročné správy z roku 2010. The China Foundation Center nemá prístup k týmto 

oficiálnym údajom a preto systém využíva ako základný zdroj dát prepojenia na 

webové stránky nadácií. Vysvetlenie je jednoduché pri predstave, že nadácia si riadne 

                                            
37

 China Foundation Transparency Index, http://en.fti.org.cn/ 

http://en.fti.org.cn/
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splní svoju povinnosť odovzdať výročnú správu ale jej zverejnenie zo strany štátu nie je 

dostatočne zabezpečené. Preto centrum vyzýva nadácie aby pravidelne aktualizovali 

informácie na jednom mieste, ktorým je oficiálna webová stránka, čím si zároveň 

zaručia aktuálne a kvalitné dáta pre svoje hodnotenie. Nadácie, ktoré nemajú webovú 

stránku, môžu nahrať výročnú správu na stránku zriadenú centrom na tento účel, čo je 

neskôr pri hodnotení považované za ekvivalent oficiálnej webovej stránky nadácie. 

Informácie z roku 2013 uvádzajú, že týmto spôsobom je možné získať detailné dáta 

o 43% registrovaných čínskych nadácií, v roku 2014 sú na stránke indexu údaje o 2598 

subjektoch. 

Zber dát je elektronický a údaje, ktoré sa hodnotia, nie sú overované žiadnym 

kontrolným mechanizmom zriadeným na tento účel v centre. Je však potrebné 

vychádzať z faktu, že viac ako 30 z celkovo 47 indikátorov sú náležitosti vyžadované 

zákonmi, takže existuje predpoklad ich overenia a kontroly zo strany štátu pri 

registrácii. Plné hodnotenie získa iba nadácia, ktorá je ochotná zverejniť o svojich 

aktivitách, financiách a projektoch viac ako má zákonnú povinnosť. Foundation 

Transparency Index nemá ambíciu celkovo hodnotiť, či sú nadácie transparentné alebo 

nie, ale iba ukázať, v koľkých zo 47 indikátoroch sú ochotné poskytnúť informácie. 

V roku 2012 pripravila The China Foundation Centre prvú hodnotiacu správu 

Transparency Report, ktorá zostavila poradie 50 najviac a 30 najmenej transparentných 

nadácií. Správa bolaodprezentovaná širokému publiku médií, výskmných inštitúcií 

a nadácii na tlačovej konferencii. Aj takýmto krokom sa dá zvýšiť informovanosť a 

záujem verejnosti. 

Pre užívateľa je webová stránka Foundation Transparency Indexu priateľsky zostavená 

a umožňuje využiť viacero funkcionalít, funguje v čínskom aj anglickom jazyku. 

Vyhľadávať na úvodnej stránke sa dá nadácia podľa názvu štandardným vyhľadávacím 

okienkom, podľa regiónu, v ktorom je nadácia registrovaná (spolu 32 provincií) a podľa 

oblasti, v ktorej pôsobí (31 okruhov). Po zadaní týchto kritérií sa na stránke zobrazí 

zoznam nadácií, ktoré im vyhovujú, pričom s týmto zoznamom je možné ďalej pracovať 

použitím rôznych filtrov, typ nadácie (súkromná, verejná), celkové imanie, príjem 

a darovanie (všetky tri rozdelené podľa množstva financií na 3 podkategórie menej ako 

10 miliónov, od 10 do 100 miliónov a nad 100 miliónov) a roku založenia (1982-2012). 

Nadácie sú zoradené v poradí podľa im prideleného čísla v hodnotení a pri každej je 

uvedený oficiálny názov, počet bodov, ktoré dosiahli (oa najvyššieho po najnižsie alebo 

naopak) a priamy link na webovú stránku. Po kliknutí si na vybranú nadáciu sa 

užívateľovi zobrazí vyhodnotenie bodovania v číselnej aj grafickej podobe spolu 

s poradím, prehľad základných údajov o nadácii (dátum založenia, kontaktné údaje, 
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webová stránka, poslanie atď,), prehľad finančného zdravia v grafickej podobe 

(porovnanie imania, príjmov, výdavkov) a  detailný rozpis 4 kategórii s indikátormi 

s uvedením ich statusu a zdroja.  

Z pohľadu 4 úrovní akreditačných a certifikačných mechanizmov vysvetlených 

v kapitole 7, ide o 3 stupeň, v ktorom sú zbierané elektronické dáta, verejne prístupné 

na jednom mieste, vyhodnotené podľa určitého vzorca a následne zoradené a triedené 

do rôznych kategórií. Hodnotenie nadácii prebieha na kvantitatívnej úrovni, keďže 

nejde o obsahové skúmanie informácií ale vyhodnotenie počtu prítomných alebo 

neprítomných indikátorov formou odpovede áno, nie. Index umožňuje konkrétnej 

nadácii vertikálne hodnotenie svojich dát za rôzne obdobia  alebo horizontálne 

porovnanie medzi  rôznymi nadáciami. Foundation Transparency Index považujeme za 

použiteľný a vhodný systém, ktorý by bol, s prihliadnutím na slovenskú legislatívu a 

nastavení, po zavedení prínosom, ako stabilný dodávateľ dát pre verejnosť a donorov.  

Z ekonomickej analýzy vyplýva, že FTC presadzuje myšlienku o nevyberaní poplatkov 

od nadácii za to, že chcú poukazovať na svoju kvcalitu a transparentnosť. Prevádzka FTI 

je preto prepojená s financovaním prevádzky samotnej organizácie, ktorá sa spolieha 

najmä na veľkých medzinárodných a národných donorov (napr. Ford Foundation, 

Bill&Melinda Gates Foundation, Stiftung Mercator,...). Napriek tomu, že 100% financií 

pochádza z grantov, o spoliehanie sa iba na 1 zdroj, keďže organizácii sa darí získavať 

na svoju činnosť financie od množstva domácich aj zahraničných donorov. 

8.3 GuideStar, Spojené štáty americké 

Guidestar v USA je organizácia so statusom verejnoprospešnosti (501(c) (3)) založená 

v roku 1994 pod menom Philanthropic Research, Inc., s cieľom spraviť revolúciu vo 

filantropii poskytovaním informácií, ktoré podporujú transparentnosť a umožňujú 

užívateľom lepšie rozhodnutia o rozdelení svojich peňazí. Guidestar nie je 

watchdogovou organizáciou ani hodnotiteľom dát, jej zámerom je organizovať 

a prezentovať údaje, v jednoduchom formáte, pri zachovaní neutrality. Tomu 

zodpovedá aj financovanie, v ktorom jednu tretinu z výnosov tvoria príspevky 

z členských programov alebo produktov s nimi súvisiacimi, ďalšie dve tretiny sú 

predplatné a licenčné poplatky za poskytované služby.  

Guidestar je elektronický systém, ktorý automaticky sťahuje dáta z databázy Internal 

Revenue Service (IRS), vládnej agentúry v USA zodpovednej za výber daní a vymáhanie 

daňového práva.  
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Vo všeobecnosti možno informácie v databáze Guidestar zaradiť do troch skupín:  

a. informácie pochádzajúcej od federálneho daňového úradu (Internal 

Revenue Service’s Business Master File (BMF) podľa ustanovenia 501 (c) 

Federálneho daňového zákonníka, ktoré pozostávajú zo základných 

informáciách o organizácií, jej názvu, adresy sídla, prípadne základe 

finančné informácie,  

b. tlačivá 990 alebo 990-EZ, finančné priznania, ktoré musia vypĺňať 

organizácie s príjmom nad stanovenú hranicu. Tieto formuláre obsahujú 

informácie o poslaní organizácie, jej programoch, cieľoch, úspechoch, 

financiách a o osobách zodpovedných za riadenie organizácie. Medzi ďalšie 

zdroje patria Publikácia 78, Bulletin Federálneho daňového úradu, zoznam 

organizácií, ktorým bolo oslobodenie od federálnej dani z príjmov zrušené, 

zoznam organizácií, ktoré sú zapojených alebo podporujúcich terorizmus, 

c. informácie pochádzajúce od samotných mimovládnych organizácií, medzi 

tieto informácie možno zaradiť finančné správy, informácie o programoch 

realizovaných mimovládnou organizáciou, tlačové správy a pod.  

 

Pravidlom je, že formulár zasielajú IRS do 15 dňa piateho mesiaca po skončení svojho 

fiškálneho roku  (12 mesačné obdobie, počas ktorého je naplánované využitie 

finančných prostriedkov). Od zaslania dokumentu IRS do jeho zverejnenia na profile 

Guidestar ubehnú približne 2 mesiace. Zaujímavý je proces kontroly údajov, ktorý 

zabezpečujú zamestnanci Guidestar Quality Assurance tímu. Každá numerická hodnota 

sa zadáva do systému dvakrát a akékoľvek rozdiely medzi hodnotami sa monitorujú. 

Takýmto spôsobom sa dosiahla zhoda v porovnávaných číselných dátach na úrovni  

99,9 %. 

Návštevníkov Guidestar je možné rozdeliť na dve hlavné skupiny: organizácie 

a ostatných užívateľov, ktorí môžu byť z radov donorov, médií, výskumných organizácii, 

firiem, akademických pracovísk a verejnosti.  

Prvým, základným  krokom organizácie, ktorá chce byť prítomná v Guidestar,  je 

bezplatná registrácia a vytvorenie tzv. Nonprofit Report. Tým získa nezisková 

organizácia v databáze webovú podstránku s informáciami výhradne o vlastnej 

činnosti, poskladanú z údajov IRS. Tieto informácie však často neposkytujú 

návštevníkom kompletný obraz a preto vznikla príležitosť na ich doplnenie v podobe 

tzv. The Guidestar Exchange.  Každá organizácia, ktorá sa rozhodne  deklarovať svoj 

záväzok k transparentnosti zverejňuje o sebe ďalšie informácie. Na výber sú tri 
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možnosti otvorenosti, za ktoré je udelená bronzová, strieborná a zlatá pečať. 

Zjednodušene povedané, v prípade bronzovej úrovne organizácia doplňuje údaje ako 

kontakty, poslanie, ľudské zdroje, ciele, programy a pod., strieborná pečať je udelená 

v prípade zverejnenia finančných záležitostí a po opísaná dopadu a efektívnosti 

organizácie sa získava najvyššie, zlaté hodnotenie. Za najväčšiu výhodu takéhoto 

systému považujeme verejné ocenenie transparentnosti organizácie v podobe 

udelenej pečate, čo môže mať pozitívny vplyv na potenciálnych donorov a verejnosť. 

Za získanie pečate sa na stránke nespomína žiadny poplatok. Zahraničné zdroje 

uvádzajú, že s aktuálnym profilom organizácií vie Guidestar osloviť 7 miliónov 

návštevníkov ročne a ďalšie milióny prostredníctvom spriatelených stránok Network 

for Good, Change.org, Razoo, Facebook Causes and Give A Tweet. 

Návštevník, ktorý príde na stránku Guidestar má možnosť bez registrácie vyhľadať 

organizácie podľa kľúčových slov, názvu, sídla, registračného čísla alebo úrovne pečate. 

Po zobrazení zoznamu subjektov, ktoré vyhovujú vyhľadávacím kritériám, je možné 

navštíviť Nonprofit Report konkrétnej organizácie. Táto podstránka je prehľadne 

rozdelená do kategórií: zhrnutie, financie, formuláre 990, ľudia a spravovanie, 

programy, dopad, vonkajší pohľad (hodnotenia), dodávatelia a zobrazuje sa aj pečať za 

transparentnosť ak ju má organizácia udelenú. V prípade využitia možnosti registrácie 

a vytvorenia si užívateľského konta je základným rozdielom prístup k rozšíreným 

informáciám napr. príjmoch a výdavkoch za aktuálny rok, výkazy ziskov a strát za 

posledných  5 rokov a formuláre 990 za 3 roky, všetky výročné správy a zoznam 

vedúcich pracovníkov a kontrolných orgánov.  

Z ekonomickej analýzy vyplýva, že v záujme získania čo najväčšej naplnenosti databázy 

sa v GuideStar rozhodli nespoplatňovať registráciu MNO do ich systému, podobne aj 

všetky aktualizácie sú bez poplatkov.  
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Prevádzka je financovaná z externých zdrojov, pričom sa dajú rozdeliť na dve veľké 

skupiny: 

1. Členské príspevky, granty a dary (tvoria približne jednu tretinu príjmov) 
 

Graf 5: Štruktúra príjmov GuideStar USA 

                 
Zdroj: Registre v zahraničí, Ekonomický pohľad na fungovanie zahraničných systémov 

(pozri Príloha 2, str. 5) 

Dôraz je kladený na „predaj“ svojich služieb, ktorý zabezpečuje dve tretiny všetkých 

príjmov. Členské príspevky, dary a prípadné granty predstavujú jednu tretinu príjmov. 

Členské príspevky (rôzne organizácie a nadácie) 
 
Organizácie sa stávajú „členmi“ s cieľom podpory samotnej myšlienky GuideStar. 

Okrem toho majú možnosť podporiť/propagovať  vybrané organizácie (napr. svojich 

grantistov), získavajú prednostne niektoré informácie a prístup k odborníkom na 

vybrané témy. 
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Tabuľka 3: Navrhovaná výška ročných príspevkov členov, GuideStar USA 

Majetok nadácie Dary a granty 

Navrhovaný 

ročný 

príspevok 

Menej ako $25 miliónov Menej ako $2.5 milióna $1,500 

Od $25 miliónov do $99 miliónov Od $2.5 milióna do $9 miliónov $5,000 

Od $100 miliónov do 

$249 miliónov 

Od $10 miliónov do 

$24.9 miliónov $10,000 

Od $250 miliónov do 

$499 miliónov 

Od $25 miliónov do 

$49 miliónov $25,000 

Od $500 miliónov do 

$999 miliónov 

Od $50 miliónov do 

$99 miliónov $50,000 

Viac ako $1 miliarda Nad $100 miliónov $100,000 

Zdroj: Registre v zahraničí, Ekonomický pohľad na fungovanie zahraničných systémov 

(pozri Príloha 2, str. 5) 

Granty 
 
GuideStar sa pokúša získať na svoje financovanie aj zdroje vo forme grantov – sledujú 

výzvy, ktoré sú určené na financovanie podobných aktivít. 

Dary a iné príspevky 
 
GuideStar má silný marketing s cieľom osloviť jednotlivcov a firmy a podnietiť ich 

poskytnúť dary na financovanie prevádzky a rozvoj systému.  

2. Poplatky za služby 

Služby, ktoré generujú Guidestar príjem dôležitý z pohľadu udržateľnosti sa dajú 

rozdeliť na 5 hlavných kategórií: výskumné a analytické práce, biznis riešenia, 

overovacie metódy, odmeňovanie v neziskovom sektore a zdroje. Pre profesionálov 

z rôznych oblastí, ktorí vytvárajú sofistikované analýzy je k dispozícii mesačné alebo 

ročné predplatné, vďaka ktorému je možný prístup k množstvu vyhľadávacích, 

porovnávacích a analytických funkcií. Informácie o odmeňovaní alebo historické 
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finančné údaje a všetky ďalšie podľa potreby sa dajú objednať spracované 

v kompletnej analytickej správe, pričom ceny sa pohybujú od 125 USD za správu, 

finančné údaje z IRS formulárov 990 preklopené do konzistentných, vizuálne príjemne 

spracovaných dokumentov od 250 USD. Výstupmi z ďalších produktov pre 

profesionálov sú mailing listy alebo kompletné zoznamy organizácií s kontaktnými 

údajmi, prípadne zoznamy dodávateľov, ktoré majú organizácie zazmluvnené. Biznis 

riešenia ponúkajú viacero možností na sprostredkovanie informácií z neziskového 

sektora, napr. overovanie údajov zozbieraných klientom s databázou GuideStar (pri 

potvrdení verejnoprospešnosti alebo oslobodenia od platenia daní a pod.), 

prekonvertovanie dát do open data formátu (prípadne .XML) a ďalšie. GuideStar má 

taktiež dostatočné zdroje dát na to, aby odpovedali na najzložitejšie otázky okolo 

odmeňovania v sektore, pričom správa z takejto aktivityvo formáte .PDF  je dostupná 

od 349 USD pre jedného čitateľa.  Mesačný prístup k nelimitovanému počtu analýz 

stojí 250 USD v rámci tzv. Premium konta alebo 1500 USD ročne, v prípade 

tzv.Premium Pro konta je ročný prístup spoplatnený sumou 2000 USD. Mesačné alebo 

ročné prístupy sú viazané na 1 individuálneho užívateľa. Rozdiel medzi Premium 

a Premium pro kontách predstavuje rozdielne limity k prístupu k službám GuideStar. 

V prípade, ak organizácia potrebuje prístup pre 5 a viac svojích zamestnancov, 

poskytuje GuideStar individuálne dohodnutú cenu v rámci tzv. Business licencie. 

Zaujímavou funkciou, ktorú stránka umožňuje, je zapojenie verejnosti prostredníctvom 

pridávania hodnotení. V zásade môže hodnotenie resp. odporúčanie pridať každý, kto 

má s organizáciou vlastnú skúsenosť, typicky ide o jej dobrovoľníkov, klientov, 

partnerov. V zmysle pravidiel Guidestar sú z písania hodnotení vylúčení zakladatelia 

organizácií a platení zamestnanci. Odporúčania sú verejne dostupné každému, kto 

navštívi Nonprofit Report zhodnotenej organizácie. V záujme zachovania kredibility 

hodnotení sa tím Guidestar rozhodol nevymazávať staré negatívne hodnotenia. 

Naopak, poskytuje tak priestor na spoznanie histórie a chronologického vývoja 

v organizácii a podnecuje ľudí, aby prípadné pozitívne zmeny popísali v novších 

názoroch.  

Guidestar USA je podľa nášho názoru možné zaradiť na tretiu úroveň zo zamýšľaných 

štyroch, najmä preto, že ide o elektronické dáta, spracované v databázovej forme, 

verejne prístupné, s kombinovaným prístupom miery aktivity hodnotených organizácii, 

ktorej výstupom je udelenie pečate. Ako už bolo spomenuté, Guidestar nie je evalvátor 

zozbieraných dát, naopak, prostredníctvom svojich služieb ich poskytuje všetkým 

záujemcom na ďalšie spracovanie, interpretovanie a vytváranie benchmarkov. 

V prostredí Slovenskej republiky sa javí predstava fungovania Guidestar ako nereálna, 
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najmä kvôli potrebnému množstvu ľudských zdrojov a finančných prostriedkov. Nie je 

vylúčené, že v prípade vzniku elektronickej databázy neziskových organizácií by práve 

viaceré zo služieb poskytovaných Guidestar (napr. biznis riešenia, mailing listy a pod.) 

vedeli generovať zdroje nevyhnutné na udržateľnosť systému.  

8.4 NGO Benchmarking, Švajčiarsko 

Zaujímavým hodnotiacim systémom vo Švajčiarsku je NGO Benchmarking („NGO“ je 

skratka „Non-governmental organization“ – tzn. mimovládna organizácia, 

„benchmarking“ v preklade  znamená porovnávanie/hodnotenie), ktorý je produktom 

spoločnosti SGS, založenej v roku 1878 v Ženeve ako Société Génerale de Surveillance. 

V súčasnosti sa skladá z 10 obchodných segmentov pôsobiacich v rôznych 

geografických regiónoch a je jednou z najvýznamnejších inšpekčných, overovacích, 

testovacích a certifikačných spoločností na svete, s viac ako 80 tisíc zamestnancami 

a sieťou 1650 pobočiek. SGS sa nevenuje výlučne hodnoteniu neziskových organizácií, 

práve naopak, poskytuje služby vo viacerých oblastiach, ktorými sú poľnohospodárstvo 

a potraviny, automobilový a chemický priemysel, stavebníctvo, spotrebný tovar 

a maloobchod, energia, priemyselná výroba, veda, logistika, ťažba, ropa a zemný plyn 

a verejný sektor.  

Certifikačné audity NGO Benchmarking od SGS poskytujú nestranné posúdenie úrovne 

hodnotenej organizácie s medzinárodnými štandardmi a dobrou praxou. V procese ide 

o zhodnotenie objektívne merateľných kritérií, zoradených do rôznych kategórií tak, 

aby boli čitateľné pre všetky zúčastnené strany. Kvantifikované výsledky umožňujú 

merať pokrok pri dosahovaní jednotlivých štandardov a tým vzniká vnútorný nástroj 

riadenia organizácie pre účely neustáleho zlepšovania sa. Organizáciám, ktoré sa 

rozhodli podstúpiť audit, pomáha odhaliť riziká a nedostatky a odstrániť ich skôr ako 

ohrozia svoju transparentnosť voči donorom. Zaistenie integrity a výkonnosti 

organizácie, účinné a efektívne vynakladanie prostriedkov, má pre darcov zásadný 

význam a preto posúdenie zo strany nezávislého auditu väčšinou pozitívne ovplyvní 

fungovanie organizácie. Nemenej dôležité je, aby neexistovali pochybnosti o osobe 

resp. spoločnosti, ktorá audit zaručuje, preto sa SGS so svojimi skúsenosťami 

a históriou javí ako vhodná neutrálna strana.  

NGO Benchmarking ukazovatele boli navrhnuté tak, aby zistili, či hodnotená 

organizácia vyhovuje medzinárodným štandardom dobrej praxe fungovania 

neziskových organizácií, čo viedlo k zostaveniu zoznamu 101 merateľných kritérií, 

vybraných zo základných kódexov a smerníc. Rozdelené sú do 4 skupín ako indikátory 

dobrej praxe (riadiace orgány, strategický rámec, manažment intergrity, komunikácia, 
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advokačné aktivity a obraz na verejnosti, ľudské zdroje, fundraising, alokácia 

finančných zdrojov a kontrola, činnosť, výsledky činnosti, napredovanie organizácie), 

očakávania podporovateľov (transparentnostť, efektívnosť, výkonnosť), manažment 

organizácie (systém, aktivity – programy/ projekty, ľudské zdroje, financie) 

a zlepšovanie sa do budúcnosti (plán, zodpovednosť, vyhodnotenie). V prípade, že má 

organizácia záujem o audit SGS, požiada o zaslanie dokumentu s názvom „The Audit 

Preparation Questionnaire“ dostupného v angličtine, francúžštine, portugalčine 

a španielčine, ktorý je nevyhnutný na definovanie rozsahu auditu, jeho postupu 

a nákladov. Po schválení zo strany SGS je podpísaná zmluva a dva alebo tri týždne pred 

plánovaným auditom obdrží organizácia zoznam dokumentov, ktoré je povinná 

pripraviť. Rozsah auditu si určí samotná organizácia, a prebieha formou osobných 

návštev auditorov a kontroly potrebných dokumentov. Audit môže prebehnúť na prvej 

úrovni ako preskúmanie hlavného sídla alebo hlavného sídla spolu 

s nereprezentatívnou vzorkou pracovísk organizácie. V druhej úrovni prebieha hĺbkový 

audit takmer všetkých pracovísk vrátane sídla. 

Počas auditu je preskúmaný každý jeden ukazovateľ a následne obodovaný na stupnici 

0 až 3. Do 2 týždňov od ukončenia je výsledok spracovaný v podobe záverečnej správy 

z auditu. Finálna správa obsahuje podrobné skóre ndikátorov, identifikovanie silných 

a slabých stránok a príležitosti na zlepšenia spolu s odporúčaniami na nápravu alebo 

zavedenie preventívnych opatrení. Organizácia sa pred predložením záverečnej správy 

oboznámi s výsledkami a v prípade, že získa hodnotenie minimálne 70% zhody 

s indikátormi a audit nepreukáže žiadny významný nedostatok je jej udelený NGO 

Benchmarking Certificate spolu s „Certification Mark“. Názvy všetkých úspešných 

organizácii, ktoré prešli auditom spolu s certifikačným číslom, štátom registrácie 

a dátumami platnosti sú zverejnené na webovej stránke SGS, od týchto dátumov je 

možné odvodiť, že audit má platnosť 18 mesiacov, po ktorých je potrebné absolvovať 

kontrolný audit. Cenník nebol nájdený, ale zo štúdia podkladov vyplýva, že každá 

organizácia obdrží cenovú ponuku pred podpisom zmluvy.  

Súčasťou NGO Benchmarking služieb je nielen audit ale aj konzultačné a tréningové 

aktivity, vďaka ktorým  môžu zamestnanci, riadiaci pracovníci a členovia dozorných rád 

absolvovať školenie „NGO Best Practices“. Zmyslom tohto programu nie je hovoriť 

neziskovým organizáciám, aký by mal byť ich model dobrého spravovania 

a zodpovednosti ale poskytnúť im prehľad toho, ktoré kritériá považujú v spomenutých 

oblastiach za kľúčové donory, štátne autority alebo súkromné nadácie. Týmto 

spôsobom by mali byť organizácie schopné identifikovať riziko, ktoré pramení 

z nesúladu s očakávanými kritériami a nedostatky, ktoré ohrozujú trvalo udržateľný 
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rozvoj organizácie. V ponuke školení je uvedených 7 modulov zameraných na riadiaci 

orgán, strategické plánovanie a komunikáciu, fundraising, alokácia zdrojov a kontrola, 

činnosť a výsledky, ľudské zdroje, manažment integrity a etické princípy, politika 

trvalého rozvoja. Každé školenie je rozdelené na 5 častí: definície, riziká nesúladu 

s kritériami, výhody naplnenia stanovených kritérií, vybrané ukážky dobrej praxe, 

prípadové štúdie. V súlade s vnútornými pravidlami, SGS neškolí v prípade, že sa 

organizácia pripravuje na certifikačný audit NGO Benchmarking a takisto audítori, ktorí 

sa zúčastňujú tréningov sú vylúčení z účasti na audite v tej istej organizácii.  

Certifikačný hodnotiaci mechanizmus NGO Benchmarking  je štvrtou, najvyššou 

úrovňou systému, do ktorého je zapojená nezávislá tretia strana.  Audit je dlhodobým 

procesom, čo zvyšuje personálne náklady organizácie, preto sa domnievame, že 

systém je dostupný najmä väčším organizáciám. Samotný audit je sériou osobných 

návštev a štúdia dokumentov zo strany audítorov ale vyžaduje sa aj aktívna spolupráca 

zo strany hodnotenej organizácie. Výstupom je databáza organizácii, ktoré úspešne 

prešli auditom a takisto certifikát a udelenie známky za dobré spravovanie. V prípade 

identifikovania resp. vytvorenia hodnotiacej autority na úrovni SGS je možné uvažovať 

o takomto systéme aj v prostredí Slovenskej republiky. V súčasnosti je takéto 

hodnotenie skôr príkladom fungovania a spolupráce medzi ziskovým a neziskovým 

sektorom.  
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9. Návrhy a odporúčania  

Nasledovná kapitola prináša návrhy a odporúčania, ktoré vznikli na základe 

prebehnutých aktivít analytickej časti projektu prieskumu zahraničných systémov, 

legislatívno-inštitucionálneho zisťovania stavu súčasných registrov, evidencií 

a zoznamov ako aj zisťovania potrieb cieľových skupín.  

9.1 Prevádzkovateľ a financovanie 

Zodpovedanie otázky, kto je prevádzkovateľom resp. vlastníkom systému sa javí ako 

kľúčové z pohľadu jeho fungovania, financovania ako aj udržateľnosti.  

S prihliadnutím na to, že návrh OIS v SR by mal byť systém, ktorý pracuje s dátami zo 

spoľahlivých (validovaných), automaticky sťahovaných štátnych zdrojov, registrov 

a evidencií, sa javí ako optimálny prevádzkovateľ (resp. vlastník) štát.  

Z podstaty národného projektu, ktorého výstupom má byť aj OIS, navrhujeme za 

prevádzkovateľa určiť Ministerstvo vnútra SR, za zváženie stojí aj zapojenie Úradu 

splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti.  

Vzhľadom k inovačnému potenciálu takéhoto systému, ale aj vzhľadom k súvisiacim 

neurčitostiam jeho budúceho využitia, ktoré môžu  potenciálne významne ovplyvniť 

neziskové organizácie, navrhujeme vytvorenie komisie dohliadajúcej nad 

implementáciou a využitím takéhoto systému, ktorá by pozostávala zo zástupcov štátu 

(vlastníka a prevádzkovateľa), úradu splnomocnenca, nominantov z komory MNO 

z Rady vlády pre MNO, expertov z prostredia IT a open data a užívateľov (verejná 

správa, nadácie a verejnosť). Odporúčania takejto komisie by neboli pre vlastníka 

záväzné a mali by len odporúčací charakter, avšak komisia by bola súčasťou riadiacej 

štruktúry OIS.  

Čo sa týka financovania akéhokoľvek systému akreditácie alebo certifikácie 

ekonomická analýza uvádza, že v závislosti od potreby zdrojov na prevádzku sa odvíjajú 

aj stratégie na získanie zdrojov na ich úhradu. Všeobecne je možné o rôznych 

modeloch získavania zdrojov uviesť nasledovné: 

 Časť akreditačných/certifikačných alebo ďalších systémov sa spolieha na 

príspevok vo forme poplatku alebo členského príspevku od samotnej 

hodnotenej organizácie – to najmä  v prípadoch, keď je akreditácia vykonávaná 

individuálne konkrétnym organizáciám; predpokladá zapojenie ľudského vstupu 

a prípadne prináša nejaký priamy efekt pre zakreditovanú organizáciu (napr. 
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daňové zvýhodnenie, možnosť získavať asignovanú daň, zvýhodnenie v oblasti 

práce s dobrovoľníkmi a pod.). V tomto prípade je teda pre organizácie 

akreditácia okamžitým prínosom a tým pádom rastie aj ich ochota za 

akreditáciu zaplatiť. Na Slovensku už existuje limitovaný akreditačný systém pre 

organizácie, ktoré chcú prijímať podiel zaplatenej dane – tzv. Zoznam 

prijímateľov, ktorý tvorí a vedie Komora notárov SR. Ak chcú mimovládne 

neziskové organizácie získavať podiel zaplatenej dane, tak sa musia každoročne 

zaregistrovať do tohto Zoznamu prijímateľov u notára, pričom v priemere platia 

za takúto formu akreditácie približne 55 €. 

 

 Iná skupina zahraničných akreditačných systémov sa spolieha na 

(spolu)financovanie zo strany štátu. Štát má záujem na podpore akreditačného/ 

certifikačného  systému najmä v tom prípade, ak tým získa určitú informáciu 

alebo istotu, ktorú by za iných okolností nemohol alebo nevedel získať, 

poprípade ak potrebuje mať garanciu, že hodnotené organizácie spĺňajú určité 

štandardy, podmienky, alebo dokážu realizovať plnenie úloh štátu. 

 

 Akreditačný systém má predpoklad časom získať obrovské množstvo informácií 

a vybudovať tak databázu, ktorá sa dá rôznymi formami speňažiť – či už ide o 

čistý samotný predaj kontaktov a iných informácií z vytvorenej databázy, alebo  

prevádzkovatelia systému ponúkajú pridané služby pre záujemcov – tvorba 

analýz, máp, štatistík atď., takýmto spôsobom získavajú financie na prevádzku 

viaceré systémy, najmä ak sú prevádzkované súkromnými organizáciami (t.j. nie 

výlučne štátom). 

 

 Štvrtou formou financovania prevádzky akreditačných systémov je hľadanie 

externých zdrojov a to najmä vo forme grantov od zahraničných donorov 

(nadácií, veľvyslanectiev) alebo domácich donorov (najmä nadácií, alebo 

formou darov, sponzoringu a reklamy). Táto forma prevádzky je využívaná 

hlavne pri tvorbe a spustení systému, nakoľko akreditácia má šancu priniesť 

zlepšenie v problémových oblastiach, ale spočiatku ešte nemá všetko vytvorené 

tak, aby sa mohla financovať iným spôsobom. 

 

 Časť  systémov je prevádzkovaná hybridne, čo znamená, že sa nespolieha iba na 

jeden zdroj financií, ale snaží sa skombinovať viaceré zdroje – a to buď 

z časového pohľadu (t.j. jeden zdroj je postupne nahrádzaný inými zdrojmi – 

napr. štátna dotácia pri rozbehu systému je postupne nahrádzaná grantmi od 



65 
 

nadácií a predajom služieb), alebo už od začiatku je fungovanie systému 

nastavené viaczdrojovo – napr. dotácia je skombinovaná s grantmi nadácií 

a súkromnými darmi. Takáto forma financovania súčasne napĺňa hlavné 

pravidlo fundraisingu a to - nespoliehať sa iba na jeden zdroj. 

Zo záverečných odporúčaní pri financovaní slovenského modelu OIS, ktoré vychádzajú 

z ekonomickej analýzy, uvádzame nasledovné návrhy: 

Po stanovení spôsobu prevádzky systému je potrebné v prvom rade prepočítať náklady 

na rok, ktoré sú tvorené 2 hlavnými zložkami –fixné a variabilné náklady. 

Je potrebné si vyjasniť, kto bude prevádzkovateľom systému, nakoľko to má vplyv na 

možné využitie rôznych zdrojov. Niektoré zo zdrojov totiž nie je reálne využiť pri 

určitom vlastníkovi systému: 

a. Ak to bude štát, tak do úvahy prichádzajú „eurofondy“, štátna dotácia a 

poskytovanie určitých služieb za poplatok. Naopak nevyužiteľné sú pri 

aktuálnom legislatívnom prostredí podnikateľské príjmy (štát nie je 

založený za účelom podnikania), súkromné dary (len málokto 

pravdepodobne bude mať ochotu darovať v prospech štátu), príjmy z 

asignácie 2% (štát nie je oprávneným prijímateľom 2%) a ani granty od 

nadácií. V prípade rozhodnutia o financovaní štátom však systém získa 

vyššiu istotu získavania financií potrebných na prevádzku. 

 

b. Ak to bude súkromný prevádzkovateľ, tak v tomto prípade sú možnosti 

financovania oveľa širšie a teda v zásade je možné použiť všetky zdroje, 

ktoré legislatíva umožňuje. Nevýhodou je, že  akreditačný systém 

prevádzkovaný súkromným prevádzkovateľom môže mať komplikácie 

pri získavaní zdrojov na svoju prevádzku. Najvhodnejšie sa podľa 

zahraničných skúseností javí kombinácia – buď viacero zdrojov naraz, 

alebo spočiatku získanie väčších zdrojov na rozbeh a zavedenie systému 

(zabezpečiť financie na 3-5 rokov)  a následne sa spoliehať na 

samofinancovanie prostredníctvom iných zdrojov.  

 

c. Hybridný model môže predstavovať vhodný štartovací model 

ekonomickej prevádzky systému. Základom by bolo majoritné 

financovanie zo strany štátu (alebo eurofondy) doplnené o súkromné 

zdroje (granty od nadácií). Postupne by sa tento pomer menil v 

prospech súkromných zdrojov – podľa rozhodnutia spoplatnením od 
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hodnotených MNO, alebo poskytovaním platených služieb (tvorba 

analýz, štatistík, článkov na objednávku...). 

Je potrebné zistiť, či bude štát ochotný na financovanie systému prispievať, t.j. nejde o 

otázku prevádzkovateľa, ale či štát dokáže a bude mať dôvod podporovať prevádzku. 

Zo skúseností zo zahraničia (v tomto prípade len z Kanady), vyplýva, že štát sa tejto 

úlohy zhostil. V iných krajinách podobná iniciatíva neexistuje, preto, ak by sa Slovensko 

vydalo touto cestou, bolo by jedným z globálnych priekopníkov v tejto oblasti.  

Po rozhodnutí o prevádzkovateľovi systému je potrebné rozhodnúť, či budú poplatky 

vyžadované od samotných MNO – to bude možné najmä vtedy, keď tým MNO získajú 

nejaký benefit – či už okamžitý (napr. získavanie 2% z dane, daňové zvýhodnenie), 

alebo nepriamy (ako prerekvizita na prístup k verejným zdrojom, napr. pri uchádzaní sa 

o eurofondy). V tomto prípade je potrebné pri ekonomickom nastavovaní systému 

sledovať širší koncept slovenského modelu a akceptovať to, ktorým smerom sa bude 

vyvíjať a následne na to aj vyriešiť otázku spoplatnenia samotných MNO. 

Po vyriešení otázok príspevkov od štátu a spoplatnenia samotných MNO je potrebné 

rozhodnúť, o aké ďalšie zdroje sa systém bude uchádzať a vypracovať tak komplexnú 

fundraisingovú stratégiu fungovania systému. 

9.2 Dáta 

Úvahy okolo témy dát je potrebné prepojiť s ďalšími súvisiacimi otázkami, na ktoré je 

nevyhnutné myslieť pri návrhu OIS v SR. Sú nimi  najmä zodpovednosť orgánov verejnej 

správy pri spracúvaní dát v registroch, zoznamoch a evidenciách a s tým súvisiace práva 

a povinnosti, prepojiteľnosť jednotlivých databáz a možnosť MNO tzv. self reportovať 

informácie.  

„Medzi orgánmi verejnej správy, ktoré spracúvajú rôzne dáta a informácie vo verejných 

registroch, zoznamoch a evidenciách ktoré sú predmetom skúmania v projekte (spolu 

pre účely tejto časti aj „registre“), nachádzame subjekty rôzneho typu. Pri 

posudzovaných registroch v projekte ide prevažne o orgány verejnej správy (štátne 

orgány i samospráva) napr. ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne 

inštitúcie (sociálna poisťovňa), rozpočtové organizácie štátu (národné športové 

centrum) a v minimálnom počte samosprávne stavovské komory (notárska komora), 

právnické osoby vo forme obchodnej spoločnosti (zdravotné poisťovne). Registre 

posudzované v projekte majú rôzny spôsob zverejňovania, poskytovania či spracúvania 

informácií a dát v registroch, zoznamoch alebo evidenciách, ktoré vedú. Tak isto s 
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každým registrom môžu byť spojené iné právne účinky so zápisom do registra, a preto 

neexistujú jednotné pravidlá pre všetky registre, ktoré sme posudzovali. Formy 

poskytovania údajov sa v jednotlivých registroch rôznili, pričom medzi najčastejšie 

formy patria: 

a. online (webové) poskytnutia údajov či už vo forme automatizovaných systémov 

s vyhľadávaním alebo samostatné dokumenty (word, excel) s príslušným úplným 

zoznamom 

b. niektoré zápisy do registra majú konštitutívny charakter, iné len deklaratórny, 

c. niektoré orgány mali priamo povinnosť zo zákona zverejniť príslušné dáta 

v určitých lehotách, iné  tak robia aj nad rámec príslušného zákona, 

d. niektoré registre sú zverejnené so znakmi materiálnej publicity, iné majú len 

informačné účinky 

e. z niektorých registrov je príslušný orgán povinný vyhotovovať aj výpisy (princíp 

formálnej publicity), iné takúto povinnosť nemali.  

 

Zápisy ako aj účinky zápisov, či formy zverejňovania informácií  v rôznych registroch sa 

rôznia, a preto akékoľvek spájanie údajov z registrov do budúcna vyžaduje prísne 

posúdenie možností spájania, zverejňovania a poskytovania si údajov orgánmi (a inými 

inštitúciami) navzájom.“38  

Viac o zodpovednosti orgánov verejnej správy pri spracúvaní dát v jednotlivých 

registroch, evidenciách a zoznamoch ako aj informačnej povinnosti a ochrane údajov je 

možné zistiť v kapitole 7 a 8 analýzy Zmapovanie existujúceho legislatívno-

inštitucionálneho stavu registrov mimovládnych neziskových organizácií (MNO), 

sprístupňovania a dostupnosti dát o MNO, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov 

dát o MNO, ktorú pripravilo 1. Slovenské neziskové servisné centrum (1. SNSC). 

Zo spomínanej analýzy taktiež vyplýva, že skúmané množstvo registrov, evidencií 

a zoznamov je možné rozdeliť okrem iného na dve skupiny podľa toho, aký účinok je 

spojený so zápisom MNO do konkrétneho systému: 

1. konštitutívny účinok: zápisom MNO do registra vzniká nový právny stav. Príkladom 

sú Registre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý „vedú vyššie územné celky (VÚC) 

miestne príslušné podľa miesta poskytovania sociálnych služieb poskytovateľom 

                                            
38 

Zmapovanie existujúceho legislatívno-inštitucionálneho stavu registrov mimovládnych neziskových 
organizácií (MNO), sprístupňovania a dostupnosti dát o MNO, aktérov na úrovni verejnej správy a 
zdrojov dát o MNO., str. 164-168 
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a centrálny register vedie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zápis do 

registra sa vykonáva na základe písomnej žiadosti, a to miestne príslušnému VÚC  a 

zápis do registra poskytovateľov má konštitutívny charakter, nakoľko oprávnenie 

poskytovateľa sociálnej služby poskytovať sociálne služby vzniká až dňom zápisu do 

registra“.39 

2. deklaratórny (evidenčný) účinok: zápis MNO do registra má iba evidenčný  charakter 

a nespájajú sa s ním žiadne právne účinky. Ako príklad je možné uviesť Register 

organizácií Štatistického úradu SR, pri ktorom „je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že 

ide o register vedený predovšetkým na štatistické účely. Zároveň, ani zákon o štátnej 

štatistike neupravuje materiálnu publicitu registra organizácií, následkom čoho 

nemožno jednoznačne konštatovať záväznosť údajov zverejnených v registri organizácií 

vo vzťahu k tretím osobám. Štatistický úrad SR zodpovedá za spracovanie dát a za ich 

súlad s podkladmi, ktoré mal Úrad k dispozícií pri spracúvaní týchto dát.“40 

Zároveň je dôležité spomenúť, že obe skupiny obsahujú určité množstvo dát, ktoré sú 

overené (validované) zo strany štátu. Predpokladom je, že v skupine registrov, 

evidencií a zoznamov s konštitutívnym účinkom sú overované informácie o MNO pri 

úkone, na základe ktorého vzniká nový právny stav, napr. pri predkladní žiadosti o zápis 

do registra poskytovateľov sociálnych služieb. V  systéme s deklaratórnym účinkom 

vychádzame z hypotézy, že informácie o MNO sú skontrolované pri jej založení.  

Prečo je dôležité o tomto rozdelení rozmýšľať? Z našich stretnutí so zahraničnými 

expertami na workshopoch v Bratislave vyplynulo jedno z odporúčaní, aby OIS 

v podmienkach SR umožňoval sťahovanie čo najväčšieho množstva overených 

(validovaných) dát. Z tohto uhla pohľadu sa javí ako nevyhnutnosť pripraviť prepojenia 

navrhovaného systému s registrami, evidenciami a zoznammi orgánov verejnej správy, 

ktoré overené dáta obsahujú a využiť možnosť ich automatického sťahovania namiesto 

opakovaného dožiadavania informácii od samotných MNO.  

V snahe zníženia administratívnej náročnosti nie je totiž želaným javom, duplicitne 

zaťažovať organizácie so žiadosťou o informácie, ktoré už v určitej podobe štát má, 

avšak pri určitom type informácií (napr. podliehajúcim ochrane osobných údajov) by 

malo byť automatické sťahovanie podmienené súhlasom MNO. 

Na druhej strane, keďže vo väčšine registrov, evidencií a zoznamov MNO nemajú 

povinnosť pravidelne aktualizovať informácie, zvyšuje automatické sťahovanie 

                                            
39 

 ibid, str. 91 
40  ibid, str.180 
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možnosť zobrazenia neaktuálnych dát. Preto je potrebné myslieť na prístup organizácie 

k oprave údajov, čím by OIS prispieval k  „vyčisteniu“ resp. zjednoteniu dát. 

Ďalším dôležitým rozmerom a zároveň odporúčaním je orientácia takéhoto systému na 

otvorené dáta, resp. vytváranie OIS hneď v kvalite otvorených dát. 

9.3 Self - reporting 

Z prieskumu zahraničných systémov vyplýva, že inštitút tzv. self – reporting (z ang. self 

– samo, report – oznamovanie, ohlásenie) sa požíva v dvoch situáciách. 

Prvým prípadom, v ktorom je možné rozmýšľať o povolení MNO vkladať informácie je, 

ak neexistuje dostatočný počet údajov v ostatných registroch, evidenciách 

a zoznamoch t.z. v prípade, kedy verejné orgány neumožnia vstup a sťahovanie z 

databáz, kde sa informácie o MNO nachádzajú resp. vstup je umožnený ale údaje nie 

sú aktuálne. Vtedy môže byť self reporting nástrojom na zvýšenie kvality 

prezentovaných dát. 

Druhým scenárom je, že prepojenia a automatické sťahovanie funguje bez problémov 

ale samotné MNO majú snahu zvýšiť svoju transparentnosť voči verejnosti alebo 

potenciálnym donorom. Údaje, ktoré organizácie dobrovoľne poskytujú je možné 

rozdeliť na nasledovné kategórie: 

 činnosť: hlavná činnosť, programy, cieľové skupiny a podporovatelia, výsledky, 

plány, linky na získanie ďalších informácií 

 financovanie: účtovné závierky, auditorské správy, rozpis príjmov a výdavkov 

z rôznych pohľadov (verejné financie, členské poplatky, granty...) 

 fundraising: informácie o rôznych spôsoboch MNO o získavaní podpory, suma 

vyzbieraných príspevkov a ich použitie, správy o príjmoch z 2% 

 ostatné informácie: mediálne výstupy, certifikáty a ocenenia, partnerstvá 

a členstvá, odporúčania  

Odporúčanie, ktoré považujeme za uplatniteľné v prostredí SR, je vytvorenie 

dvojstupňového  systému, pričom tentokrát nehovoríme o hĺbke hodnotenia dát ale 

o otvorenosti/ uzatvorenosti prístupu k údajom. Prvá úroveň by mala obsahovať 

základné údaje o MNO s otvoreným  prístupom pre všetkých užívateľov (verejnosť, 

donorov,  orgány verejnej správy atď.). Následne druhá úroveň by vyžadovala 

registráciu MNO do systému, pričom motiváciou na takýto krok môže byť uchádzanie sa 

o verejné zdroje alebo zvýšenie čitateľnosti organizácie prostredníctvom self – 

reportingu.  
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S podobným systémom je možné sa stretnúť v Maďarsku s názvom Nonprofit Self-

Portrait, ktorý spočíva v prevádzkovaní verejnej databázy, v ktorom sú obsiahnuté 

podrobné informácie o jednotlivých mimovládnych organizáciách, ktoré sa pravidelne 

aktualizujú. Ide o bezplatný a verejne prístupný online model, ktorý pozostáva z údajov, 

ktoré MNO dobrovoľne poskytujú na základe bezplatnej registrácie a z údajov, ktoré sú 

verejne dostuzpné z rehistra MNO vedeného štátom. Aj napriek dobrovoľnosti vstupu 

organizácii do projektu Nonprofit Self-Portrait, v databáze možno nájsť aj údaje, o 

organizáciách, ktoré sa do projektu nezapojili a nevytvorili si profil. V tomto prípade  sa 

v databáze zobrazuje len výpis informácií z registra vedeného štátom. Informácie, ktoré 

sú obsiahnuté v databáze profilov mimovládnych organizácií, sú právne nezáväzné a 

majú len informatívnu funkciu. 

9.4 Legislatívne odporúčania  

Návrhy na zmenu legislatívy vychádzajú najmä z analýzy Registre v zahraničí, ktorej 

predmetom bolo skúmanie v akých systémoch fungujú MNO v štátoch EÚ a sveta, 

pripravenej 1. SNSC.  

9.4.1 Občianske združenia 

„Občiansky zákonník v § 19 ods. 2 ustanovuje, že právnické osoby vznikajú dňom ku 

ktorému sú zapísané do obchodného registra alebo do iného zákonom určeného 

registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Právny rámec občianskych združení 

vrátane ich registrácie upravuje Zákon o združovaní. Podľa § 6 ods. 1 tohto zákona 

občianske združenie vzniká registráciou. Samotný vznik občianskeho združenia je tak 

podmienený registráciou, pričom dňom registrácie je deň odoslania stanov 

občianskemu združeniu, na ktorom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyznačí deň 

registrácie. Do doby svojho vzniku ešte občianske združenie nemá spôsobilosť mať 

práva a povinnosti, to znamená, že nie je subjektom práva, pričom vo veciach 

súvisiacich s jej vznikom koná prípravný výbor občianskeho združenia.  

Aj napriek skutočnosti, že občianske združenie vzniká registráciou, žiaden právny 

predpis vrátane Zákona o združovaní neupravuje register občianskych združení.“41  

Z legislatívne analýzy ako aj zo stretnutia s cieľovými skupinami jednoznačne vyplynula 

potreba zavedenia Registra občianskych združení, novelizácia resp. prijatie nového 

zákona o združovaní, ktorý dlhodobo vykazuje znaky potrebnosti ukotvenia v právnom 

systéme. Ako uvádza analýza Registre v zahraničí „jeho neexistencia spôsobuje mnoho 
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 ibid, str. 95  
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riziká v praxi, ktoré spôsobujú zvyšovanie netransparentnosti občianskych združení, 

nakoľko nie je možné určiť kto v danom čase koná v mene združenia a akým spôsobom, 

nie je možné zistiť, kedy je združenie v likvidácií ako aj iné právne skutočnosti.“42  

9.4.2 Jednotný Register MNO 

V Poľsku, Maďarsku aj Českej republike je možné nájsť prvok jednotnosti, ktorým je 

spoločný register pre všetky MNO.  

„V Poľsku od roku 2001 existuje osobitná evidencia združení, ostatných občianskych 

a profesijných organizácií, nadácií a kliník ochrany verejného zdravia, ktorá je súčasťou 

Národného súdneho registra. MNO sú povinné informovať súd o zmenách informácií, 

ktoré sa do registra zapisujú, pričom zaniknuté MNO sú z registra vymazané. Informácie 

uvedené v Národnom súdnom registri sú tak vo veľkej miere presné a aktuálne. Za 

predpokladu, že by existoval záväzný register pre MNO, rovnako ako v prípade poľského 

Národného súdneho registra, by bolo vhodné prijať právnu úpravu v zmysle ktorej by 

elektronické výpisy z tohto registra mali záväzný charakter. 

V Maďarsku došlo v roku 2011 k rozsiahlej zmene právnej úpravy neziskového sektora, 

nakoľko bol prijatý nový zákon, ktorým sa právna úprava jednotlivých foriem 

organizácií neziskového sektora sústredila do jedného zákona.  Okrem hmotnoprávnej 

úpravy, bol prijatý aj nový procesný predpis, ktorý upravuje proces registrácie 

organizácií neziskového sektora do registra a podrobnosti o vedení registra. Do registra 

sa zapisujú okrem organizácií vzniknutých na základe práva združovať sa, nadácií, 

verejných nadácií aj ďalšie organizácie, napríklad národné športového federácie podľa 

zákona o športe, športové organizácie, otvorené dôchodkové fondy, európske územné 

združenia, organizácie zriadené zákonom a pod. So zápisom organizácie do registra sa 

spájajú účinky vzniku danej organizácie. 

 

V analýze Registre v zahraničí je možné nájsť odporúčanie „zjednotiť existujúce registre 

jednotlivých mimovládnych organizácií do jedného registra, ktorý by bol centrálny a 

členil by sa na sekcie v závislosti od právnej formy danej organizácie. So vznikom 

jedného registra súvisí aj určenie jedného orgánu, ktorý by bol príslušný na registráciu 

mimovládnych organizácií a zjednotenie procesného postupu pri zápise organizácii do 

registra, vrátane zmeny zapísaných údajov.“ 

                                            
42  Registre v zahraničí, Ekonomický pohľad na fungovanie zahraničných systémov, 

kapitola V, str. 40 
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9.4.3 Zjednotenie právnej úpravy neziskového sektora 

Právna úprave neziskového sektora v Slovenskej republike je poznačená 

roztrieštenosťou vo viacerých zákonov prijatých v rôznych časových obdobiach. Z tohto 

dôvodu je právna úprava neziskového sektora nekonzistentná nielen po stránke 

používanej terminológie, ale aj vo vzťahu k procesným otázkam týkajúcich sa zápisu do 

registra, v dôsledku čoho postupy registrácie jednotlivých foriem neziskových 

organizácií nie sú jednotné ani z hľadiska orgánu, ktorý vedie register. Uvedená situácia 

vyústila do stavu, kedy sú vedené osobitné registre pre jednotlivé právne formy 

neziskového sektora. Z pohľadu súčasnej právnej úpravy je komplexnejšie upravený len 

register nadácií, ktorý sa  obdobne ako obchodný register člení na register nadácia a 

zbierku listín. Len vo vzťahu k tomuto druhu registru je upravená formálna a materiálna 

publicita registra.“ 

Na základe vyššie uvedého vyplýva z analýzy Registre v zahraničí, potreba „zjednotiť 

právnu úpravu neziskového sektora a sústrediť ju do jedného zákona, ktorý by 

obsahoval právnu úpravu jednotlivých foriem neziskového sektora. Tá by bola na jednej 

strane navzájom konzistentná, a to nielen po terminologickej stránke, a na strane druhá 

by rešpektovala typické odlišnosti jednotlivých právnych foriem.“ 

9.4.4 Právo na prístup k dátam v Maďarsku 

Inšpiratívnym prvkom maďarskej legislatívy je právo na online prístup verejnosti 

k dátam o registrovaných organizáciách neziskového sektora garantované 

prostredníctvom zákona. „Register, do ktorého sa zapisujú organizácie neziskového 

sektora v Maďarsku, je dostupný v online verzii s možnosťou vyhľadávania nepretržite 

s výnimkou času potrebného na jeho údržbu. Pre oblasť poskytovania údajov z registra 

je potrebné spomenúť, že v Občianskom zákonníku sa upravuje právo každého 

nahliadnuť do registra a požiadať o overenie kópie údajov v registri alebo o výpis z 

registra. Verejnosť má k aktuálnym ako aj zmazaným informáciám obsiahnutých v 

registri prístup prostredníctvom webového sídlu. Dokumenty, ktoré boli nadáciami a 

združeniami predložené súdu v súvislosti s ich registráciou alebo registráciou zmien, sú 

verejnosti sprístupnené na prezeranie. Súd, ktorý vedie register sprístupňuje tieto údaje 

v elektronickej a papierovej forme v závislosti od formy v akej mu boli poskytnuté.43 

                                            
43 ibid,  kapitola IV, str. 22-28 
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9.4.5 Obnova registrácií MNO po určitom období 

Tento návrh je založený na modeli fungujúcom v Spojených štátoch amerických, 

pričom „povinnosť obnovy registrácie mimovládnej organizácie je spojená so zápisom 

v registri za účelom získania oprávnenia na získavanie financií na činnosť mimovládnej 

organizácie zo strany spoločnosti“ ale registrácia nemá trvlaý charakter. To znamená, 

že „organizácia je po uplynutí určitého obdobia povinná požiadať o obnovu, v opačnom 

prípade stráca oprávnenie na zbieranie financií. V právnom poriadku Slovenskej 

republiky je registrácia organizácií neziskového sektora s dočasným charakterom 

upravená len vo vzťahu k zápisu do zoznamu prijímateľom podielu zaplatenej dane 

z príjmov“ (tzv. 2%). Z analýzy Registre v zahraničí vyplýva, že „inštitút obnovy 

registrácii mimovládnych organizácií prichádza do úvahy vo vzťahu k zápisu do registra, 

do ktorého sa jednotlivé právne formy zapisujú. Týmto spôsobom by došlo k zavedeniu 

mechanizmu, ktorým by sa neziskový sektor pravidelne očisťoval od organizácií, ktoré 

nevykonávajú žiadnu činnosť a neplnia účel, na ktorý boli založený.“44 

9.4.6 Povinnosti spojené s výročnou správou 

Vzhľadom na komplikovanosť údajov sprístupňovaných v účtovných závierkach je pre 

verejnosť takmer nemožné získať prehľad o hospodárení MNO. Hlavným zdrojom 

informácií o činnosti je preto výročná správa. „Výročná správa má za cieľ poskytnúť 

verejnosti informácií o jej činnosti a hospodárení v uplynulom roku. V súčasnosti je 

tento cieľ naplnený len čiastočne, nakoľko  

a. povinnosť vypracúvať výročnú správu nie je zakotvená vo vzťahu k všetkým 

právnym formách neziskového sektora,  

b. výročná práva je v právnom poriadku upravená len prostredníctvom 

podstatných náležitostí, pričom podmienky na členenie výdavkov 

organizácie sú rozdielne stanovené v prípade nadácií a v prípade 

neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,  

c. v prípade organizácií, ktoré sú menej transparentné alebo nemajú zriadené 

webové sídlo, je možnosť verejnosti získať výročnú správu organizácie 

pomerne sťažená.  

 

Preto analýza Registre v zahraničí navrhuje „zefektívniť už existujúci inštitút výročnej 

správy predovšetkým tým, že  

                                            
44 ibid, kapitola III, str. 20-22 
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a. povinnosť vypracúvať a zverejňovať výročnú správu bude uložená vo vzťahu 

k všetkým právnych formám neziskového sektora, 

b. sa určí jednotná štruktúra príjmov a výdavkov, ktorú organizácie zahrnú do 

výročnej správy,  

c. výročná správa bude v digitálnej forme prístupná v rámci príslušného 

registra.  

 

Výročná správa by mala zohrávať dôležitú úlohu pri vzťahu verejnosť a neziskový 

sektor. Ako už bolo spomenuté, štruktúra výročných správ je rôzna, a preto mnohokrát 

nie sú údaje porovnateľné. Takisto pri niektorých právnych formách je nezaslanie 

výročnej správy sankcionované finančne, inokedy priamo zánikom právnickej osoby. 

Inštitútu výročnej správy by bolo potrebné sa venovať komplexne nielen z pohľadu dát 

ale aj z pohľadu záväznosti a zodpovednosti za zverejnené informácie. Je to významný 

prvok na zjednocovanie relevantných informácií o neziskovom sektore, činnostiach 

a financiách s nim spájaných. A v neposlednom rade ide o originálny prvok 

informovania verejnosti a verejnoprospešnej činnosti na Slovensku.“45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45

 ibid,, kapitola, str. 20-22 
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10. Záver  

Analytická časť projektu priniesla dôležité poznatky z fungovania akreditačných/ 

certifikačných a ďalších mechanizmov vo svete. Na základe výstupov z legislatívno-

inštitucionálneho stavu existujúcich registrov, evidencií a zoznamov, zisťovania potrieb 

cieľových skupín a prieskumu zahraničných modelov prinášame návrh OIS, ktorý bude 

v ďalšej časti projektu predmetom technologického, ekonomického a právneho 

posúdenia. 

Pre lepšiu uchopiteľnosť našej predstavy OIS sme sa rozhodli predstaviť ju 

v kategóriách, ktoré sme zostavili pri posudzovaní zahraničných systémoch 

v hodnotiacich hárkoch.  

Z pohľadu kategórie systému navrhujeme vytvoriť databázu, ktorá by  pracovala s 

dátami zo spoľahlivých (validovaných) zdrojov, registrov a databáz s primárnym účelom 

poskytnúť verejnosti, verejnej správy alebo donorom usporiadané informácie, ktoré 

oprávňujú na čerpanie verejných zdrojov. Zároveň by mal OIS umožňovať 

algoritmickým vyhodnocovaním údajov porovnávať údaje jednotlivých MNO a vytvárať 

prehľady, indexy a reportovacie štandardy.  Išlo by o kvantitatívne zhodnotenie 

zverejnených informácii, ktoré je možné pripraviť bez zapojenia tretej strany. 

Odporúčame vytvárať tento systém tak, aby spĺňal kritéria otvorených dát.  

Pri úvahách o úrovniach prístupností údajov sa javí ako optimálny dvojstupňový 

variant, kedy je prvý stupeň otvorený pre širokú verejnosť a obsahuje základné 

informácie o všetkých MNO a druhý stupeň si vyžaduje registráciu a oprávňuje na 

získavanie prostriedkov z verejných zdrojov. Dôležitým faktorom je pre nás 

dobrovoľnosť, ktorá sa odráža v možnosti, nie povinnosti registrovať sa v OIS. 

Dobrovoľnosť má však hranice v prípade navrhnutia systému ako dvojstupňového.  

Dáta prvej úrovne by boli v prípade legislatívneho ukotvenia navrhnutého OIS 

automaticky sťahované a sprístupňované a iba organizácie,  ktoré čerpajú alebo majú 

záujem čerpať verejné financie v budúcnosti by sa dobrovoľne zapájali do druhej 

úrovne.   

Z prieskumu zahraničných systémov vyplýva, že v ideálnom prípade funkčného 

a zmysluplného modelu sú zverejnené základné informácie o MNO (názov, sídlo, 

štatutár, hlavná činnosť) a ďalšie kategórie, ktorými sú: financie, personálne 

zabezpečenie, profil, komunikácia a referencie. Návrh OIS predpokladá konektivitu k čo 

najširšej základni dátových zdrojov, čo v preklade znamená pripraviť prepojenia na čo 

najväčšie množstvo overených údajov z registrov, evidencií a zoznamovorgánov 
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verejnej správy vrátané tých, ktoré sú v čase písania tejto analýzy v počiatočnom 

štádiu. Keďže sa ako významný zdroj informácií osvedčil aj tzv. self-reporting, systém 

by mal umožňovať MNO v prípade potreby vysvetliť resp. doplniť chýbajúce 

informácie. Pri takomto modeli je možné hovoriť fungovaní OIS na základe 

elektronických dát, pričom miera zapojenia sa závisí od samotnej MNO.  

Na základe dostupných analýz vyplýva, že v prostredí SR je pri potrebných 

legislatívnych zmenách spojených s fungujúcim OIS želané, aby bol prevádzkovateľom 

systému štát. Na druhej strane je potrebné vytvoriť funkčný mechanizmus kontroly 

formou komisie dohliadajúcej nad implementáciou a využitím takéhoto systému. Po 

definitívnom určení zodpovedného orgánu verejnej správy je možné rozmýšľať nad 

možnosťami financovania a udržateľnosti. 

Takto zostavený návrh OIS podľa nášho názoru reflektuje požiadavky cieľových skupín. 

Na jednej strane vytvára komplexný a zjednotený nástroj získavania informácii 

o neziskovom sektore, ku ktorým má prístup široká verejnosť. Na strane druhej, MNO 

majú možnosť zvýšiť svoju čitateľnosť voči verejnej správe a potenciálnym donorom 

a znížiť administratívnu náročnosť pri procese žiadania o verejné zdroje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

11. Použitá literatúra a ďalšie pramene 

 

 Bullain N., Hadzi-Miceva K.: Study on Recent Public and Self-Regulatory 

Initiatives Improving Transparency and Accountability of Non-Profit 

Organisations in the European Union, European Center for Not-for-Profit Law, 

2009  

http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/doc_centre/terrorism/docs/initiatives_improving_transparency_accoun

tability_npos_avr09.pdf 

 

 Shea C., Sitar S: NGO Accreditation and Certification: The Way Forward? An 

Evaluation of the Development Community´s  Experience. International Center 

for Not-for-Profit Law, 2004 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADB766.pdf 

 

 Songco, Danilo A: The Evolution of NGO Accountability Practices and their 

Implications on Philippine NGOs. A literature review and options paper for the 

Philippine Council for NGO Certification, 2007  

http://www.unngls.org/IMG/doc/PhilippinesEvolution_of_NGO_Accountability

_Implications.doc 

 

 Naidoo, K.: Civil Society Accountability: “Who Guards the Guardians?” Speech 

at UN Headquarters, New York, 2003 

http://www.gdrc.org/ngo/accountability/ngo-accountability.pdf 

 

 Lenczner, M.: Canada - a World Leader in Non-profit Data, 2014 
http://open.canada.ca/en/blog/ajah-and-fundtracker 

 Svák J. et al. : Zmapovanie existujúceho legislatívno-inštitucionálneho stavu 

registrov mimovládnych neziskových organizácií (MNO), sprístupňovania a 

dostupnosti dát o MNO, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov dát 

o MNO, 2014 

 Hyánek V.,Škarabelová S.,Řežuchová M.: Rozbor financování nestátních 

neziskových  organizací z vybraných  veřejných rozpočtů metody, problémy, řešení, 

http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/135-scan19-rozbor-metody-

problemy-reseni.pdf 

 Splíchal J.: Veřejná správa a občanská združení, Analýza informačních tokú, 

2007, http://www.mvcr.cz/soubor/studie-splichal-pdf.aspx 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/terrorism/docs/initiatives_improving_transparency_accountability_npos_avr09.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/terrorism/docs/initiatives_improving_transparency_accountability_npos_avr09.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/terrorism/docs/initiatives_improving_transparency_accountability_npos_avr09.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADB766.pdf
http://www.unngls.org/IMG/doc/PhilippinesEvolution_of_NGO_Accountability_Implications.doc
http://www.unngls.org/IMG/doc/PhilippinesEvolution_of_NGO_Accountability_Implications.doc
http://www.gdrc.org/ngo/accountability/ngo-accountability.pdf
http://open.canada.ca/en/blog/ajah-and-fundtracker
http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/135-scan19-rozbor-metody-problemy-reseni.pdf
http://cvns.econ.muni.cz/prenos_souboru/is/soubory/web/135-scan19-rozbor-metody-problemy-reseni.pdf
http://www.mvcr.cz/soubor/studie-splichal-pdf.aspx


78 
 

 Asociace veřejně prospěšných organizací (2013), Zpráva ze studijní cesty do 

Spolkové republiky Německo http://www.avpo.cz/wp-

content/uploads/2014/02/OPLZZ_zprava_Nemecko.pdf 

 Asociace veřejně prospěšných organizací (2013), Správa ze studijní cesty do 

Španělska http://www.avpo.cz/wp-

content/uploads/2014/02/Zprava_Spanelsko.pdf 

 

 Asociace veřejně prospěšných organizací (2014), Seal of Reliability, prezentácia, 

workshop Bratislava 26.-27.5.2014 

 

 European Center for Not-for-Profit Law (2014) Comparative practises to 

support the discussion on NGO Accreditation System in Slovakia, prezentácia, 

workshop Bratislava 3.-4.7.2014 

 

 The methodology of Foundation Transparency Index, 

http://en.fti.org.cn/interpretation.html 

 

 FTI, A True Chinese Innovation, Posted in Observation By Helen Li On May 2, 

2013, http://www.gpcommon.org/2013/05/02/fti-a-true-chinese-innovation/ 

 

 China Foundation Transparency Index 2012: Top 50, 

http://www.chinaabout.net/china-foundation-transparency-index-2012-top-

50/ 

 

 Are Chinese Foundations More Transparent Than American Foundations?, 

http://pndblog.typepad.com/pndblog/2012/09/are-chinese-foundations-more-

transparent-than-american-foundations.html 

 

 Charities Program Update, Drector’s General Message. http://www.cra-

arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/bt/chrtsprgrm_pdt-2014-eng.html 

 

 http://donnees.gc.ca/data/en/dataset/8a4fbee5-f2f0-4974-83bf-

66644e93988c 

 

 GuideStar, www.guidestar.org 

 

 Internal Revenue Service, http://www.irs.gov/ 

http://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/02/OPLZZ_zprava_Nemecko.pdf
http://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/02/OPLZZ_zprava_Nemecko.pdf
http://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/02/Zprava_Spanelsko.pdf
http://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/02/Zprava_Spanelsko.pdf
http://en.fti.org.cn/interpretation.html
http://www.gpcommon.org/2013/05/02/fti-a-true-chinese-innovation/
http://www.chinaabout.net/china-foundation-transparency-index-2012-top-50/
http://www.chinaabout.net/china-foundation-transparency-index-2012-top-50/
http://pndblog.typepad.com/pndblog/2012/09/are-chinese-foundations-more-transparent-than-american-foundations.html
http://pndblog.typepad.com/pndblog/2012/09/are-chinese-foundations-more-transparent-than-american-foundations.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/bt/chrtsprgrm_pdt-2014-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/bt/chrtsprgrm_pdt-2014-eng.html
http://donnees.gc.ca/data/en/dataset/8a4fbee5-f2f0-4974-83bf-66644e93988c
http://donnees.gc.ca/data/en/dataset/8a4fbee5-f2f0-4974-83bf-66644e93988c
http://www.guidestar.org/
http://www.irs.gov/


79 
 

 

 Global Reporting Initiative NGO Sector Supplement , www.globalreporting.org 

 

 The One World Trust, 

http://www.oneworldtrust.org/csoproject/cso/initiatives/list/international 

 

 Practical Quality Assurance System for Small Organisations, 

http://www.pqassoqualitymark.org.uk/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globalreporting.org/
http://www.oneworldtrust.org/csoproject/cso/initiatives/list/international
http://www.pqassoqualitymark.org.uk/


80 
 

Príloha 1: Hodnotiace hárky 

1. AusAID NGO Accreditation, Austrália ................................................................................... 81 

2. Akreditace v oblasti dobrovolnické služby, Česká republika ................................................ 85 

3. Certifikace transparentnosti neziskových organizací, Česká republika ................................ 88 

4. Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení 

spolehlivosti neziskových organizací v ČR, Česká republika ..................................................... 90 

5. Dobrovolná transparentnost neziskových organizací - Nadační fond Via Vitae, Česká 

republika ................................................................................................................................... 93 

6. Evidence nestátních neziskových organizací, Česká republika ............................................ 96 

7. Informační systém - Nestátní neziskové organizace, Česká republika ................................. 99 

8. Známka kvality, Česká republika ........................................................................................ 102 

9. Foundation Transparency Index, Čína ................................................................................ 104 

10. Register transparentnosti EÚ, Európska únia ................................................................... 106 

11. Philippine Council for NGO Certification, Filipíny ............................................................. 110 

12. La charte de déontologie, Francúzsko .............................................................................. 114 

13. Leadership Development and Organisation Effectiveness , India .................................... 116 

14. Voluntary certification system, Kambodža....................................................................... 119 

15. Code of Ethics of the Canadian Council for International Co-operation, Kanada ............ 122 

16. Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, Španielsko............................................ 126 

18. Charity Navigator, USA ..................................................................................................... 132 

19. National Center for Charitable Statistics (NCCS) DataWeb, USA ..................................... 134 

20. Guidestar USA, USA .......................................................................................................... 138 

 

 
 
 
 
 
 
 



81 
 

1. AusAID NGO Accreditation, Austrália 

 

Názov: AusAID NGO Accreditation 

Krajina realizácie: Austrália 

Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér Australian Government – Department of 

Foreign Affairs and Trade (verejná správa) 
(prevádzkovateľ systému – verejná 

správa/MNO/inštitúcia): 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Akreditácia MNO je vyžadovaná kvôli 

oprávnenosti žiadať o financovanie v rámci 

programov AusAID, takisto pre niektoré granty 

na humanitárnu pomoc či rozvoj regionálnej 

spolupráce, ktoré administrujú austrálske MNO.  

Cieľová skupina (kto je predmetom 

hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

Austrálske MNO, ktoré poskytujú rôzne formy 

pomoci rozvojovým krajinám zapojených v 

programe AusAID 

Užívateľ systému (verejná 

správa/MNO/verejnosť...): 

Austrálska rada pre medzinárodný rozvoj, 

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, 

Výbor pre rozvojovú spoluprácu 

Typ spracovávaných dát 

(elektronické/analógové) 

analógové 

Zameranie na spracovávané dáta 

(financie/transparentnosť/výsledky 

činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť/výsledky činnosti 

(Organizácie musia splniť nasledovné kritériá: 

1.NGO je legálne registrovaná charita v Austrálii. 

2. NGO má organizačnú štruktúru s jasnými 

vedúcimi/riaditeľmi, so zadefinovanými 

zodpovednosťami. 3.NGO má záznamy o 

medzinárodných rozvojových aktivitách. 4.NGO 

postupuje podľa manuálov pre sektor v oblasti 

dobrej praxe a správy. 5.NGO má kapacity na 

dosiahnutie cieľov. 6.NGO má nástroj na 
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monitorovanie, hodnotenie a reportovanie 

aktivít. 7.NGO má dokumentované partnerstvo s 

organizáciami v krajinách, kde vykonáva činnosť. 

8.NGO má zhodnotené kapacity partnerov na 

plnenie a rozvoj projektov. 9.NGO podporuje 

austrálsku vládu. 10.NGO poskytuje presné 

informácie o organizácií, ciele a aktivity 

prezentované verejnosti. 11.NGO udržiava 

austrálsku komunitnú podporu pre rozvojové 

projekty. 12.NGO má efektívny manažment, 

administráciu a finančné systémy. 13.Partneri a 

pobočky v zámorí majú dostatočné kapacity a 

záväzne preberajú aktivity v profesionálnom 

merítku s ohľadom na finančné možnosti. 

14.NGO využívajú systémy na zvládnutie 

prípadných finančných rizík. 15.NGO je schopná 

vyraisovať v rámci austrálskej komunity aspoň 

50 000 dolárov (základná akreditácia). resp. 100 

000 dolárov (plná akreditácia) v priemere za 3 

uplynulé roky, na rozvojové aktivity.  

Miera validity/spoľahlivosti 

poskytovaných dát (self-

reported/verificated) 

verificated (3 stupňové hodnotenie) 

Miera aktivity hodnotených:  kombinovaný (NGO vyplní online prihlasovací 

formulár na základe ktorého dostanú na 

vyplnenie online profil. Autorita (Ministrestvo 

zahraničných vecí a obchodu) profil overí a 

dochádza ku konzultáciám ohľadne osobného 

monitoringu. Správu z osobného monitoringu 

preveruje autorita, následne buď posúva ďalej 

(Rada pre rozvojovú spoluprácu), alebo vracia 

na prepracovanie s odporúčaniami. Na 

zasadnutí Rady sa potom rozhoduje o udelení 

akreditácie.  

-       kombinovaný 

-       vyžaduje aktivitu 

-       pasívny 

Motivácia hodnotených užívateľov Organizácie, ktoré splnia kritériá a získajú 
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(prečo systém využili?) : akreditáciu, sú spôsobilé na získavanie zdrojov, 

ktoré manažuje Ministerstvro zahraničia a 

obchodu v programe Austrálsky kooperačný 

program pre NGO. 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
1.     len registrácia 

2.     splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 

3.     e-data + hodnotenie 

4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 

    

Typ výstupu: Akreditácia (v úrovniach Base=základná, 

Full=plná) 
-       zaradenie do databázy 

-       pečiatka/label/značka 

-       certifikát/audit 

Doba platnosti výstupu: 5 rokov, možnosť prechodu z „base“ na „full“ 

level – minimálne 12 mesiacov od zisku „base“ 

Náklady na získanie výstupu: Bez poplatku 

(je získanie výstupu 

spoplatnené?/kto platí?) 

Kontrola počas platnosti 

výstupu/spôsob odobratia 

hodnotenia/sankcionovanie: 

Re-akreditácia sa vykonáva každých 5 rokov. V 

prípade, že chce organizácia prejsť z úrovne 

"Base" na úroveň "Full", môže tak urobiť 12 

mesiacov od získania "Base" akreditácie, no 

prechádza celým procesom nanovo. 

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu 

pravidelne audituje organizácie, najmä tie, ktoré 
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sú financované z ich zdrojov. Každých 12 

mesiacov organizácie aktualizujú svoj profil 

(Agency profile), v prípade, že to nestihnú v 

termíne, ohrozujú svoju akreditáciu, resp. budú 

vylúčený z financovania rozvojového programu 

pre MNO na nasledujúci rok. 

Spôsob riešenia 

sporov/sťažností/udaní: 

všetky sťažnosti, pripomienky a návrhy na 

zlepšenie systému akreditácie rieši Ministerstvo 

zahraničných vecí a obchodu 

Možnosť zapojenia verejnosti 

(referencie/komentáre/odporúčania): 

pripomienky na akékoľvek procesy je možné 

adresovať na Ministerstvo zahraničných vecí a 

obchodu 

Užívateľský pohľad na systém (user 

interface a skúsenosti):  

Systém nemá elektronické rozhranie. V 

elektronickej forme je však k dispozícii 

podrobná príručka, ktorá mapuje a vysvetľuje 

celý proces akreditácie 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Systém komplexného posúdenia a akreditácie 

neziskových organizácií, ktoré sa chcú uchádzať 

o špecifické zdroje pre projekty rozvojovej 

pomoci. Proces hodnotenia je 3 stupňový. V 

1.stupni je potrebná registrácia a vyplnenie 

základného proilu, v ktorom sa vykazujú 

potrebné údaje a dokumenty. Táto fáza 

prebieha online. V 2.fáze dochádza k 

posudzovaniu vykázaných dát a k osobnému 

monitoringu organizácie (2-3 dňovej). Výstupom 

z monitoringu je správa, ktorá prebieha 

hodnotením a prípadne sa vracia na 

zapracovanie pripomienok. Výsledný dokument 

sa v 3.fáze predkladá najvyššej hodnotiacej 

komisií, ktorá na zasadnutí rozhodne o 

konečnom udelení akreditácie na 5 rokov. V 

procese hodnotenia je organizáciám k dispozícií 

technická podpora aj konzultanti na dosiahnutie 
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a splnenie kritérií. Cieľom autority nie je 

zložitými procesmi komplikovať prideľovanie 

zdrojov, ale zvyšovanie kredibility organizácií, 

ktoré tieto zdroje žiadajú. Akreditácia je 

bezplatná s patričnou podporou zo strany 

poskytovateľa. Vzhľadom na 4.úroveň hĺbky 

hodnotenia tohto systému, nie je možné o 

systéme uvažovať ako relevantnom pre 

podmienky tvorby akreditačného systému na 

Slovensku, kvôli potrebe niekoľkých 

zodpovedných autorít a veľkého množstva 

personálnych kapacít v procese hodnotenia. 

Pramene: http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx, 

http://aid.dfat.gov.au/ngos/Documents/ngo-

accreditation-manual.pdf 

 

2. Akreditace v oblasti dobrovolnické služby, Česká republika 

Názov: Akreditace v oblasti dobrovolnické služby 

Krajina realizácie: Česká republika 

Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

Verejná správa 
Ministerstvo vnútra ČR. Akreditácia sa udeľuje 
na základe zákona o dobrovoľníckej službe 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Systém akreditácie v oblasti dobrovoľníckej 
služby bol založený v roku 2003 v rámci zákona 
o dobrovoľníckej službe - prvým právnym 
predpisom upravujúcim štatút dobrovoľníctva - 
prijatý ako dôležitá súčasť postupného procesu 
rozvíjania manažmentu dobrovoľníctva v ČR. 
Zákon zaviedol pojmy obvykle používané v 
Európe, ustanovuje pravidlá fungovania 
dobrovoľníckych organizácií, definuje riziká 
hroziace dobrovoľníkom a upravuje spôsoby 
ochrany pred nimi a v rámci kontroly organizácii 
aj zavádza inštitút akreditácie. S akreditáciou 
súvisí aj možnosť čerpať dotácie na výkon 
dobrovoľníckej služby.  
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Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

MNO 
Neziskové organizácie okrem nadácii a 
nadačných fondov, ktorá dobrovoľníkov 
vyberajú, evidujú, pripravujú pre výkon 
dobrovoľníckej služby a uzatvárajú s nimi zmluvy 
o výkone dobrovoľníckej služby  

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

verejná správa/MNO 
Primárne je systém určený pre verejnú správu a 
samotné akreditované organizácie pracujúce s 
dobrovoľníkmi, nakoľko sú ním upravené 
zákonné vzťahy a povinnosti na výkon v oblasti 
dobrovoľníckej činnosti. Sekundárne slúži 
akreditácia aj ďalším subjektom (najmä 
verejnosť) pri získavaní informácií o kredibilite 
dobrovoľníckych organizácií. 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

Analógové 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

financie/výsledky činnosti 
Proces hodnotenia sa zameriava na kvalifikačné 
zloženie orgánov, zamestnancov alebo členov 
na realizáciu konkrétnych projektov / 
programov dobrovoľníckej služby, posudzuje 
finančnú spôsobilosť, schopnosť organizovať 
prípravu a realizáciu dobrovoľnícke služby a 
spôsobilosť plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce 
zo zákona o dobrovoľníckej službe 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Verificated 
Splnenie kritérií preveruje komisia zriadená 
autoritou 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Kombinovaný 
Nadačný subjekt musí prejsť sebahodnotením 
(dotazník) a následne hodnotením komisie 
(zoznam dokumentácie vyžadovanej ku 
akreditácii) a splniť parametre hodnotenia 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Vysielať dobrovoľníkov môžu podľa zákona iba 
organizácie, ktoré získali akreditáciu a to iba na 
oblasť, na ktorú získali akreditáciu. Akreditácia 
ďalej oprávňuje uchádzať sa o dotácie z 
ministerstva vnútra. Akreditácia umožňuje 
organizáciám ľahšie získavať dobrovoľníkov, 
pretože im zaručuje určitý stupeň ochrany pri 
výkone ich činnosti. 



87 
 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1) len registrácia 
2) splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3) e-data + hodnotenie 
4) všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

4. Všetky úrovne + komisia 
 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Certifikát/audit 
Výstupom je vystavenie rozhodnutia o 
akreditácii. Zoznam akreditovaných organizácii 
je k dispozícii online na stránkach ministerstva 
vnútra 

Doba platnosti výstupu: 3 roky, nepredlžuje sa – treba podať novú 
žiadosť 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Nie 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Áno 
Na základe vlastného alebo cudzieho podnetu 
môže ministerstvo organizáciu skontrolovať, 
pričom sa postupuje podľa zákona o štátnej 
kontrole 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

Proces rozhodovania o akreditácii sa riadi 
zákonom o správnom poriadku, rozporovať 
možno iba rozhodnutie o (ne)udelení 
akreditácie zo strany posudzovanej organizácie, 
pri opakovanom vydaní nesúhlasu 
ministerstvom je možné obrátiť sa na súd 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania): 

Nie 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Systém je analógový – nemá užívateľské 
prostredie. Na webových stránkach ministerstva 
sa nachádza iba formulár pre uchádzajúce sa 
organizácie a zoznam akreditovaných organizácií 
(po rokoch kedy získali akreditáciu) – grafické 
rozhranie je štandardný portál verejnej správy, 
údaje sú ľahko prístupné a dohľadateľné. 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Akreditačný systém zameraný na konkrétnu 
oblasť činnosti MNO. Proces získania akreditácie 
je štandardný. Informačný systém nie je 
prítomný, jedným z výstupov procesu je iba 
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zoznam organizácií s akreditáciou v podobe PDF 
súboru so základnými informáciami o 
organizáciách akreditovaných v tom-ktorom 
kalendárnom roku spolu s popisom činnosti, na 
ktorú získali akreditáciu (typicky ide o konkrétny 
projekt organizácie). Z nášho pohľadu ja 
najzaujímavejšie ukotvenie akreditačného 
mechanizmu v právnom systéme ČR, kedy je 
celý mechanizmus zadefinovaný v legislatíve 
(viaceré zákony). 

Pramene: http://www.mpsv.cz/cs/730 
http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-
sluzba-500539.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 
http://www.dobrovolnik.cz/management-
dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-a-paragrafy/ 
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-
akreditovanych-projektu.aspx 

 

3. Certifikace transparentnosti neziskových organizací, Česká republika 

Názov: 
Certifikace transparentnosti neziskových 
organizací 

Krajina realizácie: Česká republika 

Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

MNO 
Institut pro informační společnost, o.s. 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Oceniť hospodárne, účelné a účinné nasadenie 
finančných prostriedkov neziskovými 
organizáciami na činnosti vyplývajúce z ich 
štatútu. Ocenenie je udeľované iba 
transparentným organizáciám s funkčnými 
internými a externými kontrolnými štruktúrami. 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

MNO 
Neziskové organizácie so sídlom v ČR s 
minimálne dvojročnou existenciou, spĺňajúce 
platné právne predpisy a štandardy IPIS, ktoré 
sa venujú sociálnym, humanitárnym, kultúrnym 
alebo environmentálnym aktivitám. 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

verejná správa/verejnosť/darcovia/firmy 
 

Typ spracovávaných dát Analógové 

http://www.mpsv.cz/cs/730
http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
http://www.dobrovolnik.cz/management-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-a-paragrafy/
http://www.dobrovolnik.cz/management-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-a-paragrafy/
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-projektu.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-projektu.aspx
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(elektronické/analógové) 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť 
 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Verificated 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Kombinovaný 
Posudzovaný subjekt sa najskôr podrobí 
predbežnému hodnoteniu (preskúmanie 
vyžiadaných dokumentov, dodanie vyplneného 
formuláru a čestného prehlásenia), či má 
predpoklady splniť kritériá autority. V tejto fáze 
sa posudzuje transparentnosť organizácie. Po 
vydaní priebežnej správy sa organizácia 
rozhodne, či sa podrobí hĺbkovému hodnoteniu, 
v rámci ktorého sa zisťuje stav nakladania so 
zverenými finančnými prostriedkami v súlade s 
podmienkami pre udelenie certifikátu. V tejto 
fáze sa posudzujú narábanie s financiami v 
organizácii. 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Získanie certifikátu je prestížna záležitosť 
a indikátorom kredibility jeho držiteľa, ktorý je 
rešpektovaný a považovaný za dôveryhodného 
partnera. Organizácia získa jedinečné 
osvedčenie o transparentnosti v ČR, širokej 
verejnosti dáva signál, že si ctí zákony a etické 
pravidlá, že má nastavené pravidlá, ktoré 
fungujú a sú efektívne a že nakladá so zverenými 
prostriedkami efektívne a transparentne. 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1. len registrácia 
2. splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3. e-data + hodnotenie 
4. všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

4. Všetky úrovne + osobné návštevy/audit 
 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

pečiatka/label/značka 
Pečať kvality, ktorú môžu certifikované 
organizácie využívať na základe certifikátu. 
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Doba platnosti výstupu: 5 rokov 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Áno 
Certifikačný proces je spoplatnený. Výsledná 
cena je kalkulovaná podľa Cenníka IPIS (cca 
1 457 €) 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Áno 
Priebežné ročné kontroly 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

Nie 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania)
: 

Nie 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Systém je analógový 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Prevedenie systému je štandardné pre tento typ 
akreditácie. Patrí medzi spoplatnené systémy – 
autorita poskytuje podobné pečate aj v ďalších 
oblastiach (vzdelávanie). K dispozícii však nie je 
zoznam držiteľov certifikátu (autorita nemá na 
svojej stránke zverejnené ani výročné správy) a 
ak nejaká organizácia pečať získala, 
nekomunikuje to obvyklými spôsobmi.  

Pramene: http://vasemoznosti.cz/index.php?route=produ
ct/product&product_id=52 

 

4. Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení 
systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR, Česká 
republika 

Názov: 
Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových 
organizací: zavedení systému hodnocení 
spolehlivosti neziskových organizací v ČR 

Krajina realizácie: Česká republika 

Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

MNO 
Záujmové združenie transparentných verejno-
prospešných organizácií - Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR (AVPO) 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Posilnenie transparentnosti a vierohodnosti 
neštátnych neziskových organizácií v České 
republike prostredníctvom systému hodnotenia 

http://vasemoznosti.cz/index.php?route=product/product&product_id=52
http://vasemoznosti.cz/index.php?route=product/product&product_id=52
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spoľahlivosti MNO vo forme dobrovoľného 
samoregulačného nástroja neziskového sektora. 
AVPO ČR projektom reaguje na dopyt členských 
organizácií, ktoré na valnom zhromaždení v roku 
2012 vyjadrili  potrebu vzniku hodnotiaceho 
systému ako nástroja na posilnenie ich 
transparentnosti. 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

MNO 
Neštátne neziskové organizácie so záujmom 
o certifikáciu. 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

verejnosť, verejná správa, podnikateľské 
subjekty 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

Analógové 
Záujemca dodá veľmi podrobný formulár o 
organizácii a jej procesoch spolu s robustnou 
prílohovou časťou (napr. zápisy z porád...) 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť  
Kritériá, ktoré autorita preveruje z verejne 
dostupných zdrojov (web), dodanej 
dokumentácie a aj návštevou v organizácii a 
rozhovormi so zamestnancami sú: poslanie, 
ciele a hodnoty organizácie; správa, riadenie a 
vnútorná kontrola organizácie; fundraising, 
vzťahy s verejnosťou; finančné riadenie a 
hospodárenie; transparentnosť voči verejnosti. 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Verificated 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Kombinovaný 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Verejné inštitúcie,  podnikateľské subjekty a 
verejnosť získajú informácie o spoľahlivých 
MNO, ktoré napĺňajú svoje poslanie, dodržiavajú 
základné pravidla transparentnosti a radne 
hospodária so zverenými finančnými 
prostriedkami; samotné MNO deklarujú svoju 
transparentnosť, posilňujú svoju vierohodnosť v 
očiach verejnosti a môžu tak získavať ďalších 
darcov, podporovateľov, zamestnancov a 
dobrovoľníkov. 
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Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
5. len registrácia 
6. splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
7. e-data + hodnotenie 
8. všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

4. Všetky úrovne + osobné návštevy 
 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Známka spoľahlivosti, záznam v databáze MNO 
s certifikátom. 

Doba platnosti výstupu: NA (systém je zatiaľ v štádiu prípravy) 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

NA (systém je zatiaľ v štádiu prípravy) 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

NA (systém je zatiaľ v štádiu prípravy) 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

NA (systém je zatiaľ v štádiu prípravy) 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania)
: 

NA (systém je zatiaľ v štádiu prípravy) 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Akreditačný mechanizmus je analógový, 
žiadateľská organizácia musí pred auditom zo 
strany autority vyplniť podrobný sebahodnotiaci 
formulár (na jeho zostavenie je k dispozícii aj 
detailný manuál) a dodať požadovanú 
dokumentáciu. Dokumenty vyžadované 
hodnotiacou autoritou sú obsiahle, ich 
zostavenie vyžaduje nie nevýznamné úsilie 
žiadateľskej organizácie, avšak pre štandardnú 
neziskovú organizáciu s ambíciou získať tento 
label nemôže byť požadovaný rozsah údajov 
nezvládnuteľnou prekážkou v úsilí získať 
certifikát. 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Ambiciózny akreditačný mechanizmus čerpajúci 
know-how významných európskych systémov 
certifikácie MNO. Zatiaľ je v štádiu projektu 
s výhľadom na spustenie, úroveň spracovania 
metodiky, geografická, kultúrna a legislatívna 



93 
 

blízkosť zámeru však predurčuje tento 
mechanizmus na bližšie preskúmanie 
a inšpiráciu pre potreby pripravovaného modelu 
akreditácie MNO v SR. 

Pramene: http://www.avpo.cz/2014/cesta-ke-zvyseni-
verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-
systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-
organizaci-v-cr/ 
http://www.avpo.cz/wp-
content/uploads/2014/02/Hodnoceni_spolehliv
osti_provadeci_metodika_pro_zadatele.pdf 

 

5. Dobrovolná transparentnost neziskových organizací - Nadační fond Via 
Vitae, Česká republika 

Názov: 
Dobrovolná transparentnost neziskových 
organizací - Nadační fond Via Vitae 

Krajina realizácie: Česká republika 

Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

MNO 
Nadační fond Via Vitae (krajská pôsobnosť, 
zakladajúci člen Asociácie komunitných nadácií 
ČR) 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Deklarovať vyššie štandardy fungovania MNO 
voči verejnosti spôsobom idúcim nad rámec 
zákonného / obvyklého prezentovania sa MNO. 
Iniciatíva vznikla zo strany MNO 
Moravskoslezského kraja, ktoré participovali na 
projekte „Podpora transparentních procesů na 
místní úrovní - Transparentnost fungování a 
hospodaření NNO“ a ktoré formulovali zásady a 
minimum transparentnej organizácie. 
„Transparentnosť neziskových organizácií je 
spojená so spôsobom ich fungovania, 
hospodárenia a vystupovania voči verejnosti. 
Nezisková organizácia, ktorá sa deklaruje ako 
transparentná, by o sebe mala verejne 
(internet) prezentovať určité minimum údajov, 
ktoré prekračuje minimum zákonné, teda to, 
ktoré neziskovým organizáciám predpisuje 
legislatíva alebo je bežnou praxou v občianskych 
či obchodno-právnych vzťahoch.“ 

http://www.avpo.cz/2014/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/
http://www.avpo.cz/2014/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/
http://www.avpo.cz/2014/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/
http://www.avpo.cz/2014/cesta-ke-zvyseni-verohodnosti-neziskovych-organizaci-zavedeni-systemu-hodnoceni-spolehlivosti-neziskovych-organizaci-v-cr/
http://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/02/Hodnoceni_spolehlivosti_provadeci_metodika_pro_zadatele.pdf
http://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/02/Hodnoceni_spolehlivosti_provadeci_metodika_pro_zadatele.pdf
http://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/02/Hodnoceni_spolehlivosti_provadeci_metodika_pro_zadatele.pdf
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Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

MNO 
Systém je otvorený pre všetky MNO, 
participujúce organizácie však zväčša pôsobia v 
rámci kraja, na úrovni ktorého iniciatíva vznikla 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

verejná správa/verejnosť/darcovia/firmy 
 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

Analógové 
Uchádzač vyplní dotazník rozdelený na dve časti 
– minimálne údaje o organizácii, ktoré by podľa 
akreditačného systému mala zverejňovať každá 
transparentná organizácia, a doporučené údaje, 
o ktoré autorita odporúča základné údaje 
doplniť tak, aby mala verejnosť komplexnú 
informáciu o konkrétnej MNO. 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť/výsledky činnosti 
Minimálne údaje = ID organizácie, financie, 
hospodárenie a partnerstvá. Odporúčané údaje 
= detailnejšie údaje o MNO, finančné zdroje a 
činnosť. 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Self-reported 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Vyžaduje aktivitu 
Posudzovaný subjekt musí prejsť 
sebahodnotením vo forme vyplnenia formulára 
s údajmi o organizácii 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Dobrovoľným aktom, deklaráciou svojej 
zodpovednosti byť transparentná, vysiela 
organizácia verejnosti jasný signál, že je aktívna, 
svoju transparentnosť berie do svojich rúk a 
nepreberá pasívne čo príde z okolia - čo jej 
nadiktuje štát, prípade iná nadradená inštitúcia. 
Transparentná organizácia sama ovplyvňuje a 
kultivuje prostredie, v ktorom pôsobí. 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1. len registrácia 
2. splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3. e-data + hodnotenie 
4. všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

1. len registrácia 
V zmysle našej klasifikácie ide iba o bazálnu 
registráciu MNO, dodané dáta ďalej nie sú 
overované ani hodnotené 
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Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

zaradenie do databázy 
Organizácia sa vyplnením formulára a 
prihlásením sa ku deklarácii a minimu 
transparentnej MNO zaradí do databázy 
transparentných MNO, ktorá je zverejnená na 
webe autority. Na svojom webe potom môže 
ukázať banner o pripojení sa do systému. 

Doba platnosti výstupu: neobmedzene 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Nie 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Nie je definovaná, ale systém sa prezentuje ako 
otvorený a vyvíjajúci sa a zmieňuje sa o 
diskusiách so signatármi, takže na internej 
úrovni k procesu riešenia otvorených oblastí 
dochádza 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

Nie je definovaný, ale systém sa prezentuje ako 
otvorený a vyvíjajúci sa a zmieňuje sa o 
diskusiách so signatármi, takže na internej 
úrovni k procesu riešenia otvorených oblastí 
dochádza 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania): 

Nie 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Mechanizmus je analógový – nemá UI  
Niektoré organizácie reportujú, že majú 
problém so zverejňovaním určitých údajov o 
sebe, ktoré sú súčasťou dotazníka 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Systém je založený na otvorenosti, z tohto 
princípu vychádza aj fakt, že údaje, ktoré MNO 
poskytujú nie sú overované a nie je oficiálne 
definovaný mechanizmus riešenia sporov a 
podnetov. Vzhľadom na zakladajúce organizácie 
a pôsobnosť autority je systém viac-menej 
obmedzený na Moravskosliezsky kraj.  
Systém síce deklarujúci otvorenosť a združuje 
organizácie, ktoré sa označujú za transparentné, 
v databáze participujúcich organizácií na webe 
autority však údaje, ktoré MNO vypĺňajú, vôbec 
nie sú zverejnené a verejnosť sa ku nim 
nedostane. O každej organizácii ú uvedené iba 
link na web stránku, sídlo a dátum prihlásenia. 
Časť „Pár slov o organizácii“ býva prázdna.  
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Pramene: http://www.nadacevv.cz/?transparentnost&L=0 

 

6. Evidence nestátních neziskových organizací, Česká republika 

Názov: Evidence nestátních neziskových organizací 

Krajina realizácie: Česká republika 

Kategória akreditačného systému Self-certification 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

Verejná správa 
Ministerstvo vnútra 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Systém bol spustený v roku 2006 s cieľom 
vytvoriť prvú verejne prístupnú databázu 
prehľadne združujúcu informácie o neštátnych 
neziskových organizáciách pôsobiacich v Českej 
republike, ktorá by napomáhala budovaniu 
zdravého vzťahu medzi štátom tretím sektorom. 
Je to nadstavba Informačného systému – 
Nestátní neziskové organizace. 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

MNO 
cirkevné organizácie, nadácie, nadačné fondy, 
občianske združenia, verejne prospešné 
organizácie, organizačné jednotky združení, 
záujmové združenia právnických osôb 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

Všetci, ktorí majú záujem o vyhľadávanie 
informácií o MNO 
široká verejnosť, pracovníci neziskových 
organizácií, pracovníci štátnej správy 
a samosprávy, novinári... 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

elektronické  
(analógové iba čiastočne – základné dokumenty 
organizácie sú potrebné na pridelenie 
prihlasovacích údajov do evidencie 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

Základné informácie o organizácii 
Názov, ID, právna forma, rok vzniku, poslanie, 
oblasť činnosti, cieľové skupiny, kontaktné 
informácie, štatutárne orgány, bankové 
spojenie, účasť v sieťových / strešných 
organizáciách, dokumenty (ako príloha k 
formuláru)  

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Self-reported 
(Najzákladnejšie údaje sú však autoritou 
overované pri úvodnej registrácii - názov, ID, 

http://www.nadacevv.cz/?transparentnost&L=0
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štatutári) 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Vyžaduje aktivitu 
Hodnotená organizácia sa musí aktívne 
zaregistrovať, v prípade zmien v údajoch robí 
úpravy v evidencii 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Prítomnosť v databáze je jedným z ukazovateľov 
aktivity MNO a keďže sú informácie v evidencii 
kontrolované a overované, je to 
známkou dôveryhodnosti organizácie pre 
prípadných darcov, partnerov, dobrovoľníkov či 
zamestnancov. V súvislosti s pripravovanou 
povinnosťou zápisu do evidencie pre všetky 
MNO pôsobiace v ČR sa predpokladá, že 
evidované subjekty budú môcť jednoduchšie 
získavať dotácie z verejných zdrojov a žiadať 
daňové úľavy na svoju činnosť 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1. len registrácia 
2. splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3. e-data + hodnotenie 
4. všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

1. Len registrácia 
(2. Splnenie základných kritérií pre získavanie 
verejných zdrojov a daňových bonusov – 
V horizonte niekoľkých rokov po zavedení 
povinnej registrácie do systému) 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Zaradenie do databázy 
 

Doba platnosti výstupu: Neobmedzene 
Teoreticky by malo dôjsť po zániku organizácie 
k výmazu z evidencie, spôsob a postup však nie 
je k dispozícii 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Bez poplatkov 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Nie 
Za zmeny v údajoch zodpovedá samotná 
organizácia vedená v evidencii 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

Nie je k dispozícii 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania)

Verejnosť môže zasielať svoje podnety 
a pripomienky na osobitnú emailovú adresu, 
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: tieto potom rieši autorita 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Prehľadné a intuitívne rozhranie, podrobné 
možnosti vyhľadávania (filtre podľa geografickej 
oblasti, cieľovej skupiny, oblasti činnosti, 
fulltextové vyhľadávanie). 
Sama autorita však žiada o trpezlivosť pri 
ťažkostiach pri práci s evidenciou – systém 
prechádza vývojom a dolaďuje sa. 
Pokiaľ je na stránke s výsledkami vyhľadávania 
zadefinovaný veľký počet (dá sa užívateľom 
zmeniť) vrátených záznamov, môže byť  pre 
používateľa náročné sa orientovať vo 
výsledkoch, pretože konkrétny záznam sa 
zobrazí iba v tom istom okne ako boli výsledky 
a po vrátení sa o krok späť vo webovom 
prehliadači sa už pôvodné výsledky 
vyhľadávania nezobrazia – vrátiť späť zo 
záznamu organizácie sa dá iba stlačením tlačidla 
prítomného na stránke so záznamom, to však 
užívateľa zavedie na úplný začiatok stránky 
s výsledkami vyhľadávania, ak klikol na záznam 
na spodku stránky musí sa znova presúvať dole. 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Základný systém na evidenciu hlavných 
informácií o MNO s prehľadným rozhraním 
a dobrými nástrojmi na vyhľadávanie 
v databáze. Najzákladnejšie informácie 
o organizácii sú verifikované autoritou pri 
úvodnej registrácii. Všetky ďalšie informácie 
a ich zmeny však zadáva sama organizácia a nie 
sú overované. Pri každom zázname organizácie 
je aj údaj o poslednej aktualizácii, užívateľ 
systému však nemá istotu, že informácie sú 
aktuálne a pravdivé. Nie je formulovaná 
a zadefinovaná metodika / spôsob ako riešiť 
podozrenie na neaktuálne či nepravdivé 
informácie – je možné dať podnet autorite, ale 
riešenie je individuálne (nesystémový prvok). 

Pramene: http://www.isnno.cz/evidencennov10001/Desig
nPages/oevidenci.aspx 

 

 

http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx
http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx
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7. Informační systém - Nestátní neziskové organizace, Česká republika 

Názov: 
Informační systém - Nestátní neziskové 
organizace 

Krajina realizácie: Česká republika 

Kategória akreditačného systému Self-certification 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

Verejná správa 
Ministerstvo financií 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Systém na evidenciu a zobrazovanie 
základných informácií týkajúcich sa 
mimovládnych neziskových organizácií, vznikol 
v súlade s uznesením vlády ČR č.1357/99. 
Zároveň obsahuje informácie o jednotlivých 
projektoch konkrétnych MNO vrátane údajov o 
finančnom krytí týchto projektov. Nadväzuje 
naň ďalší z riešených akreditačných 
mechanizmov - Evidence nestátních 
neziskových organizací, ktorý ako samostatný 
modul rozšíril systém v roku 2006. Prínos 
systému spočíva v možnosti sústrediť potrebné 
informácie z oblasti MNO v jednom ucelenom 
informačnom systéme a tieto údaje poskytovať 
širokej verejnosti prostredníctvom Internetu. 
Vybraná časť informácií z dát týkajúcich sa 
MNO je zverejnená na internete v súlade so 
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

MNO 
 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

Pracovníci štátnej správy a samosprávy, 
samotné neziskové organizácie, novinári, široká 
verejnosť a iné subjekty, ktoré v oblasti MNO 
pracujú 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

elektronické  
Dáta vytvárajú poskytovatelia dotácií (rezorty, 
agentúry) a prostredníctvom definovaného 
rozhrania (centrálny evidenčný systém alebo 
vlastný informačný systém rezortu) ich 
odovzdávajú Ministerstvu financií ČR do 
centrálneho modulu IS NNO. Časť údajov je 
prevzatá z databázy Informačního centra 
neziskových organizací, o.p.s.. V IS NNO potom 
dochádza k ich zlúčeniu a spracovaniu a 
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následne sa verejné informácie o MNO 
prezentujú na Internete. Informácie o MNO je 
tiež možné zadávať priamo do centrálneho 
systému prostredníctvom online aplikácie. 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

financie/výsledky činnosti-kvalitatívne 
Základné údaje o MNO (adresa, počty 
pracovníkov, kontakty, štatutárni 
zástupcovia...), charakteristika zamerania a 
pôsobnosť organizácie, celkové finančné zdroje 
a výdavky v jednotlivých rokoch, údaje o 
programoch, projektoch, službách a cieľových 
skupinách. 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Self-reported 
V technickom zmysle self-reported, pretože 
autorita nezodpovedá za vecnú správnosť dát 
prevzatých od poskytovateľov údajov 
týkajúcich sa MNO, kde však k určitej verifikácii 
môže dochádzať. 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Pasívny 
 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Do systému sú informácie o organizáciách 
zaraďované automaticky ako súbor dát z 
viacerých databáz verejnej správy.  

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1. len registrácia 
2. splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3. e-data + hodnotenie 
4. všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

2. splnenie základných kritérií 
(na úrovni niektorej z databáz, z ktorých 
systém čerpá) 
 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Zaradenie do databázy 
 

Doba platnosti výstupu: Neobmedzene 
 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Bez poplatkov 
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Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Áno 
Systém umožňuje oprávneným subjektom 
meniť  a dopĺňať údaje v databáze. 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

Nie je k dispozícii 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania): 

Verejnosť môže zasielať svoje podnety 
a pripomienky na osobitnú emailovú adresu, 
tieto potom rieši autorita. K dispozícii je aj Hot-
line linka na technickú podporu. 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

WWW rozhranie systému umožňuje okrem 
registračného modulu (zadávateľ musí mať 
vystavený elektronický certifikát autorizujúci 
ho k takejto operácii) využívať voľby „Zoznam 
MNO“ a „Zoznam projektov“, ktoré slúžia na 
vyhľadávanie dát v týchto zoznamoch. 
Užívateľské rozhranie je, vo verzii systému 
3.02.00, graficky aj rýchlosťou odozvy na 
úrovni konca 90-tych rokov. Bežná je hláška o 
preberaní dát zo servera (s grafickými prvkami 
ako v ére Windows 3.0) bez vrátenia nejakého 
výsledku. 
Kvôli nedostatočnej legislatívnej podpore sa 
podľa autorov štúdie "Veřejná správa a 
občanská sdružení: Analýza informačních toků. 
Studie pro Vysokou školu, Šplíchal, Josef." IS 
NNO potýka s tým, že poskytovatelia dotácií 
vkladajú informácie o poskytnutých financiách 
do systému nedôsledne, v dôsledku čoho údaje 
o niektorých subjektoch chýbajú. 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Z nášho pohľadu môže byť zaujímavé technické 
prevedenie systému samotného, ale najmä 
riešenie a zabezpečenie komunikácie viacerých 
informačných systémov pri fungovaní 
mechanizmu - pri vypĺňaní informácií o MNO v 
systémoch DIS (informačný systém daňovej 
správy), IS CEDR-rezorty (centrálny register 
dotácií) a vo web aplikácii IS NNO je totiž 
možné využívať on-line väzbu na 
Automatizovaný registr ekonomických subjektů 
(ARES) na vyhľadávanie a kontrolu 
identifikačných údajov a adries subjektov a 
väzbu na Územně identifikační registr adres 
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(ÚIR-ADR) na vyhľadávanie a kontrolu adresy. 
Taktiež je realizovaná základná väzba 
centrálneho modulu IS NNO na Databázi 
neziskových organizací v ČR, ktorú spravuje 
Informační centrum neziskových organizací, 
o.p.s. (ICN). 

Pramene: http://www.mfcr.cz/cs/o-
ministerstvu/zakladni-informace/informacni-
systemy/nestatni-neziskove-organizace 
http://www.isnno.cz/nnonet30200/ 
http://www.asd-software.cz/clanek-141-is-
nno.html 

 

8. Známka kvality, Česká republika 

Názov: Známka kvality 

Krajina realizácie: Česká republika 

Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

MNO 
Celorepublikové združenie zastrešujúce darcov 
v ČR (Fórum donorov) 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Cieľom známky je prispieť k posilneniu dôvery v 
odbornú a etickú profesionalitu držiteľov 
známky a zlepšiť tak orientáciu pri identifikácii 
nadačných subjektov. Iniciatíva vyšla zo strany 
členských organizácií jednotlivých asociácií pri  
Fóre donorov 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

MNO 
Nadácie a nadačné fondy , členovia príslušnej 
asociácie (členovia Asociace nadací alebo 
Asociace nadačních fondů), o známku sa 
uchádzajú dobrovoľne 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

verejná správa/verejnosť/darcovia/firmy 
 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

Analógové  

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť/výsledky činnosti 
Proces hodnotenia má charakter preverenia 
transparentnosti nastavenia procesov, 
grantovania, komunikácie podmienok pre 
získanie podpory a pod. Žiadateľ musí dosiahnuť 
štandardy v oblastiach: vedenie a správa 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/nestatni-neziskove-organizace
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/nestatni-neziskove-organizace
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/nestatni-neziskove-organizace
http://www.isnno.cz/nnonet30200/
http://www.asd-software.cz/clanek-141-is-nno.html
http://www.asd-software.cz/clanek-141-is-nno.html
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firemného nadačného subjektu, hospodárenie, 
etické chovanie a zodpovednosť, prostriedky 
nadácie a grantové pravidlá, otvorenosť 
komunikácie, spojenie so zriaďovateľom. 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Verificated 
Splnenie kritérií preveruje komisia zriadená 
autoritou 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Kombinovaný 
Nadačný subjekt musí prejsť sebahodnotením a 
následne hodnotením komisie a splniť 
parametre hodnotenia 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Získanie Známky kvality je zárukou a kontrolou 
overenia kvality nadácie a nadačného fondu, 
ktorú Fórum dárců udeľuje prevereným 
nadačným subjektom spĺňajúcim nastavené 
kritéria hodnotenia – dochádza tak k posilneniu 
dôvery v odbornú a etickú profesionalitu 
držiteľov Známky. Ďalším benefitom je pomoc 
pri skvalitňovaní nastavenia procesov a 
fungovania nadačných subjektov, pri rozvoji a 
zvýšení ich výkonnosti a detailné hodnotenie a 
spätná väzba s reflexiou silných a slabých 
stránok organizácie. Známka vysiela Jasný 
signál, že daná organizácia ide nad rámec 
zákonných požiadaviek, hlási sa k etickým 
princípom, pracuje kvalitne a jedná 
transparentne. 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1) len registrácia 
2) splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3) e-data + hodnotenie 
4) všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

4. Všetky úrovne + osobné návštevy/komisia 
 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Certifikát o udelení Známky kvality a 
prepožičanie práva označovať sa touto 
Známkou  

Doba platnosti výstupu: 2 roky 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 

N/A 
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spoplatnené?/kto platí?) 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Nie. 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

N/A 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania
): 

Nie 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Užívatelia systému komunikujú hrdosť na fakt, 
že získali Známku („Udelenie Známky kvality je 
pre nás naozaj veľká česť - ďakujeme za 
ocenenie našej práce!), hodnotenia procesu 
získavania označenia nie sú vzhľadom na 
charakter akreditačného mechanizmu 
k dispozícii. 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Štandardný mechanizmus akreditácie 
udeľovanej akreditačnou autoritou. Autoritou je 
rešpektovaná strešná organizácia nadačných 
subjektov, čo Známke prepožičiava žiadúcu 
kredibilitu. Nie všetky ocenené subjekty 
adekvátne komunikujú získanie Známky (aj keď 
súčinnosť pri PR aktivitách poskytuje samotná 
autorita). Detaily procesu nie sú bežne 
dostupné. Obdobnú značku udeľuje autorita aj 
vo firemnej sfére. 

Pramene: http://www.donorsforum.cz/sluzby-a-
projekty/znamka-kvality.html 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktualit
y/03_prezentace_splichalova_FD.pdf 
http://www.csr-online.cz/wp-
content/uploads/2012/11/DP_Veronika_Prjach
ova_CSR_CR_Francie.pdf 

 

9. Foundation Transparency Index, Čína 

Názov: Foundation Transparency Index 

Krajina realizácie: Čína 

Kategória akreditačného systému Rating, číselné hodnotenie (%) 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

MNO, The China Foundation Center 

http://www.donorsforum.cz/sluzby-a-projekty/znamka-kvality.html
http://www.donorsforum.cz/sluzby-a-projekty/znamka-kvality.html
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/03_prezentace_splichalova_FD.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/03_prezentace_splichalova_FD.pdf
http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2012/11/DP_Veronika_Prjachova_CSR_CR_Francie.pdf
http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2012/11/DP_Veronika_Prjachova_CSR_CR_Francie.pdf
http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2012/11/DP_Veronika_Prjachova_CSR_CR_Francie.pdf
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Dôvod/Motivácia vzniku systému: Snaha neziskovej organizácie poskytnúť 
informácie pre firemných a súkromných 
donorov, na základe ktorých je možné sa 
informovane rozhodnúť, indexovanie, rating 
organizácií dostupný širokej verejnosti. 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

Iba nadácie 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

všetky skupiny s prístupom na internet 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

elektronické 
 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

4 kategórie: Basic (základné údaje), finančné, 
projektové, dary 
Index vytvorený na základe dát pochádzajúcich 
z webových stránok hodnotených nadácii. 
China Foundation Transparency Index pri China 
Foundation Center spravuje databázu nadácii, 
má vytvorený automatický systém ťahania dát z 
webstránok nadácii, ktoré následne spracúva 
do indexu. V každej skupine je cca 5 - 15 
rôznych indikátorov. Každá skupina má max. 
hodnotu skóre na základe checklistu 
prítomnosti požadovaného indikátoru Y/N. 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

self-reported 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Pasívny, dáta pochádzajú z webstránok 
organizácií, automatické prepojenie. 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

N/A 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1) len registrácia 
2) splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3) e-data + hodnotenie 
4) všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

3. e-data + hodnotenie 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 

Rating, číselný indikátor (%) 
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- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Doba platnosti výstupu: N/A 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

N/A 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

N/A 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

N/A 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania): 

N/A 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

N/A 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Prehľadný systém prinášajúci komplexný obraz 
o každej hodnotenej organizácii, umožňuje aj 
porovnávanie s ďalšími podľa zvolených kritérií. 
Zároveň poskytuje prepojenie aj na organizácie 
(webstránky). Z pohľadu návrhu 4 levelov 
systému v SR ide o tretiu úroveň, keďže 
hodnotí a organizuje dáta. Využíva však 
kvantitatívne indikátory (Y,N) nie kvalitatívne.  

Pramene: http://en.fti.org.cn/  
http://www.gpcommon.org/2013/05/02/fti-a-
true-chinese-innovation/ 
http://en.fti.org.cn/interpretation.html 

 

10. Register transparentnosti EÚ, Európska únia 

Názov: Register transparentnosti EÚ 

Krajina realizácie: Európska únia 

Kategória akreditačného systému Self-certification 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

Inštitúcia 
Európsky parlament a Európska komisia  

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Zvýšiť transparentnosť rozhodovacích procesov 
európskych inštitúcií a poskytnúť občanom v EÚ 
priamy a jednotný prístup k informáciám o tom, 
aké subjekty ovplyvňujú rozhodovacie procesy 
EÚ, koho záujmy zastupujú a aké finančné 
prostriedky investujú do týchto činností.  

http://www.gpcommon.org/2013/05/02/fti-a-true-chinese-innovation/
http://www.gpcommon.org/2013/05/02/fti-a-true-chinese-innovation/
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Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

Všetky organizácie a samostatne zárobkovo 
činné osoby, ktoré sa zaoberajú činnosťami 
spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti registra 
(činnosti s cieľom priamo alebo nepriamo 
ovplyvňovať tvorbu alebo vykonávanie 
politík a rozhodovacie procesy inštitúcií Únie), 
bez ohľadu na ich právny status – okrem cirkví, 
politických strán a samosprávnych orgánov 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

široká verejnosť, inštitúcie EÚ 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

elektronické  
 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť/výsledky činnosti 
Do formulára vyplní subjekt pri registrácii 
základné údaje o subjekte, oblasti činnosti a 
záujmu a finančné údaje (najmä rozsah nákladov 
na zastupovanie záujmových skupín, zdroje 
financovania...). 
Register následne zverejní údaje: ktoré 
organizácie alebo samostatne zárobkovo činné 
osoby vykonávajú činnosti s cieľom priamo 
alebo nepriamo ovplyvňovať tvorbu alebo 
vykonávanie politík a rozhodovacie procesy 
inštitúcií EÚ; aké množstvo finančných 
prostriedkov venujú na tieto činnosti; ktoré 
subjekty sa zaviazali dodržiavať spoločný kódex 
správania. 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Self-reported 
Sekretariát registra nekontroluje ani neschvaľuje 
údaje uvedené pri registrácii. Za správnosť 
všetkých faktických údajov uvedených v registri 
zodpovedajú výhradne zaregistrované subjekty v 
súlade s povinnosťami stanovenými v kódexe 
správania. 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Vyžaduje aktivitu 
Hodnotená organizácia sa musí aktívne 
zaregistrovať, v prípade zmien v údajoch robí 
úpravy v evidencii. 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Registrácia slúži ako dôkaz o interakcii 
zaregistrovaného subjektu s európskymi 
inštitúciami a občanom EÚ poskytuje základné 
informácie o činnostiach takýchto subjektov, 
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ktoré sú nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia 
transparentnosti. (Pozn.: Neznamená to však, že 
zaregistrované subjekty môžu byť automaticky 
označované ako „lobisti“, keďže pre tento výraz 
neexistuje jednotná definícia, ak keď rozsah 
pôsobnosti registra zahŕňa okrem iných aj 
činností, ktoré sú všeobecne chápané ako 
lobovanie.) 
Registrácia je podmienkou, nie však zárukou, 
vydania preukazu na vstup do budovy 
Európskeho parlamentu. 
V prípade, že Európska komisia začne verejné 
konzultácie alebo pripraví plán realizácie v 
oblastiach politík, ktoré uviedli subjekty pri 
registrácii, dostanú zaregistrované subjekty e-
mailové upozornenie (ak si zvolili túto možnosť). 
Zástupcovia a členovia európskych inštitúcií 
budú mať pri kontakte s registrovaným 
subjektom istotu, že komunikujú so subjektom, 
ktorý rešpektuje demokratické hodnoty a je 
pripravený poskytnúť verejnosti základné 
informácie o tom, kto sa podieľa na procese 
rozhodovania EÚ. 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1) len registrácia 
2) splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3) e-data + hodnotenie 
4) všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

2. plnenie základných kritérií 
Podmienkou registrácie je prihlásenie sa ku 
kódexu správania, ktorý schválili Európsky 
parlament a Európska komisia a ktorý 
zohľadňuje platné profesijné kódexy správania, 
napríklad kódexy pripravené subjektmi 
pôsobiacimi v oblasti verejných záležitostí. 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Zaradenie do databázy 
 

Doba platnosti výstupu: Neobmedzene 
Informácie by sa však mali aktualizovať bez 
zbytočného odkladu po každej podstatnej 
zmene údajov v ktorejkoľvek položke registra. 
Minimálne sa vyžaduje, aby sa informácie 
aktualizovali raz ročne. Zaregistrované subjekty 
dostanú e-mailové upozornenie štyri týždne 
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pred uplynutím ročnej lehoty. Ak zaregistrovaný 
subjekt údaje neaktualizuje, informácie o ňom 
prestanú byť verejne prístupné a po krátkom 
čase sa vymažú z databázy. 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Registrácia je bezplatná. 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Áno 
Sekretariát registra vykonáva pravidelné 
náhodné alebo cielené kontroly údajov so 
zámerom odhaliť prípadné chyby, omyly, či 
úmyselne, alebo neúmyselne nevyplnené 
informácie. V takýchto prípadoch sa sekretariát 
registra skontaktuje so zaregistrovaným 
subjektom a upozorní ho na problém. Ak 
zaregistrovaný subjekt odmietne opraviť 
nepravdivé alebo nesprávne informácie, 
sekretariát uplatní postup pri vyšetrovaní 
sťažností a ich vybavovaní. 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

Áno 
Porušenie kódexu správania zo strany 
registrujúcich sa alebo ich zástupcov môže viesť 
po vykonaní vyšetrovania, v ktorom sa náležite 
dbá na zásadu proporcionality a právo na 
obhajobu, k uplatneniu opatrení ako je 
pozastavenie registrácie alebo vymazanie z 
registra a prípadne odobratie preukazu 
oprávňujúceho na vstup do Európskeho 
parlamentu vydaného pre dotknutú osobu, 
prípadne pre jej organizácie. Rozhodnutie o 
uplatnení týchto opatrení môže byť uverejnené 
na webovej lokalite registra. V prípade 
podozrenia z porušenia kódexu správania môže 
ktokoľvek podať sťažnosť odôvodnenú 
konkrétnymi skutočnosťami. 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania
): 

Nie 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Systém má webové rozhranie, ktoré je 
prehľadné, intuitívne a logické a premyslené, 
takže aj keď je napr. registračný formulár veľmi 
obšírny, jeho vyplnenie nie je priveľmi zložité. 
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Registračný formulár obsahuje aj bezpečnostné 
prvky (CAPTCHA). Register obsahuje 
vyhľadávacie možnosti podľa organizácie, oblastí 
činnosti a záujmu a kľúčových slov. 
Kritika systému smeruje k zlepšeniu kvality 
obsiahnutých údajov a zvyšovaniu povedomia o 
nástroji a smeruje skôr k politickým otázkam 
súvisiacim s jeho fungovaním, ako k 
technickému prevedeniu registra. 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Spoločný register transparentnosti je určený pre 
subjekty, ktoré sa zaoberajú presadzovaním či 
zastupovaním záujmov a lobovaním v 
inštitúciách EÚ („transparentné lobovanie“), tj. 
nielen, ale aj pre mimovládne neziskové 
organizácie. Z nášho pohľadu môže byť 
zaujímavé technické prevedenie informačného 
systému, ktoré je veľmi dobre zvládnuté - 
konkrétne štruktúra, logika a forma zadávaných 
údajov - systém však nekomunikuje s ďalšími 
registrami, takže ide v zásade o prepracované, 
avšak nie sofistikované rozhranie. 
Register obsahuje niekoľko tisíc záznamov, 
podľa kritiky mechanizmu však časť údajov nie je 
validná (aktívni lobisti, ktorí sa odmietli 
registrovať, chýbajúca verifikácia) a rovnako je 
systém - mimo zainteresovaných strán - 
verejnosti prakticky neznámy. 

Pramene: http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/
homePage.do?locale=sk 

 

11. Philippine Council for NGO Certification, Filipíny 

Názov: Philippine Council for NGO Certification 

Krajina realizácie: Filipíny 

Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér Nezisková organizácia vytvorená šiestimi 

najväčšími NGOs na podnet ministerstva financií 

pri vytváraní nového daňového zákona. Vzťah s 
(prevádzkovateľ systému – verejná 

správa/MNO/inštitúcia): 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=sk
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vládou upravuje spoločné memorandum. 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: nárast počtu neziskových organizácií v sektore, 

neprehľadnosť a nedôvera v poskytované služby 

Cieľová skupina (kto je predmetom 

hodnotenia/certifikácie/akreditácie)

: 

neziskové organizácie 

Užívateľ systému (verejná 

správa/MNO/verejnosť...): 

PCNC (Philippine Council for NGO Certification) - 

nezisková organizácia, vytvorená zo 6 najväčších 

NGO na Filipínach. Asosiácia má priame vzťahy s 

Ministerstvom financií, s ktorým podpísalo 

memorandum o spolupráci pri udeľovaní 

daňových úľav. PCNC je okrem 

sprostredkovateľa daňových úľav aj 

mienkotvorca o transparentnosti, 

zúčtovateľnosti a profesionalizme neziskového 

sektora. 

Typ spracovávaných dát 

(elektronické/analógové) 

analógové 

Zameranie na spracovávané dáta 

(financie/transparentnosť/výsledky 

činnosti-kvalitatívne): 

Výsledky činnosti/Financie/Transparentnosť 

Miera validity/spoľahlivosti 

poskytovaných dát (self-

reported/verificated) 

verificated 

Miera aktivity hodnotených:  vyžaduje aktivitu 

-       kombinovaný 

-       vyžaduje aktivitu 

-       pasívny 

Motivácia hodnotených užívateľov organizácie získajú na základe certifikácie 

výhodné daňové úľavy, ktoré vyplývajú zo 
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(prečo systém využili?) : zákona o daniach, rovnako je certifikácia 

zárukou kvality NGO 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
1.     len registrácia 

2.     splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 

3.     e-data + hodnotenie 

4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 

    

Typ výstupu: certifikát (Organizácia musí naplniť indikátory 

kritérií z oblastí finančného manažmentu a 

zodpovednosti pri službách. Ich splnenie 

hodnotí cca 1400 dobrovoľných evaluátorov z už 

certifikovaných organizácií resp. niekoľkých 

profesionálnych organizácií. Dvoj až trojčlenné 

tímy počas evaluačnej návštevy posúdia interné 

procesy a dokumentáciu v organizácii 

uchádzajúcej sa o certifikáciu a svoje zistenia a 

odporúčania predložia rade PCNC, ktorá vydá 

rozhodnutie.) 

-       zaradenie do databázy 

-       pečiatka/label/značka 

-       certifikát/audit 

Doba platnosti výstupu: Certifikát na 1,3 alebo 5 rokov podľa dĺžky 

fungovania organizácie a ratingu pri hodnotení. 

Náklady na získanie výstupu: 11 000 - 16 000 filipínskych pesos 

(je získanie výstupu 

spoplatnené?/kto platí?) 

Kontrola počas platnosti 

výstupu/spôsob odobratia 

hodnotenia/sankcionovanie: 

nezistené 
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Spôsob riešenia 

sporov/sťažností/udaní: 

certifikácia je dobrovoľná, hoci vysoko 

odpodúčaná. Za celé fungovanie systému 

zodpovedá PCNC v spolupráci s Ministerstvom 

financií a Kanceláriou pre vnútorné finančnú 

správu 

Možnosť zapojenia verejnosti 

(referencie/komentáre/odporúčania

): 

pripomienky na akékoľvek procesy je možné 

adresovať na PCNC (Philippine Council for NGO 

Certification) 

Užívateľský pohľad na systém (user 

interface a skúsenosti):  

certifikačný systém nemá elektronické 

rozhranie, PCNC však vytvorilo podrobnú 

inštruktážnu príručku, na web stránkach o 

neziskovom sektore je rovnako možné dočítať 

sa, akým spôsobom sa treba certifikovať a aký je 

tento proces pre organizácie dôležitý a výhodný. 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Systém je zaujímavý najmä kvôli motivácií 

vzniku, ktorá je veľmi podobná tej na Slovensku. 

Zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti 

sektora, kredibility a možnosť získania 

benefitov, resp. certifikácia ako doklad, ktorý 

možno využiť na právne úkony. Systém hodnotí 

na základe dosť všeobecných kritérií a 

posudzovateľmi sú ľudia zo sektora, ktorí 

certifikačným procesom prešli, nemožno ich 

však považovať za autoritu a tento prvok v 

hodnotení trochu uberá na dôveryhodnosti 

systému, hoci v konečnom dôsledku certifikáciu 

udeľuje PCNC ako najvyššia autorita, no na 

základe reportu z osobného monitoringu. 

Vzhľadom na 4.úroveň hĺbky hodnotenia tohto 

systému, nie je možné o systéme uvažovať ako 

relevantnom pre podmienky tvorby 

akreditačného systému na Slovensku, kvôli 

potrebe niekoľkých zodpovedných autorít a 

veľkého množstva personálnych kapacít v 

procese hodnotenia. 
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Pramene: http://www.pcnc.com.ph/admin/downloads/PC

NC%20Guidebook%20on%20the%20Basics%20o

f%20NGO%20Governance.pdf, 

http://ngoph.com/faqs-pcnc/, 

http://www.pcnc.com.ph/index.php 

 

12. La charte de déontologie, Francúzsko 

Názov: La charte de déontologie 

Krajina realizácie: Francúzsko 

Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

MNO 
Le Comité de la Charte – združenie založené 
poprednými asociáciami neziskových 
organizácií 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Zachovať a rozvíjať vzťahy s darcami založené 
na báze dôvery. Základnými princípmi je 
presvedčenie, že každý darca má právo vedieť 
ako sa zaobchádza s jeho prostriedkami a že 
každá nezisková organizácia má povinnosť byť 
transparentná. 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

MNO 
Neziskové organizácie pôsobiace podľa 
francúzskej legislatívy, ktoré sú financované aj z 
darov individuálnych alebo firemných donorov. 
Systém nezahŕňa odborové a náboženské 
organizácie a politické strany. 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

Donori z radov široká verejnosti, firiem atď.  

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

analógové 
 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť 
Posudzuje sa manažment, transparentnosť, 
financie a kvalita komunikácie a 
fundraisingových aktivít. Samotnú činnosť 
posudzovanej organizácie výbor nepreveruje. 
 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Verificated 
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Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Vyžaduje aktivitu 
 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Prihlásenie sa k dodržiavaniu etického kódexu 
vysiela organizácia jasný signál existujúcim aj 
potenciálnym darcom, že je dôveryhodná a 
transparentná. Zvyšuje sa tak celkový obraz 
subjektu voči verejnosti, darcom a médiám. 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1. len registrácia 
2. splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3. e-data + hodnotenie 
4. všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

4. všetky úrovne + osobné 
návštevy/audit/komisia 
Akreditáciu udelí po dôkladnom preskúmaní 
zahŕňajúcom aj osobnú inšpekciu zástupcami 
autority akreditačná komisia autority. 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Značka 
Výstupom je udelenie známky obsahujúcej 
informáciu, že subjekt bol schválený výborom 
charty, ktorú môže daná organizácia používať 
pri komunikácii svojich aktivít. 
 

Doba platnosti výstupu: 3 roky 
Schválenie sa každé tri roky prehodnocuje, ak 
organizácia v preverovaní obstojí, platnosť sa 
predĺži. 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Áno 
Členské organizácie, ktoré sú signatármi charty, 
platia ročný členský poplatok. Výška príspevku 
sa odvíja od množstva darov, ktoré organizácia 
získala. Príspevky sa v roku 2012 pohybovali v 
rozmedzí 1 670 € až 13 240 a tvoria hlavnú časť 
rozpočtu akreditačného mechanizmu. 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Áno 
Výbor každý rok preveruje, či organizácia 
dodržiava princípy etického kódexu, ku ktorým 
sa členstvom v charte prihlásila. 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

Áno 
Pri zistení porušenia podmienok môže autorita 
nepredĺžiť alebo odobrať organizácii 
akreditáciu. Proces sa spúšťa buď pri zistení 
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nedostatkov v rámci každoročného 
preskúmavania dodržiavania podmienok 
kódexu alebo z vlastného / cudzieho podnetu.  

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania): 

Nie 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Systém je analógový. V elektronickej forme je 
iba online zoznam členských organizácií, ktorý 
má dve podoby. Jedna je iba základný zoznam 
abecedne zoradených organizácií s linkom na 
ich webové stránky. Druhá poskytuje  prehľad 
členských organizácií s krátkym popisom 
organizácie, logom, odkazom na web a 
kontaktnými informáciami, v prehľade sa dá 
vyhľadávať podľa základných kritérií – oblasť 
pôsobenia organizácie. 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Akreditačná autorita neposudzuje kvalitu 
činnosti v oblastiach, ktorým sa organizácia 
venuje – pridelenie značky nechce byť 
spôsobom ako prideliť subjektu rating a 
neumožňuje porovnávať jednotlivé členské 
organizácie, tj. princíp je podobný ako v našom 
plánovanom modeli akreditácie. Zaujímavý je 
model financovania mechanizmu (viď. „Náklady 
na získanie výstupu“). 

Pramene: http://www.comitecharte.org 

 

13. Leadership Development and Organisation Effectiveness , India 

Názov: Leadership Development and Organisation 

Effectiveness 

Krajina realizácie: India 

Kategória akreditačného systému accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér Credibility Alliance (Organizácia vznikla z 

pracovnej skupiny niekoľkých neziskoviek, v 

roku 2003 získali od 96% MNOčiek súhlas, že 

môžu fungovať ako nezávislá entita, ktorá bude 

operovať v Good governance pre neziskový 

sektor. V roku 2004 sa zaregistrovali.) 

(prevádzkovateľ systému – verejná 

správa/MNO/inštitúcia): 

http://www.comitecharte.org/
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Dôvod/Motivácia vzniku systému: Zvýšenie kredibility organizácií a rozvoj ich 

finančných zručností s pravidelným 

reportovaním kvôli zvyšovaniu transparentnosti 

sektora 

Cieľová skupina (kto je predmetom 

hodnotenia/certifikácie/akreditácie)

: 

dobrovoľné organizácie (Voluntary 

Organisations - v zmysle občianske združenia) 

Užívateľ systému (verejná 

správa/MNO/verejnosť...): 

Credibility Alliance, komisia, verejnosť, 

organizácie 

Typ spracovávaných dát 

(elektronické/analógové) 

analógové 

Zameranie na spracovávané dáta 

(financie/transparentnosť/výsledky 

činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť/výsledky činnosti  

Miera validity/spoľahlivosti 

poskytovaných dát (self-

reported/verificated) 

verificated (dokumenty kontroluju komisári pri 

osobnej návšteve) 

Miera aktivity hodnotených:  vyžaduje aktivitu 

-       kombinovaný 

-       vyžaduje aktivitu 

-       pasívny 

Motivácia hodnotených užívateľov 

(prečo systém využili?) : 

zľavy na poplatkoch na capacity-building 

workshopoch, zviditeľnenie sa, možnosť 

získavať nových sponzorov, donorov, zvýšenie 

transparentnosti a zlepšenie celkového pohľadu 

na sektor 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia (MNO posiela 

registračný formulár spolu s povinnými 

prílohami, tie sú kontrolované CA. CA posiela 

1.     len registrácia 

2.     splnenie základných kritérii 
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(napr. 2%) list a dohaduje si v MNO 2 dňové stretnutie. 

Assessor pripraví správu z návštevy, tá sa potom 

ešte konzultuje kvôli doplneniam s 

organizáciou. výsledok sa prezentuje Centrálnej 

Akreditačnej komisií, ktorá hodnotí všetky 

dokumenty, individuálne pre každú organizáciu. 

Ak je všetko v poriadku, komisia vydá certifikát. 

Basic, Minimum a Desirable Norms - 3 úrovne 

hodnotenia, rozdiel je v dodávaní podkladov). 

3.     e-data + hodnotenie 

4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 

    

Typ výstupu: certifikát 

-       zaradenie do databázy 

-       pečiatka/label/značka 

-       certifikát/audit 

Doba platnosti výstupu: Certifikát sa vydáva na dobu 5 rokov, 

každoročne však musí organizácia reportovať v 

5 oblastiach ( 1.výročné správy, 2. zápisy zo 

zasadnutí najvyšších orgánov, 3. audity, 4. 

výpisy z daňových priznaní, 5. potvrdenie o 

ročnom podávaní priznaní o činnosti 

komisárom) 

Náklady na získanie výstupu: 1000 Rp. , ročný poplatok 500 Rp. (v prvom roku 

členstva nie je potrebné poplatok zaplatiť) 
(je získanie výstupu 

spoplatnené?/kto platí?) 

Kontrola počas platnosti 

výstupu/spôsob odobratia 

hodnotenia/sankcionovanie: 

každoročne sa kontrolujú dokumenty (viď 

"Doba platnosti výstupu") 

Spôsob riešenia 

sporov/sťažností/udaní: 

rieši Credibility Alliance 
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Možnosť zapojenia verejnosti 

(referencie/komentáre/odporúčania

): 

možnosť osloviť CA 

Užívateľský pohľad na systém (user 

interface a skúsenosti):  

systém sa hodnotí pozitívne, najmä z hľadiska 

zvýšenia kredibility a transparentnosti 

organizácií (sektoru všeobecne) a posilnenia 

vnútornej organizačnej štruktúry, morálky a 

fungovania, osvojenia si pravidiel a 

systematickosti, no ozývajú sa aj názory, že hoci 

je systém užitočný, nie je dostatočne prísny 

Náš pohľad na prevedenie systému:  systém je ďalším klasickým nástrojom 4.úrovne, 

ktorý je pre ciele projektu irelevantný, no je 

jednoduchý, jasný a prehľadný. Jeho účel je však 

primárne zameraný na zvýšenie 

transparentnosti a nezachádza ďalej, napr. pre 

použitie pre právne úkony, či získavanie 

finančných benefitov, resp. nie je ani 

štandardným procesom hodnotenia. Hoci na 

prvý pohľad vyzerá ako systém 4.úrovne (kvôli 

procesom), v konečnom dôsledku ide o systém 

2.úrovne, pričom splnením kritérií sa 

organizácia stane členom siete (CA), z čoho 

veľký profit nezíska 

Pramene: http://theglobaljournal.net/group/global-

governance/article/1127/, 

http://credibilityalliance.org, 

http://pib.nic.in/feature/feyr2001/fmay2001/f2

20520011.html 

 

14. Voluntary certification system, Kambodža 

Názov: Voluntary certification system 

Krajina realizácie: Kambodža 
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Kategória akreditačného systému accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér Cooperation Committee for Cambodia - vedúca 

organizácia pre lokálne a medzinárodné NGO v 

Kambodži 
(prevádzkovateľ systému – verejná 

správa/MNO/inštitúcia): 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti 

neziskového sektora, posilnenie pozície 

Cieľová skupina (kto je predmetom 

hodnotenia/certifikácie/akreditácie)

: 

neziskové organizácie 

Užívateľ systému (verejná 

správa/MNO/verejnosť...): 

CCC (Cooperation Committee for Cambodia) a 

NGO GPP (Governance and Professional 

Practice) 

Typ spracovávaných dát 

(elektronické/analógové) 

analógové 

Zameranie na spracovávané dáta 

(financie/transparentnosť/výsledky 

činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť/výsledky činnosti  

Miera validity/spoľahlivosti 

poskytovaných dát (self-

reported/verificated) 

verificated 

Miera aktivity hodnotených:  vyžaduje aktivitu 

-       kombinovaný 

-       vyžaduje aktivitu 

-       pasívny 

Motivácia hodnotených užívateľov 

(prečo systém využili?) : 

NGO získajú prístup k Zákonníku etických 

princípov a minimálnych štandardov v NGO 

komunite, technickú podporu pri zvyšovaní 

kvality vedenia organizácie, spätnú väzbu, 

pripomienky a návrhy na zlepšovanie v procese 
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certifikácie, prepojenie s donormi a 

poskytovateľmi zdrojov, promovanie dobrého 

spravovania, transparentnosti a zúčtovateľnosti 

pre verejnosť a poskytovateľov 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia (o certifikát sa 

záujemcovia uchádzajú vyplnením dotazníka, 

neskôr sú kontaktovaní a žiadosť je 

prehodnocovaná komisiou, ktorá vykoná aj 

návštevu organizácie. Na základe zistení potom 

organizácia The Cooperation Committee for 

Cambodia (CCC) vystaví certifikát, resp. navrhne 

nejaké dodatočné vzdelávanie pre MNO, ak by 

sa im certifikát nepodarilo získať.)  

1.     len registrácia 

2.     splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 

3.     e-data + hodnotenie 

4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 

    

Typ výstupu: certifikát 

-       zaradenie do databázy 

-       pečiatka/label/značka 

-       certifikát/audit 

Doba platnosti výstupu: 3 roky 

Náklady na získanie výstupu: 20 - 300 USD - podľa ročného rozpočtu (+ ročné 

poplatky od 50 do 750 USD) 
(je získanie výstupu 

spoplatnené?/kto platí?) 

Kontrola počas platnosti 

výstupu/spôsob odobratia 

hodnotenia/sankcionovanie: 

každoročná kontrola výročnej správy, auditu, 

prípadne zmeny politiky 

Spôsob riešenia 

sporov/sťažností/udaní: 

rieši CCC (Committee for Cambodia) 

Možnosť zapojenia verejnosti spätnú väzbu možno vpísať priamo na webe CCC 
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(referencie/komentáre/odporúčania

): 

Užívateľský pohľad na systém (user 

interface a skúsenosti):  

Systém je označovaný ako užitočný, dokonca 

ako ukážka dobrej praxe. Oceňuje sa najmä 

podpora a servis, ktorý je organizáciám v 

procese hodnotenia a v rámci členstva 

poskytovaný, ako najlepší v juhovýchodnej Ázií.  

Náš pohľad na prevedenie systému:  Systém je zaujímavý najmä službami, ktoré 

autorita poskytuje. Samotné hodnotenie a 

proces certifikácie je mimo cieľov systému na 

Slovensku. Jedná sa o štandardný postup ako pri 

ďalších systémoch 4. úrovne. Zaujúmavosťou je 

samotná autorita (CCC), ktorá vznikla ako 

komisia zložená zo 160 členov rôznych 

organizácií krížom cez sektor a Kambodžu.  

Pramene: http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=

s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0

CCYQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.cwsp

a.org%2Fdownload-document%2F212-

membership-and-

certification&ei=K91tVLaFCoj1ONXUgOgP&usg=

AFQjCNGjtIjBMQwGq3CGEerwiH5P0A4ZUQ&sig

2=SzCtwt1Ew8a-kEi-y2hqSw, http://www.ccc-

cambodia.org/downloads/gpp/VCS_Fee%20Cha

rging%20update%202-4-13%20v4.pdf, 

http://www.ccc-

cambodia.org/downloads/gpp/VCS%20Code/VC

S%20Code.pdf, http://www.ccc-cambodia.org 

 

15. Code of Ethics of the Canadian Council for International Co-
operation, Kanada 

Názov: 
Code of Ethics of the Canadian Council for 
International Co-operation 

Krajina realizácie: Kanada 
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Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

MNO 
Canadian Council for International Co-operation 
– Koalícia kanadských dobrovoľníckych 
organizácií, ktoré pôsobia globálne s cieľom 
dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Autorita je jednou z prvých strešných organizácií 
občianskych združení a organizácií, ktoré prijali 
etický kódex a jej členovia sa zaviazali dodržiavať 
tento etický systém vo svojej praxi. Vznik 
mechanizmu si vyžiadala situácia, kedy čelili 
MNO v priebehu deväťdesiatych rokov minulého 
storočia viacerým výzvam a problematickým 
situáciám, ktorých riešenie si vyžadovalo 
rozhodovanie na etickej báze a preto sa dohodli, 
že je dôležité vytvoriť hodnotový rámec, o ktorý 
by sa mohli oprieť pri svojom fungovaní 
a prijímaní rozhodnutí. Od roku 1995 prešiel 
kódex aj mechanizmus viacerými revíziami tak, 
že v súčasnosti predstavujú komplexný program, 
ktorý svojim členom poskytuje podporu pri 
rozvoji ich fungovania a operačných praktík.   

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

MNO 
Všetky neziskové organizácie, ktoré chcú 
zlepšovať svoje fungovanie a etickú prax. 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

široká verejnosť, darcovia, partnerské MNO 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

Analógové 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

transparentnosť/výsledky činnosti 
Nová organizácia dodá do jedného roka od 
akceptácie žiadosti o členstvo vyplnený dotazník 
zameraný na indikáciu zhody s princípmi kódexu 
CCIC (dodržiavanie ľudských práv, zodpovednosť 
voči partnerom a spoločnosti, transparentnosť, 
férovosť aktivít, spolupráca pri presadzovaní 
cieľov a environmentálna udržateľnosť). V 
priebehu troch rokov od prijatia členstva dodá 
CCIC certifikát vypracovaný vedením 
organizácie, v ktorom zdokladuje plný súlad s 
kódexom alebo oblasti, kde zhoda nebola 
dosiahnutá. Tento proces sa opakuje každé tri 
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roky. 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

Self-reported   
Autorita preveruje iba časť údajov, ktoré v rámci 
dotazníkov skúmajúcich zhodu s kódexom 
vyplnila organizácia – autorita nemá kapacity 
preveriť celý dotazník. 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Vyžaduje aktivitu 
 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Okrem tradičnej motivácie zvýšenia statusu 
organizácie pri získaní certifikátu o akreditácii je 
za úsilím o získanie akreditácie v tomto prípade, 
vzhľadom na princípy a mechanizmus systému, 
aj snaha organizácie o zlepšenie jej fungovania – 
prostredníctvom akreditácie získa reflexiu 
o stave jej procesov v kontexte štandardov 
akreditačného systému a identifikuje konkrétne 
oblasti činnosti, v ktorých je priestor na 
posilnenie alebo zmenu.  

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1) len registrácia 
2) splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3) e-data + hodnotenie 
4) všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

2. plnenie základných kritérii  
Organizácia musí prejsť sebahodnotením, 
v rámci ktorého sa zisťuje miera naplnenia 
kritérií stanovených v etickom kódexe autority. 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

certifikát/audit  
Výstupom je certifikát o miere naplnenia kritérií 
stanovených v etickom kódexe autority. 

Doba platnosti výstupu: 3 roky 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Nie 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Áno 
CCIC si môže vyžiadať dokumentáciu súvisiacu s 
kódexom a jeho dodržiavaním. Iná partnerská 
organizácia môže pri podozrení na 
nedodržiavanie kódexu interviovať 
predmetného člena, pokiaľ nie je spokojná s 
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vysvetlením, vec môže posunúť na prešetrenie 
CCIC. 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

Áno 
Nezhody posudzuje a preveruje CCIC. 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania)
: 

Áno 
Autorita očakáva a víta feed-back a podnety od 
verejnosti – k dispozícii sú obvyklé spôsoby 
kontaktovania. 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Systém nemá elektronické rozhranie. 
V elektronickej forme je však k dispozícii 
podrobná príručka, ktorá mapuje a vysvetľuje 
celý proces akreditácie v nadväznosti na 
jednotlivé ustanovenia etického kódexu. 
 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Prepracovaný model akreditácie na báze 
prihlásenia sa určitým deklarovaným hodnotám. 
Systém sa dlhodobo vyvíja, aj samotný etický 
kódex je „živý“ dokument, tak aby mohol 
reagovať na aktuálne podnety a zabezpečiť 
participujúcim organizáciám poskytovanie čo 
najlepšej podpory pri ich úsilí o dosiahnutie 
plnej zhody s požiadavkami a kritériami kódexu. 
Princíp mechanizmu sa zakladá na premise, že 
účelom akreditácie nie je penalizovať 
organizácie, u ktorých bol zistený nesúlad 
s etickým kódexom autority, ale identifikovať 
takéto oblasti a – ak je to možné – v kooperácii 
s organizáciou vyvinúť také opatrenia, aby sa 
dosiahol súlad s kódexom. 
Od veľkého množstva akreditačných 
mechanizmov založených na nejakom type 
hodnotového kódexu a správania, v ktorých sa 
ašpirujúca organizácia iba prihlási k dodržiavaniu 
jeho zásad, resp. ju autorita po preskúmaní 
zhody buď zaradí do systému alebo nie ak zhodu 
(ne)dosiahne, sa kanadský model vymedzuje 
práve dôrazom na snahu o dosiahnutie plného 
súladu s etickým kódexom, pričom v prípade 
zistenia oblastí, kde nie je zhoda dosiahnutá, je 
vydaný certifikát obsahujúci tieto zistenia a 
nasleduje proces založený na komunikácii so 
žiadateľom s cieľom zosúladiť aj tieto oblasti (ak 
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je to v prípade konkrétnej organizácie možné 
a žiadúce vzhľadom na jej fungovanie a oblasti 
pôsobenia). Prvok – nie rating „prešiel 
akreditáciou/nesplnil podmienky“, ale status 
v rámci akreditácie „vyhovujúce kritériá/oblasti 
kde zhoda nebola dosiahnutá“ – je podobný ako 
sa uvažuje v našom modeli. 

Pramene: http://www.ccic.ca/about/ethics_e.php 
http://www.ccic.ca/what_we_do/ethics_guidan
ce_document/index_e.php 

 

16. Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, Španielsko 

Názov: Principios de Transparencia y Buenas Prácticas 

Krajina realizácie: Španielsko 

Kategória akreditačného systému accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér nezisková organizácia Fundación Lealtad 

(prevádzkovateľ systému – verejná 

správa/MNO/inštitúcia): 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: zvýšenie dôveryhodnosti, transparentnosti a 

zúčtovateľnosti neziskových organiácií 

Cieľová skupina (kto je predmetom 

hodnotenia/certifikácie/akreditácie)

: 

neziskové organizácie 

Užívateľ systému (verejná 

správa/MNO/verejnosť...): 

verejnosť, poskytovatelia zdrojov, donori, 

neziskový sektor 

Typ spracovávaných dát 

(elektronické/analógové) 

analógový 

Zameranie na spracovávané dáta 

(financie/transparentnosť/výsledky 

činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť/výsledky činnosti  

http://www.ccic.ca/about/ethics_e.php
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Miera validity/spoľahlivosti 

poskytovaných dát (self-

reported/verificated) 

verificated (podklady hodnotia analytici) 

Miera aktivity hodnotených:  vyžaduje aktivitu (Hĺbkové hodnotenie NGO, je 

pre organizácie zdarma, no podmienkou je, aby 

mali audit a status verejnej prospešnosti. 

Analytici nadácie Lealtad preverujú organizácie z 

rôznych hľadísk - účtovníctvo, správy, práca s 

dobrovoľníkmi, transparentnosť financovania, 

činná správna rada a výkonná moc, plánovanie a 

monitoring aktivít, komunikácia s verejnosťou a 

pod., následne vypracujú správu, do akej miery 

v jednotlivých aspektoch naplňujú stanovené 

štandardy. Lealtad neudeľuje žiadnu pečať 

kvality, ale hodnotiace správy zverejňuje, aby 

donori sami mohli posúdiť, ktorá NGO si zaslúži 

ich dôveru a financie. Pre prístup ku 

kompletným správam pre donorov je potrebné 

uhradiť poplatok. 

-       kombinovaný 

-       vyžaduje aktivitu 

-       pasívny 

Motivácia hodnotených užívateľov 

(prečo systém využili?) : 

zverejnením správy získavajú zapojené 

organizácie výhodu tým, že web stránku nadácie 

Lealtad navštevujú najmä donori, ktorí 

posudzujú transparentnosť a schopnosti 

organizácií pre poskytnutie svojich zdrojov 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 2.     splnenie základných kritérii (napr. 2%) 

1.     len registrácia 

2.     splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 

3.     e-data + hodnotenie 

4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
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Typ výstupu: zaradenie do databázy - resp. zverejnenie 

analýzy na samostatnej web stránke nadácie 

Lealtad, kde je databáza všetkých hodnotených 

NGO 

-       zaradenie do databázy 

-       pečiatka/label/značka 

-       certifikát/audit 

Doba platnosti výstupu: Periodicita opakovania analýz je 2 roky 

Náklady na získanie výstupu: pre NGO je vypracovanie analytickej správy aj jej 

zverejnenie (ak s tým organizácia súhlasí) bez 

poplatku, poplatky sa účtujú len donorom, ktorí 

majú záujem o kompletnú správu danej 

organizácie 

(je získanie výstupu 

spoplatnené?/kto platí?) 

Kontrola počas platnosti 

výstupu/spôsob odobratia 

hodnotenia/sankcionovanie: 

každé 2 roky 

Spôsob riešenia 

sporov/sťažností/udaní: 

nezistené, zodpovednosť za databázu má 

Fundación Lealtad 

Možnosť zapojenia verejnosti 

(referencie/komentáre/odporúčania

): 

čiastkové správy NGO sú zverejnené voľne, 

podrobné analýzy sa vydávajú len na základe 

uhradenia poplatku 

Užívateľský pohľad na systém (user 

interface a skúsenosti):  

nezistené 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Systém je zaujímavý z dôvodu, že nadácia 

pripravuje len analýzu fungovania organizácie 

bez akéhokoľvek hodnotenia. Má nastavené 

kritériá a sumár náležitostí, ktoré je potrebné 

vydokladovať, no je na samotných donoroch, 

ako s týmito informáciami naložia a či sa na 

základe nich rozhodnú s danou organizáciou 

spolupracovať/podporiť ju. Týmto systémom sa 

čiastočne inšpiroval aj český projekt Značka 
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spolehlivosti.  

Pramene: http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/engli

sh/transparency.jsp 

 

17. NGO Benchmarking, Švajčiarsko 

Názov:  NGO Benchmarking 

Krajina realizácie:  Švajčiarsko (+ celý svet) 

Kategória akreditačného systému accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér SGS (Société Générale de Surveillance) - 

Svetová vedúca, inšpekčná, testovacia, 

overovacia a certifikačná spoločnosť. 

Registrovaná v 1919 vo Švajčiarsku. Venujú sa 

rôznym oblastiam priemyslu, rôznym témam, 

obchodu, životnému prostrediu, verejnému 

sektoru. 

(prevádzkovateľ systému – verejná 

správa/MNO/inštitúcia): 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Je to spoločnosť, ktorá dlhoročne poskytuje 

hodnotiace a certifikačné mechanizmy pre 

rôzne odvetvia priemyslu (poľnohospodárstvo a 

potraviny, automobilový a chemický priemysel, 

stavebníctvo, spotrebný tovar a maloobchod, 

energia, priemyselná výroba, veda, logistika, 

ťažba, ropa a zemný plyn a verejný sektor). 

Svoje aktivity rozšírili aj na oblasť neziskového 

sektora a poskytuje svoje overené praktiky a 

štandardy aj organizáciám. 

Cieľová skupina (kto je predmetom 

hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

NGO 

Užívateľ systému (verejná 

správa/MNO/verejnosť...): 

verejnosť/NGO/verejná správa (ide o vysoko 

hodnotenú známku spolľahlivosti) 
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Typ spracovávaných dát 

(elektronické/analógové) 

analógové 

Zameranie na spracovávané dáta 

(financie/transparentnosť/výsledky 

činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť/výsledky činnosti  

Miera validity/spoľahlivosti 

poskytovaných dát (self-

reported/verificated) 

verificated (za štandardy zodpovedá SGS) 

Miera aktivity hodnotených:  vyžaduje aktivitu 

-       kombinovaný 

-       vyžaduje aktivitu 

-       pasívny 

Motivácia hodnotených užívateľov 

(prečo systém využili?) : 

SGS je jedna z najvýznamnejších inšpekčných, 

overovacích, testovacích a certifikačných 

spoločností na svete. Organizácia, ktorá 

disponuje SGS certifikátom je dôkazom a 

zárukou kvality a spoľahlivosti 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia (Hodnotenie na záklde 

101 overiteľných indikátorov, ktoré sú 

rozdelené do 4 kategórií: rozmer dobrej praxe, 

očakávanie prispievateľov, manažérske zložky a 

trvalá udržateľnosť. NGO vyplní dotazník, pošle 

kópie potrebných dokumentov, potom sa 

realizuje audit, NGO sú vždy dopredu 

upozornené o realizácií auditu (osobne), aby sa 

vedeli pripraviť.  Rozsah auditu stanovuje 

klient. Po audite ide ešte predfinal verzia na 

kontrolu do zauditovanej organizácie na 

odsúhlasenie. Ak vo výsledkoch auditu získa 

organizácia viac ako 70%, dostane NGO 

Benchmark Certificate.(používajú metodológiu 

1.     len registrácia 

2.     splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 

3.     e-data + hodnotenie 

4.     všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
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NGO BM Standard V2). Audit sa môže robiť na 

dvoch úrovniach - len pre manažérske pozície, 

alebo komplet.) 

    

Typ výstupu: certifikát (Benchmark - známka kvality)/audit 

-       zaradenie do databázy 

-       pečiatka/label/značka 

-       certifikát/audit 

Doba platnosti výstupu: Jedná sa o audit, doba platnosti nie je 

stanovená 

Náklady na získanie výstupu: spoplatnené, 100% hradí organizácia (zavisí od 

rozsahu auditu, ktorý si volí organizácia) 
(je získanie výstupu 

spoplatnené?/kto platí?) 

Kontrola počas platnosti 

výstupu/spôsob odobratia 

hodnotenia/sankcionovanie: 

nie, ale poskytujú konzultačné služby 

Spôsob riešenia 

sporov/sťažností/udaní: 

zodpovednosť nesie SGS 

Možnosť zapojenia verejnosti 

(referencie/komentáre/odporúčania): 

nie, systém je dôsledne prepracovaný, navyše v 

súkromnom vlastníctve spoločnosti 

Užívateľský pohľad na systém (user 

interface a skúsenosti):  

nezistené 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Systém má dlhoročnú tradíciu a prepracované 

štandardy so 101 indikátormi. Známka kvality 

ako konečný výstup má celosvetové uznanie. 

Vzhľadom na to, že sa jedná o hodnotiaci 

systém súkromnej spoločnosti, samotné 

indikátory zverejnené nemajú, z 

pochopiteľných dôvodov, teda nie je možné ich 
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podrobnejšie preskúmať do hĺbky. Takisto je 

výstup - audit plne hradený neziskovou 

organizáciou a hoci sa suma odráža od 

nastavenia podmienok s konkrétnou 

organizáciou, predpokladáme, že v 

podmienkach Slovenska by sa našlo len 

zanedbateľné množstvo organizácií, ktoré by si 

takýto typ hodnotenia mohlo dovoliť. V 

konečnom dôsledku, cieľom projektu je 

pripraviť model udržateľnejšieho systému bez 

potreby veľkého množstva personálnych 

kapacít na prevádzku či hodnotenie 

Pramene: http://www.sgs.com/en/Public-

Sector/Monitoring-Services/NGO-

Benchmarking.aspx 

 

18. Charity Navigator, USA 

Názov: Charity Navigator 

Krajina realizácie: USA 

Kategória akreditačného systému Accreditation by an accreditation agency 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

nezisková organizácia 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Hodnotenie má pomôcť darcom v rozhodovaní 
pri podpore neziskových organizácií. 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

Len neziskové organizácie podľa 501 c 3, ktoré 
získavajú zdroje od verejnosti.  

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

verejnosť, donor 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

kombinácia oboch typov 
Dáta sa získavajú z webových stránok 
organizácií, daňových úradov a následne sú 
kontrolované auditormi organizácie. 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

Charity Navigator hodnotí neziskové organizácie 
na základe troch oblastí: 1) Finančného zdravia, 
2) Transparentnosti a Accountability, 3) 
Reportovania o výsledkoch svojej činnosti. Každá 

http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-Benchmarking.aspx
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-Benchmarking.aspx
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-Benchmarking.aspx
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oblasť obsahuje presný skórovací systém, podľa 
konkrétnych indikátorov. Využíva dáta zasielané 
neziskovými organizáciami na daňovú správu za 
predchádzajúci fiskálny rok - ide o formulár 990. 
Okrem týchto dát hodnotí CN aj veľkosť platov 
pracovníkov v neziskovej organizácii. 
Povinnosťou je reportovať na daňovú správu 
veľkoosť platu riaditeľa/CEO. CN hodnotí aj 
priemernú výšku platov v organizácii. Vo 
finančnej oblasti sa hodnotí a) pomer 
programových nákladov voči celkovým 
nákladom, b) pomer administratívnych 
výdavkov, c) % nákladov na fundraising a d) 
efektívnosť fundraisingu - t.j. koľko vynaloží na 
získanie 1 dolára. Dalej sa hodnotí medziročná 
zmena výnosov a nákladov ako aj "working 
capital ration" - t.j. ako dlho by mohla 
organizácia vykonávať svoju činnosť bez získania 
príjmov. Za posledné 2 roky prešiel výraznou 
zmenou. Do r. 2011 hodnotil neziskovky len na 
základe finančných ukazovateľov 
pozostávajúcich z ich reportov (výročných 
správa a oficiálnych reportov pre daňovú 
správu). Od r. 2011 doplnil rozmer 
"Accountability a Transparency" a od 2013 
doplnil rozmer "Results". 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

verificated 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Kombinovaný 
 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

N/A 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1) len registrácia 
2) splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3) e-data + hodnotenie 
4) všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 

4. všetky úrovne + osobné (audit) 
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Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Certifikát/audit 
Pre verejnosť je určené zhodnotenie organizácie 
prostredníctvom „hviezdičkového systému“, ten 
je založený na udelení  0-4 hviezd (4 najviac). 
 

Doba platnosti výstupu: Platné hodnotenie je do najbližšieho zaslania 
nových informácii neziskovou organizáciou. čiže 
cca 12 mesiacov. 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Nie 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Kontrolným orgánom je Advisory Panel zložený 
z poradcov s bohatýmu skúsenosťami vo 
financovaní neziskových organizácii a ďalších 
oblastí. V súčasnosti (2014) má Panel 30 členov. 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

N/A 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania
): 

N/A 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

N/A 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Zaujímavé z hľadiska metodiky a indikátorov - 
menej použiteľné do elektronizácie, keďže to 
robia osobne audítori. Dobré matematické 
modely na prideľovanie skóre (finančné zdravie, 
transparentnosť...) 
 

Pramene: http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay
=content.view&cpid=1284#.U0T7Rq2SwXU 

 

19. National Center for Charitable Statistics (NCCS) DataWeb, USA 

Názov: 
National Center for Charitable Statistics (NCCS) 
DataWeb 

Krajina realizácie: USA 

Kategória akreditačného systému self-certification 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

NGO - Založená 1982 ako projekt Center on 
Nonprofits and Philanthropy, Národný 
depozitár údajov o neziskových organizáciách v 
USA 

http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=1284#.U0T7Rq2SwXU
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=1284#.U0T7Rq2SwXU
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Dôvod/Motivácia vzniku systému: Slúži ako národný zdroj dát o neziskovom 
sektore v USA. Úlohou je vytvoriť a rozširovať 
vysokokvalitné dáta o neziskových 
organizáciách a ich aktivitách, ktoré slúžia pri 
výskume vzťahov medzi tretím sektorom, 
vládou, komerčnou sférou a občianskou 
spoločnosťou. NCCS buduje kompatibilnú 
národnú štátnu i regionálnu databázu v 
spolupráci s finančným úradom, ďalšími 
vládnymi agentúrami, organizáciami z 
privátneho sektora i vedeckými inštitúciami, 
pričom vytvára jednotné štandardy pre 
reportovanie aktivít dobročinných organizácií. 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

NGOs - Všetky hlavné typy dobročinných 
organizácií v USA, ktoré majú zákonnú 
povinnosť (podľa výšky príjmov) reportovať 
činnosť daňovému úradu. 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

verejnosť, výskumníci a ostatné skupiny, ktoré 
potrebujú akturálne dáta o organizáciách. 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

elektronické 
 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

Financie/ výsledky činnosti. 
Databáza NCCS kombinuje údaje z viacerých 
zdrojov. Základom je zoznam všetkých 
aktívnych organizácii, ktoré sa zaregistrovali na 
finančnom úrade (Internal Revenue Service - 
vládna agentúra) ako organizácia oslobodená 
od dane. Časť ďalších údajov (kódy NTEE pre 
klasifikáciu organizácií podľa IRS a NCCS, vládne 
kódy FIPS pre identifikáciu a štandardizáciu 
nevládnych nevojenských organizácií), 
relevantných z hľadiska ďalších výskumných 
účelov, potom pridá autorita sama. Na tieto 
údaje (najmä názov a status podľa IRS) potom 
nadväzujú údaje z organizácie 501(c)(3) - asi 60 
fianančných údajov o NGOs oslobodených od 
federálnej dane z príjmu v prípade aktivít: 
charita, náboženstvo, vzdelávanie, veda a 
výskum, kultúra, verejná bezpečnosť, 
amatérsky šport, prevencia násilia voči deťom a 
zvieratám. Ďalšími premennými v databáze sú 
údaje z "Core Supplement Financial files" - 
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doplnkové finančné informácie. Dáta v 
databáze sú ťahané aj z štatistiky o príjmoch IRS 
a digitalizovaných údajov získaných v spolupráci 
s GuideStar. Ďalšou zložkou sú Unified 
Database of Arts Organizations (UDAO), dáta v 
ktorej získavajú v kooperácii s National 
Endowment for the Arts, National Assembly of 
State Arts Agencies a ďalšími štátnymi 
umeleckými agentúrami a predstavujú najlepšiu 
súčasne dostupnú databázu dát o umeleckých a 
kultúrnych organizáciách. Poslednozu súčasťou 
databázy je "Business Master Files", čo sú 
kumulatívne dáta o organizáciách 
registrovaných v IRS, ktoré táto každý mesiac 
vydáva vo formáte CSV. 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

self-reported, autorita preveruje iba časť 
údajov v databáze a odporúča niekoľko 
stupňový proces na zohľadnenie špecifík pre 
ten-ktorý typ neziskových organizácií 
podrobovaných výskumu. 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Pasívny, údaje sú čerpané z iných 
elektronických databáz v USA(napríklad 
formulár  990, ktorý podávajú  MNO daňovému 
úradu. 
 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Zvýšenie kredibility, kvality a reputácie. 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1) len registrácia 
2) splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3) e-data + hodnotenie 
4) všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

2. plnenie základných kritérií, väčšina dát je 
viazaných na splnenie povinností voči 
daňovému úradu. 
  

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

zadarenie do databázy 
 

Doba platnosti výstupu: 1 rok, záznam vo verejne prístupnej databáze 
NGOs. Finančné údaje sú aktualizované v 
zásade každý rok. 
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Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Pre organizácie v systéme zdarma, malý 
poplatok platia výskumníci, ktorí využívajú 
databázu NCCS resp. niektoré jej špecifické 
služby, kde je potrebné sa aj registrovať. 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Nie, autorita preveruje časť údajov, za 
správnosť reportovaných dát sú však primárne 
zodpovedné samotné organizácie. 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

Áno, autorita rieši a opravuje nesprávne údaje 
v databáze na základe vonkajšieho podnetu. 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania): 

Nie. 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

Reportované sú problémy s prehliadaním 
obsahu databázy so staršími webovými 
prehliadačmi – odporúča sa požívať 
modernejšie programy. Pri extrahovaní určitých 
typov súborov (nezazipované XLS súbory) v MS 
Excel môžu nastať problémy s otvorením – na 
riešenie sa odporúča viacero postupov ako 
limitáciu obísť. Ďalšie užívateľské tipy sa týkajú 
transformácie mnohopoložkových záznamov 
(ako sú zamestnanecké identifikačné čísla – 
EIN) z ich NCCS DataWeb podoby do iných 
databázových formátov –  kedy môže dôjsť 
napr. k vypúšťaniu úvodnej nuly 
v osemmiestnych číslach Excelom, oddeľovania 
dát čiarkami alebo úvodzovkami a pod., alebo 
párovania extrahovaných dát s inými údajmi 
(priradenie EIN identifikátorov ku NTEE 
národným kódom klasifikujúcim subjekty 
oslobodené od určitých daňových povinností). 
Ďalšie užívateľské odporúčania sa týkajú volieb 
možností pri zadávaní používateľských filtrov 
položiek v DataWeb rozhraní, kedy môže 
zvolenie určitého príkazu či interpunkcie 
znamenať pri viacpoložkových zoznamoch 
násobný rozdiel v čase potrebnom na 
vykonanie zvolenej úlohy.  

Náš pohľad na prevedenie systému:  Elektronický systém poskytuje možnosť 
pomocou viacerých nástrojov rýchlo zistiť 
základné ale aj podrobné údaje o organizácách 
z rôznych pohľadov (zoznam top 10 podľa 
rôznych kritérií, geografické vyhľadávanie, 
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vyhľadávanie podľa veľkosti, kategórie, aktivity, 
kódov pre činnosti atď.). Prepracovaná a 
komplexná databáza údajov o MNO. Dáta čerpá 
z viacerých štátnych, súkromných a verejných 
organizácií a inštitúcií. Nie je hodnotiacou 
autoritou, súčasťou mechanizmu nie je rating 
organizácií ani inštitút na riešenie sporov či 
sťažností – ide iba o databázu údajov, ktoré sú 
k dispozícii na ďalší výskum a analýzu. 
V kontexte nášho systému akreditácie je 
najzaujímavejší  technický aspekt spojenia 
s databázami ďalších organizácií, s ktorými je 
systém prepojený a z ktorých preberá údaje  
a formátu údajov z databázy, ktoré sú 
k dispozícii pre ďalšie spracovanie. Užívateľom 
databázy sú nápomocní aj konzultanti, ktorí 
asistujú pri získavaní a spracovávaní údajov 
v systéme. 

Pramene: http://nccsweb.urban.org/nccs.php 

 

20. Guidestar USA, USA 

Názov: Guidestar USA 

Krajina realizácie: USA 

Kategória akreditačného systému Databáza s udelením pečiatky. 

Autorita/Aktér  
(prevádzkovateľ systému – verejná 
správa/MNO/inštitúcia): 

Nezisková organizácia 

Dôvod/Motivácia vzniku systému: Overené informácie z neziskového sektora, 
najkompletenjšia a najaktuálnejšia databáza. 
Poskytovať informácie rôznym klientom za 
poplatok (výskumné pracoviská, firmy, knižnice 
atď.) 

Cieľová skupina (kto je predmetom 
hodnotenia/certifikácie/akreditácie): 

neziskové organizácie 

Užívateľ systému (verejná 
správa/MNO/verejnosť...): 

verejnosť, MNO, ďalšie skupiny podľa svojich 
potrieb 

Typ spracovávaných dát 
(elektronické/analógové) 

elektronické 
 

Zameranie na spracovávané dáta 
(financie/transparentnosť/výsledky 
činnosti-kvalitatívne): 

financie/transparentnosť 
Dáta, ktoré sú zozbierané, sú poskytované na 
iným užívateľom, ktorí ich interpretujú alebo 
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vytvárajú benchmarky. Guidestar nie je 
watchdog ani evaluátor, len zberač dát. Dáta 
slúžia aj na verifikáciu verejnoprospešného 
statusu. 

Miera validity/spoľahlivosti 
poskytovaných dát (self-
reported/verificated) 

self-reported 

Miera aktivity hodnotených:  
- kombinovaný 
- vyžaduje aktivitu 
- pasívny 

Kombinovaný, dáta sú sťahované z daňových 
databáz, organizácie ich majú možnosť doplniť. 

Motivácia hodnotených užívateľov 
(prečo systém využili?) : 

Organizácie vítajú možnosť prezentovania sa 
a ohodnotenia s pohľadu transparentnosti, 
takisto zvýšenie prijatých darov a zlepšenie 
komunikácie (spoločný mailing list) skupiny, 
ktoré využili niektorú s ponúkaných služieb 
ocenili, že za poplatok dostanú aktuálne dáta 
v želanej štruktúre. 

Miera/Hĺbka hodnotenia (4 levely): 
1) len registrácia 
2) splnenie základných kritérii 

(napr. 2%) 
3) e-data + hodnotenie 
4) všetky úrovne + osobné 

návštevy/audit/komisia 
 

3. e-data + hodnotenie 

Typ výstupu: 
- zaradenie do databázy 
- pečiatka/label/značka 
- certifikát/audit 

Zaradenie do databázy + udelenie pečiatky za 
transparenstnosť. 

Doba platnosti výstupu: webový výstup bez platnosti, hodnotí sa 
aktuálnosť 

Náklady na získanie výstupu: 
(je získanie výstupu 
spoplatnené?/kto platí?) 

Pre neziskové organizácie je to zadarmo. Pre 
iných užívateľov podľa typu služby, ktorú 
využívajú. 

Kontrola počas platnosti 
výstupu/spôsob odobratia 
hodnotenia/sankcionovanie: 

Dáta, ktoré spracuje, môže nezisková 
organizácia validovať resp. aktualizovať, čím 
zabezpečí ich presnosť a overenie zo strany 
neziskovej organizácie. Povolenie na to musí 
udeliť Guidestar na základe žiadosti štatutára 
organizácie. Následne Guidestar udeli pečiatku - 
bronzovú, striebornú alebo zlatú - z hľadiska 
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svojich záväzkov voči transparentnosti. 

Spôsob riešenia 
sporov/sťažností/udaní: 

N/A 

Možnosť zapojenia verejnosti 
(referencie/komentáre/odporúčania): 

Užívatelia služieb Guidestar USA majú možnosť 
napísať referenciu/ odporúčanie/ komentár. 
Zároveň má Guidestar USA vytvorenú poradnú 
skupinu zostavenú z užívateľov (Usesr Advisory 
Panel), ktorá poskytuje feedback a nápady na 
nové produkty a ďalšie zlepšenia. Zoznam 
členov skupiny je verejný na webovej stránke. 

Užívateľský pohľad na systém (user 
interface a skúsenosti):  

N/A 

Náš pohľad na prevedenie systému:  Zaujímavá kombinácia databázy a biznis 
modelu, ktorý zaručuje jej udržateľnosť. 
V podmienkach SR je možné uvažovať nad 
podobným modelom v prípade, že by sa na 
zamýšľanú úroveň 2 napojila organizácia, ktorá 
by údaje spracovávala, vyhodnocovala prípadne 
poskytovala záujemcom ako službu za poplatok. 

Pramene: www.guidestar.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


