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Vznik	  a	  zloženie	  OIS	  (Otvorený	  Informačný	  Systém)	  možno	  chápať	  v	  dvoch	  základných	  
rozdeleniach:	  1.	  v	  úrovniach	  hĺbky	  vykazovaných	  informácií	  o	  MNO	  (mimovládna	  
nezisková	  organizácia)	  a	  2.	  v	  kategóriách,	  ktoré	  odzrkadľujú	  dáta	  v	  OIS.	  
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Pod	  pojmom	  „Kategória“	  si	  treba	  predstavovať	  súbor	  špecifických	  a	  zatriedených	  dát.	  
Na	  základe	  analýzy	  potrieb	  cieľových	  skupín	  (podakWvita	  1.3.	  projektu)	  sme	  zatriedili	  
jednotlivé	  dáta	  do	  kategórií:	  1.	  FINANCIE,	  2.	  PERSONÁLNE	  ZABEZPEČENIE,	  3.	  
PASSPORT	  (Všeobecný	  profil	  MNO),	  4.	  KOMUNIKÁCIA	  a	  5.	  REFERENCIE.	  	  
	  
Pod	  pojmom	  „Úroveň“	  si	  treba	  predstaviť	  zaradenie	  podľa	  špecifického	  zdroja/ov	  dát,	  
odkiaľ	  ich	  bude	  OIS	  čerpať.	  S	  tým	  súvisí	  aj	  možnosť	  ich	  zverejňovania,	  spracovávania	  a	  
validity.	  Delenie	  vzniklo	  na	  základe	  výstupov	  z	  analýzy	  zahraničných	  akreditačných	  
systémov	  (podakWvita	  1.2.	  projektu).	  	  
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Pri	  OIS	  je	  možné	  v	  rámci	  úrovní	  hovoriť	  o:	  	  
1.  ZÁKLADNÝ	  REGISTER	  
2.  VEREJNÉ	  ZDROJE	  (cháp:	  MNO,	  ktoré	  pre	  svoje	  činnosW	  využívajú	  aj	  financie	  z	  

verejných	  zdrojov	  –	  aj	  2%,	  daňové	  úľavy,	  granty,	  dotácie	  a	  pod.)	  
3.  SELF	  REPORTING	  (samo	  vykazovanie	  –	  MNO	  dobrovoľne	  poskytuje	  informácie	  o	  

sebe	  vkladaním	  do	  systému)	  
4.  SPRACOVANIE	  DÁT	  
5.  NADSTAVBA	  (cháp:	  nie	  je	  súčasťou	  projektu,	  ide	  len	  o	  predprípravu	  OIS	  na	  

možnosť	  poskytnuWa	  dát	  raWngovým	  agentúram)	  
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1.	  ZÁKLADNÝ	  REGISTER:	  tento	  register	  má	  obsahovať	  minimálny	  základ	  
poskytovaných	  informácií	  o	  všetkých	  právnych	  formách	  MNO.	  Zobrazené	  sú	  
informácie	  „povinné“	  (podľa	  legislaqvnych	  zmien)	  pre	  občianske	  združenia.	  Právne	  
formy:	  neziskové	  organizácie,	  nadácie,	  neinvesWčné	  fondy,	  sú	  zo	  zákona	  povinné	  Weto	  
a	  ďalšie	  informácie	  poskytnúť	  a	  pri	  každej	  zmene	  ohlásiť	  Ministerstvu	  vnútra	  (v	  
žiadosW	  o	  zmenu	  v	  zápise),	  čo	  sa	  potom	  odráža	  aj	  v	  jednotlivých	  registroch	  (viď	  
hsp://www.ives.sk/registre/).	  Občianske	  združenia	  túto	  povinnosť	  zaWaľ	  nemajú,	  
preto	  sú	  vedené	  len	  v	  evidencií.	  	  
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2.	  VEREJNÉ	  ZDROJE:	  MNO,	  ktoré	  sa	  v	  minulosW	  uchádzali,	  resp.	  plánujú	  sa	  uchádzať	  o	  
verejné	  zdroje,	  majú	  možnosť	  použiť	  OIS	  na	  získanie	  ďalších	  dát	  z	  dostupných	  
registrov	  a	  databáz,	  ktoré	  vedú	  evidenciu	  o	  MNO.	  V	  praxi	  to	  znamená,	  že	  konkrétna	  
MNO	  po	  registrácií	  v	  OIS	  získa	  prístup	  k	  „vlastným	  dátam“	  zo	  zdrojových	  registrov.	  
Vzhľadom	  na	  to,	  že	  niektoré	  informácie	  sú	  verejne	  dostupné,	  niektoré	  podliehajú	  
Ochrane	  osobných	  údajov	  a	  niektoré	  sa	  nachádzajú	  v	  špeciálnych	  registroch,	  bola	  
úroveň	  „VEREJNÉ	  ZDROJE“	  rozčlenená	  na	  tri	  podúrovne:	  1.dáta	  získané	  
AUTOMATICKY	  (napr.	  zo	  systému	  ITMS	  =	  realizované	  projekty	  z	  EŠIF,	  dáta	  zo	  
„Základného	  registra“),	  2.dáta	  získané	  SO	  SÚHLASOM	  (dáta	  budú	  do	  OIS	  sWahnuté	  zo	  
zdrojového	  registra/databázy	  len	  na	  základe	  udeleného	  súhlasu	  konkrétnej	  MNO,	  či	  
osoby	  zodpovednej	  za	  administráciu	  profilu	  MNO	  v	  OIS	  –	  napr.	  finančné	  dáta,	  dáta	  zo	  
sociálnej	  či	  zdravotných	  poisťovní,	  z	  daňového	  úradu	  a	  pod.),	  3.dáta	  získané	  z	  INÉ	  
REGISTRE	  (týkajú	  sa	  najmä	  registrov	  a	  databáz	  vedených	  akreditačnými	  komisiami	  a	  
autoritami,	  ktoré	  vydávajú	  osvedčenia	  na	  realizovanie	  činnosq	  MNO	  v	  oblasW	  
poskytovania	  sociálnych	  služieb	  či	  vzdelávania)	  
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3.	  SELF	  REPORTING:	  informácie,	  ktoré	  poskytuje	  o	  sebe	  MNO	  priamym	  vykázaním	  do	  
OIS	  (vkladanie	  textov,	  web	  linkov,	  pdf	  súborov	  –	  podľa	  uváženia)	  –	  Weto	  dáta	  budú	  
jasne	  označené,	  že	  sú	  self	  reportované	  a	  teda	  posúdenie	  ich	  validity	  bude	  závisieť	  od	  
samotného	  užívateľa	  OIS,	  ktorý	  si	  bude	  daný	  profil	  MNO	  prezerať.	  	  
4.	  SPRACOVANIE	  DÁT:	  	  
-‐  („Filtre/Porovnávanie“):	  OIS	  bude	  poskytovať	  možnosť	  filtrovania	  a	  vyhľadávanie	  

organizácií	  na	  základe	  vybraných	  možnosq.	  Na	  základe	  filtrov	  OIS	  zobrazí	  zoznam	  
organizácií,	  ktoré	  vyhovujú	  zadaným	  kritériám	  a	  v	  tomto	  zozname	  bude	  možné	  
rozkliknúť	  jednotlivé	  profily	  vybraných	  organizácií.	  Zobrazované	  profily	  môže	  
užívateľ	  podľa	  svojich	  potrieb	  nejakým	  spôsobom	  posudzovať	  (napr.	  pri	  
vyhľadávaní	  partnersWev	  medzi	  organizáciami,	  či	  daná	  organizácia	  spĺňa	  
podmienky,	  ktoré	  užívateľ	  potrebuje	  naplniť).	  Tento	  model	  však	  nemožno	  
považovať	  za	  hodnotenie.	  	  

-‐  („Spracovanie/Hodnotenie“):	  Výstupy	  bude	  možné	  z	  OIS	  exportovať.	  Vzhľadom	  na	  
to,	  že	  OIS	  bude	  poskytovať	  aj	  možnosť	  podávania	  verejných	  výziev	  poskytovateľmi,	  
resp.	  možnosť	  reakcie	  prijímateľov	  na	  Weto	  výzvy	  „odovzdaním“	  svojho	  profilu	  
alebo	  vyplneným	  formulárom	  s	  dátami,	  ktoré	  poskytovateľ	  požaduje,	  bude	  možné	  
OIS	  používať	  aj	  na	  spracovanie	  dát	  za	  účelom	  „hodnotenia“	  treqmi	  stranami.	  (V	  
praxi	  =	  poskytovateľ	  požaduje	  v	  rámci	  verejnej	  výzvy	  na	  predkladanie	  projektových	  
zámerov	  určité	  dáta	  a	  informácie,	  ktorými	  MNO	  majú	  naplniť	  formálne	  kritériá	  v	  
1.kole	  hodnotenia.	  Za	  týmto	  účelom	  poskytovateľ	  použije	  OIS,	  kde	  v	  rámci	  výzvy	  	  
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Dáta,	  ktoré	  bude	  možné	  prostredníctvom	  OIS	  získavať	  (resp.	  poskytovať),	  možno	  
kategorizovať	  do	  5.	  základných	  úrovní:	  FINANCIE,	  PERSONÁLNE	  ZABEZPEČENIE,	  
PASSPORT,	  REFERENCIE,	  KOMUNIKÁCIA.	  Každá	  kategória	  má	  svoje	  podkategórie	  a	  We	  
ďalšie	  podkategórie.	  (Celá	  štruktúra	  v	  mentálnych	  mapách	  v	  prezentácií	  „OIS	  v	  
mentálnych	  mapách“	  +	  v	  „OIS	  Tabuľka“).	  Vytvorenie	  základných	  kategórií	  je	  čisto	  
pracovné,	  aby	  bolo	  množnstvo	  dát	  lepšie	  štrukturovateľné,	  zaraditeľné	  a	  
prehľadnejšie.	  Dáta,	  ktoré	  sa	  v	  kategóriách	  nachádzajú,	  sú	  výsledkom	  podakWvity	  1.3.	  
–	  Analýza	  potrieb	  cieľových	  skupín,	  ktorá	  zahŕňala	  stretnuWa	  s	  predstaviteľmi	  MNO	  a	  
verejnej	  správy,	  resp.	  poskytovateľov	  zdrojov.	  
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V	  kategórií	  FINANCIE	  možno	  nájsť	  podkategórie:	  	  
-‐  Účtovné	  výkazy	  
-‐  Prehľad	  bankových	  účtov	  
-‐  Prehľad	  majetkov	  a	  záväzkov	  	  
-‐  Štruktúra	  zdrojov	  a	  výdavkov	  
-‐  Podnikateľská	  činnosť	  
-‐  Dobrovoľníctvo	  
	  
(podkategórie	  možno	  nájsť	  v	  prezentácii	  „OIS	  v	  mentálnych	  mapách“	  +	  v	  „OIS	  
Tabuľka“)	  
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Kategória	  PERSONÁLNE	  ZABEZPEČENIE	  obsahuje:	  
-‐  Orgány	  (riadiace,	  výkonné)	  
-‐  Personál	  
-‐  Vzdelanie	  
-‐  Prax	  
-‐  Organizačná	  štruktúra	  

(podkategórie	  možno	  nájsť	  v	  prezentácii	  „OIS	  v	  mentálnych	  mapách“	  +	  v	  „OIS	  
Tabuľka“)	  
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Kategória	  PASSPORT	  –	  pod	  passportom	  si	  možno	  predstavovať	  všeobecné	  informácie	  
o	  MNO:	  
-‐  Poslanie	  
-‐  Vízia	  
-‐  Činnosť	  
-‐  Projekty	  (zrealizované,	  akqvne)	  
-‐  Hodnotenia/ocenenia	  (cerWfikáty,	  ceny	  a	  pod.)	  
-‐  Výročná	  správa	  
-‐  Interné	  dokumenty	  (organizačné	  poriadky,	  eWcké	  kódexy	  a	  pod.)	  

(podkategórie	  možno	  nájsť	  v	  prezentácii	  „OIS	  v	  mentálnych	  mapách“	  +	  v	  „OIS	  
Tabuľka“)	  
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Kategória	  KOMUNIKÁCIA	  zahŕňa	  bežné	  komunikačné	  nástroje	  MNO:	  
-‐  Web	  stránka	  
-‐  Sociálne	  siete	  
-‐  Medializácia	  (články	  o	  MNO,	  o	  akWvitách,	  projektoch...)	  
-‐  Citačný	  index	  (zoznam	  publikácií,	  v	  ktorých	  bolo	  MNO	  (cháp	  publikácie,	  výstupy)	  

citované	  
-‐  Kontakty	  (minimálne	  jedna	  osoba/hovorca	  zodpovedná	  za	  komunikáciu	  s	  

verejnosťou)	  
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Kategória	  REFERENCIE	  hovorí	  sama	  za	  seba,	  teda:	  
-‐  Referencie	  (od	  partnerov,	  podporovateľov,	  verejnosW	  a	  pod.)	  
-‐  Evaluačné	  správy	  
-‐  Analýza	  dopadov	  
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Užívateľské	  prostredie	  OIS	  sa	  líši	  podľa	  samotného	  užívateľa.	  Za	  užívateľa	  možno	  
považovať	  kohokoľvek	  z	  verejnosW	  bez	  registrácie,	  užívateľa	  z	  MNO	  s	  registráciou	  
konkrétnej	  MNO,	  ktorý	  môže	  byť	  zároveň	  aj	  poskytovateľom	  verejných	  zdrojov	  a	  
poskytovateľ	  –	  napr.	  aj	  užívateľ	  z	  verejnej	  správy.	  
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A	  –	  verejná	  časť	  
B	  –	  pre	  registrovaných	  užívateľov	  
C	  –	  registrovaní	  užívatelia,	  ktorí	  poskytujú	  VZ	  
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Ako	  neregistrovaný	  užívateľ	  mám,	  po	  príchode	  na	  stránku	  OIS,	  možnosť	  vyhľadávať	  
MNO	  za	  použiWa	  filtrov,	  rovnako	  mám	  možnosť	  prehliadať	  Výzvy	  poskytovateľov	  
verejných	  zdrojov,	  ktoré	  sú	  verejné,	  ako	  neregistrovaný	  užívateľ	  však	  nemám	  
možnosť	  na	  Výzvy	  reagovať.	  
	  
A1	  -‐	  Úvodná	  stránka	  systému	  so	  základnými	  informáciami	  a	  vyhľadávacími	  filtrami.	  
A2	  -‐	  Zoznam	  organizácií	  na	  základe	  zadaných	  vyhľadávacích	  parametrov.	  
A3	  -‐	  Zobrazenie	  podrobného	  zverejneného	  profilu	  zvolenej	  organizácie.	  
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MNO	  a	  poskytovatelia	  zdrojov	  majú	  možnosť	  registrácie	  do	  OIS.	  OIS	  bude	  pri	  
registrácií	  overovať	  platnosť	  zadávaných	  údajov	  v	  A4	  na	  základe	  dát	  v	  Registri	  MNO.	  
Ak	  sú	  údaje	  správne,	  na	  poštovú	  adresu	  štatutára	  MNO	  bude	  odoslaná	  obálka	  s	  
prvotnými	  prihlasovacími	  údajmi.	  Po	  prvom	  prihlásení	  bude	  možné	  prihlasovacie	  
údaje	  zmeniť	  a	  štatutár	  môže	  v	  systéme	  určiť	  ďalšieho/ďalších	  editorov	  profilu	  MNO	  
(štatutár	  =	  superadministrátor,	  ktorý	  vytvára	  ďalšie	  prístupy	  do	  OIS	  pre	  profil	  MNO,	  v	  
rolách	  „administrátor“	  =	  plné	  práva,	  „editor“	  =	  možnosť	  upravovať	  dáta,	  ktoré	  patria	  
pod	  „self-‐reporWng“)	  
	  
A4	  -‐	  Registrácia	  novej	  organizácie	  a	  používateľa	  systému.	  
-‐	  Názov,	  IČO,	  Meno	  štatutára,	  Adresa	  štatutára,	  RČ	  štatutára	  
	  
A5	  -‐	  Prihlásenie	  používateľa	  systému.	  
-‐	  Na	  základe	  pridelených	  prihlasovacích	  údajov	  
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Po	  prihlásení	  má	  užívateľ	  možnosť	  výberu	  profilu	  organizácie,	  ktorý	  chce	  spravovať.	  
Vzhľadom	  na	  to,	  že	  štatutár	  môže	  pôsobiť	  vo	  viacerých	  organizáciách	  resp.	  právnych	  
formách,	  je	  k	  dispozícií	  možnosť	  spravovania	  viacerých	  profilov	  jedným	  štatutárom.	  	  
Po	  výbere	  organizácie	  sa	  užívateľ	  dostane	  do	  základného	  rozhrania,	  kde	  môže	  
operovať	  v	  rámci	  OIS.	  	  
	  
B1	  -‐	  Výber	  spravovania	  organizácie	  v	  prípade,	  že	  registrovaný	  úžívateľ	  má	  oprávnenie	  
editovať	  viac	  profilov.	  
B2	  -‐	  Možnosť	  editovania	  profilu	  spravovanej	  organizácie	  s	  možnosťou	  vyhľadávania	  
medzi	  organizáciami	  v	  systéme	  a	  ich	  vytvorenými	  výzvami.	  
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V	  prípade,	  že	  má	  MNO	  viacero	  pobočiek,	  každá	  táto	  pobočka	  disponuje	  rovnakým	  
IČO,	  no	  k	  nemu	  sa	  priraďuje	  ďalší	  idenWfikátor	  –	  SID 	  	  číslo.	  Vzhľadom	  na	  to,	  že	  
jednotlivé	  pobočky	  jednej	  MNO	  môžu	  mať	  rozdielne	  akWvity,	  projekty,	  personálne	  
zabezpečenie	  a	  pod.,	  štatutár	  organizácie/užívateľ	  môže	  vytvoriť	  pre	  jednotlivé	  
pobočky	  samostatné	  profily.	  Teda	  každé	  IČO-‐SID	  číslo	  má	  vlastný	  profil	  organizácie,	  aj	  
keď	  sa	  jedná	  stále	  o	  jednu	  strešnú	  MNO.	  
	  
B5	  -‐	  Spravovanie	  profilov	  pobočiek	  organizácie	  s	  prideleným	  SID	  číslom	  (prideľuje	  
ŠtaWsWcký	  úrad).	  
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V	  rámci	  základného	  rozhrania	  má	  užívateľ	  rovnako	  možnosť	  vyhľadávania	  medzi	  
MNO,	  verejnými	  výzmami	  –	  s	  možnosťou	  reagovať	  na	  ne.	  Vyhľadávanie	  je	  pre	  
registrovaných	  užívateľov	  rozšírenejšie	  o	  ďalšie	  užitočné	  filtre	  +	  majú	  prístup	  k	  dátam,	  
ktoré	  MNO	  označili	  ako	  „Len	  pre	  registrovaných	  užívateľov“.	  
	  
B2	  -‐	  Možnosť	  editovania	  profilu	  spravovanej	  organizácie	  s	  možnosťou	  vyhľadávania	  
medzi	  organizáciami	  v	  systéme	  a	  ich	  vytvorenými	  výzvami.	  
B3	  -‐	  Vyhľadávanie	  medzi	  organizáciami	  na	  základe	  viacerých	  zvolených	  parametrov,	  
prístupných	  pre	  registrovaných	  používateľov.	  
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Vyhľadávanie	  medzi	  verejnými	  výzvami	  s	  možnosťou	  reagovať	  na	  ne.	  	  
	  
B10	  -‐	  Možnosť	  vyhľadávania	  medzi	  výzvami	  na	  predkladanie	  projektov,	  ktoré	  v	  rámci	  
systému	  zverejnia	  používatelia	  poskytujúci	  verejné	  zdroje.	  
B12	  –	  Výsledky	  vyhľadávania	  medzi	  výzvami	  zverejnenými	  v	  OIS.	  
B13	  –	  Znenie	  výzvy,	  kritériá	  a	  podmienky	  prihlasovania	  projektov	  na	  výzvu.	  
B14	  -‐	  Registrovaný	  používateľ	  má	  možnosť	  reagovať	  na	  výzvu	  priamo	  
prostredníctvom	  OIS	  a	  navoliť	  exportovanie	  údajov	  v	  podmienkach	  a	  kritériách	  výzvy	  
priamo	  predkladateľovi.	  

21	  



C1	  –	  OIS	  slúži	  aj	  ako	  sprostredkovateľ	  výziev	  na	  predkladanie	  projektov,	  ponúka	  
možnosť	  poskytovateľom	  verejných	  zdrojov	  uverejňovať	  svoje	  výzvy	  a	  prijímateľom	  
na	  Weto	  výzvy	  reagovať	  -‐	  prihlasovať	  sa.	  
C2	  –	  Poskytovatelia	  verejných	  zdrojov	  majú	  možnosť	  vytvárať	  výzvy	  grantových	  
programov,	  ktoré	  administrujú,	  zároveň	  majú	  možnosť	  reagovať	  na	  výzvy	  zverejnené	  
iným	  používateľom	  (organizáciou).	  
B13	  –	  Znenie	  výzvy,	  kritériá	  a	  podmienky	  prihlasovania	  projektov	  na	  výzvu.	  	  
C3	  -‐	  Správca	  predloženej	  výzvy	  má	  možnosť	  prehliadať	  si	  a	  exportovať	  dáta,	  ktoré	  mu	  
boli	  predkladateľmi	  odoslané	  ako	  reakcia	  na	  zverejnenú	  výzvu	  
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Po	  registrácií	  novej	  MNO	  do	  OIS	  a	  prvotnom	  prihlásení	  do	  OIS	  má	  MNO	  možnosť	  
získať	  dáta,	  ktoré	  sú	  dostupné	  v	  registroch	  a	  databázach	  napojených	  na	  OIS.	  Tieto	  
dáta	  sa	  budú	  sťahovať	  automaWcky,	  na	  základe	  IČO	  čísla	  MNO	  a	  budú	  predvyplnené	  
dopredu.	  Ku	  každej	  takejto	  sWahnutej	  informácií	  však	  bude	  mať	  užívateľ	  možnosť	  
doplniť	  nejaké	  ďalšie	  údaje,	  ktoré	  bude	  považovať	  za	  potrebné/nutné	  
prostredníctvom	  self-‐reporWngu.	  
	  
B6	  -‐	  Dáta	  oraganizácie	  (podľa	  IČO)	  automaWcky	  sťahované	  z	  dostupných	  registrov	  a	  
databáz	  po	  registrácií	  organizácie	  do	  systému.	  
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Po	  registrácií	  novej	  MNO	  do	  OIS	  a	  prvotnom	  prihlásení	  do	  OIS	  má	  MNO	  možnosť	  
získať	  dáta,	  ktoré	  sú	  dostupné	  v	  registroch	  a	  databázach	  napojených	  na	  OIS.	  Tieto	  
dáta	  sa	  budú	  sťahovať	  automaWcky,	  na	  základe	  IČO	  čísla	  MNO	  a	  budú	  predvyplnené	  
dopredu.	  Ku	  každej	  takejto	  sWahnutej	  informácií	  však	  bude	  mať	  užívateľ	  možnosť	  
doplniť	  nejaké	  ďalšie	  údaje,	  ktoré	  bude	  považovať	  za	  potrebné/nutné	  
prostredníctvom	  self-‐reporWngu.	  
V	  tomto	  prípade	  sa	  však	  jedná	  o	  dáta,	  ktoré	  sa	  automaWcky	  sWahnu	  len	  na	  základe	  
povolenia,	  resp.	  súhlasu,	  ktorý	  udelí	  užívateľ	  (štatutár)	  prostredníctvom	  OIS.	  OIS	  na	  
základe	  takéhoto	  súhlasu	  elektronicky	  (na	  základe	  vopred	  dohodnutých	  podmienok	  a	  
zmluvných	  vzťahov	  medzi	  správcom	  OIS	  a	  inšWtúciou)	  „osloví“	  danú	  inšWtúciu	  (orgán/
úrad),	  ktorá	  informáciou	  disponuje.	  InšWtúcia	  „vloží“	  požadované	  potvrdenie	  či	  údaj	  
do	  OIS	  –	  v	  niektorých	  prípadoch	  s	  obmedzenou	  dĺžkou	  platnosW.	  Užívateľ	  má	  tak	  k	  
dispozícií	  aktuálnu	  informáciu	  priamo	  z	  inšWtúcie/úradu	  prostredníctvom	  OIS.	  
	  
B7	  -‐	  Informácie	  z	  registrov	  a	  databáz,	  ktoré	  systém	  sWahne	  len	  na	  základe	  súhlasu	  
používateľa,	  resp.	  požiadavky	  klienta	  
na	  danú	  inšWtúciu.	  
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Poslednou	  možnosťou	  vypĺňania	  profilu	  MNO	  je	  prostredníctvom	  self-‐reporWngu.	  
Vzhľadom	  na	  to,	  že	  nie	  všetky	  údaje	  sú	  dostupné	  v	  niektorých	  z	  databáz	  či	  registrov,	  
MNO	  má	  príležitosť	  takéto	  dáta	  vkladať	  do	  OIS	  sama.	  Spôsob	  vkladania/nahrávania	  
dát	  bude	  rôzny,	  či	  už	  pôjde	  o	  dokumenty	  (word,	  pdf,	  xls...),	  vpisovaný	  text	  alebo	  link	  
na	  web,	  kde	  sa	  požadované	  údaje	  nachádzajú.	  	  
	  
Po	  vyplnení	  profilu	  má	  užívateľ	  možnosť	  určiť	  pri	  každej	  informácií,	  či	  bude	  v	  OIS	  
prístupná	  aj	  verejnosW	  alebo	  len	  registrovaným	  užívateľom.	  V	  niektorých	  prípadoch	  
sa	  môže	  jednať	  o	  citlivé	  údaje,	  ktoré	  sú	  podstatné	  pre	  poskytovateľov	  zdrojov,	  no	  
menej	  podstatné	  pre	  verejnosť.	  
	  
B8	  -‐	  Používateľ	  má	  možnosť	  dopĺňať	  ďalšie	  informácie	  prostredníctvom	  self-‐
reporWngu	  a	  vkladať	  poznámky	  k	  dátam	  sWahnutým	  automaWcky.	  
B9	  -‐	  Používateľ	  môže	  špecifikovať,	  ktoré	  informácie	  budú	  verejne	  dostupné	  a	  ktoré	  sa	  
budú	  zobrazovať	  len	  registrovaným	  používateľom.	  
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Profil	  MNO	  bude	  exportovateľný	  v	  rôznych	  formátoch.	  Užívateľ	  môže	  vyexportovať	  
celý	  profil	  MNO,	  alebo	  navoliť	  len	  určité	  dáta,	  ktoré	  potrebuje	  vyexportovať.	  	  
Užívateľ	  má	  možnosť	  exportovať	  aj	  vyhľadané	  dáta	  o	  iných	  MNO,	  či	  samotné	  verejné	  
výzvy.	  Možnosť	  exportovania	  bude	  k	  dispozícií	  pri	  viacerých	  funkciách	  v	  rámci	  OIS,	  
týkať	  sa	  však	  bude	  len	  dát,	  ktoré	  sú	  organizáciou	  označené	  ako	  “verejné”,	  
samozrejme	  netýka	  sa	  to	  vlastných	  profilov	  MNO.	  
	  
B11	  -‐	  Používateľ	  má	  možnosť	  vytvoriť	  si	  export	  informácií,	  ktoré	  si	  navolí,	  resp.	  
vyexportovať	  si	  celý	  profil	  organizácie	  (slúži	  napr.	  ako	  podklad	  k	  výzvam).	  
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V	  prípade	  otázok,	  návrhov,	  pripomienok	  kontaktujte	  :	  
	  
Miroslav	  Lacko,	  Mgr.	  
Centrum	  pre	  filantropiu	  
Kozia	  11	  
811	  03	  BraWslava	  1	  	  
e-‐mail:	  lacko@changenet.sk	  
tel.č.:	  0918	  905	  801	  	  
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