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Národný projekt: Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality 
služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie 
MNO 
 

Správa z workshopu s medzinárodnou účasťou (aktivita 3.2.) 
Dátum a miesto konania: 3. – 4. 12. 2014, Hotel Chopin, Bratislava 

 
Workshop s medzinárodnou účasťou bol zameraný na overovanie návrhu modelu 
otvoreného informačného systému MNO (OIS MNO). Zúčastnilo sa ho 120 účasníkov 
z oboch cieľových skupín z celého Slovenska – mimovládnych neziskových organizácií 
a verejnej správy. V logike projektových aktivít tento workshop predstavoval 
vyvrcholenie etapy pilotného overovania návrhu modelu OIS MNO. 
 
Cieľom dvojdňového workshopu s medzinárodnou účasťou bolo: 
 
-       Predstaviť cieľovým skupinám model otvoreného informačného systému MNO a 
získanie ich spätnej väzby - preskúmaním pozitív a negatív, funkčnosti i 
administratívnej realizovateľnosti predbežne zvoleného modelu. 
-       Prostredníctvom prezentácií zahraničných expertov cieľovým skupinám priblížiť, 
akým spôsobom fungujú obdobné systémy v zahraničí.  
-       Predstaviť nové operačné programy pre čerpanie Európskych štrukturálnych a 
investičných fondov na obdobie 2014 – 2020 s konkrétnou ponukou ich využitia pre 
neziskový sektor v spolupáci s verejnou správou na Slovensku.         
 
  
Workshpu bezprostredne predchádzala realizácia série 6ich workshopov (aktivita 
3.1.) konaných v mesicoch október – november 2014, zameraných na pilotné 
overovanie návrhu modelu OIS s oboma cieľovými skupinami projektu. Celkový počet 
účastníkov workshopov bol 60. Workshopy sa realizovali v Košiciach, Banskej Bystrici 
a štyri v Bratislave. Cieľom v tejto fáze bolo vysvetľovať východiská a návrh a 
postupne zbierať pripomienky od predstaviteľov MNO a VS k navrhovanému modelu 
OIS. Vďaka týmto šiestim regionálnym workshopom bolo projektový tím pripravený 
na záverečnú fázu pilotného overovania návrhu modelu na celoslovenskom 
workshope s medzinárodnou účasťou, keďže podstatné pripomienky a odporúčania 
zapracoval do aktualizovaného návrhu OIS. 
 
Aktivity, ktoré predchádzali pilotným overovacím aktivitám boli nasledovné: 
 
- uskutočnila sa séria skupinových aj individuálnych stretnutí s ľuďmi z prostredia 
MNO i verejnej správy, počas ktorých sa analyzovali ich potreby, 
- uskutočnila sa analýza zahraničných mechanizmov a séria konzultácii so 
zahraničnými expertmi na oblasť certifikácie a akreditácie MNO, 
- analyzovalo sa právne a ekonomické prostredie v SR, existujúce verejné registre a 
pod. 
- navrhol sa model informačného systému, umožňujúci celkové stransparentnenie 
prostredia MNO, ktorý zároveň umožní lepší prístup MNO k čerpaniu verejných 
zdrojov, 
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- zrealizovala sa sériu šiestich workshopov so zástupcami MNO a verejnej správy v 
Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, na ktorých sa podrobil model otvereného 
informačného systému jeho pilotnému overovaniu. 

  
 

Program workshopu s medzinárodnou účasťou 
3. – 4. december 2014, Bratislava, hotel Chopin 

 
 
3. december 
 
ÚVOD  
 

10:00 –10:20  Privítanie, predstavenie programu workshopu a prezentácia 
projektu – Martin Giertl, splnomocnenec vlády pre rozvoj 
občianskej spoločnosti a Jana Feherpataky, manažérka projektu    

 

10:20 - 10:30 Prečo OIS? Východiská a zdôvodnenie potreby otvoreného 
informačného systému MNO – Karolína Miková, PDCS 

 
KONTEXT I: ZAHRANIČIE  
 

10:30 -10:50   Zhrnutie záverov z analýzy zahraničných systémov akreditácie 
MNO – Radana Deščíková, a Miroslav Lacko CpF 

 

10:50 - 11:30   Prezentácia zahraničného experta v oblasti akreditačných 
a podobných systémov – Michael Lenczner, Ajah 
+ Poweredbydata.org, Kanada 

 

11:30 - 11:45   Prestávka 

 

11:45 - 12:30   Prezentácia zahraničného experta v oblasti 
akreditačných a podobných systémov – Aleš Mrázek, Asociace 
veřejně prospěšných organizací ČR 
 

 

12:30 - 13:00 Diskusia 

 

13:00 – 14:00 Obed 

 
KONTEXT II: DOMÁCE PROSTREDIE 
 

14:00 –14:20  Zhrnutie záverov z analýzy právneho prostredia a registrov v SR – 
Peter Handiak, 1. SNSC 

 

14:20 –14:40  Zhrnutie záverov z  ekonomickej časti analýzy a ekonomické 
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fungovanie podobných systémov v zahraničí – Peter Haňdiak, 
1.SNSC 

 

14:40 – 15:00 Zhrnutie záverov z analýzy potrieb cieľových skupín – MNO 
a verejnej správy – Miroslav Lacko, CpF 

15:00 –15:15  Prestávka 

 
NAŠA ODPOVEĎ 
 

15:15 –16:15  Prezentácia modelu otvoreného informačného systému pre MNO 
– Miroslav Lacko, CpF  

 

16:15 - 16:30 Prestávka 

 

16:30 -18:00   Práca v troch pracovných skupinách – posudzovanie 
a pripomienkovanie modelu – faciltuje PDCS - Karolína Miková (1), 
Zora Pulinová (2), Tatiana Cárová (3)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00 Večera a koniec programu prvého dňa 

 
4. december 
 

9:00 – 10:30   Prezentácia pripomienok a odporúčaní troch pracovných skupín 
z predošlého dňa a spoločná diskusia 

 

10:30 – 10:50 Prestávka 

 

10:50 – 11:40   Prezentácia operačného programu Efektívna verejná správa 
a možnosti čerpania zdrojov pre MNO – Rut Erdélyová, MV SR 

 

11:40 – 12:30 Prezentácia operačného programu Kvalita životného prostredia – 
Martin Húska, MŽP SR 

 

12:30 – 12:50   Záverečná sumarizácia workshopu a prezentácia ďalších aktivít 
projektu – Jana Feherpataky, ÚSVROS 

 

1. skupina 
Východiská 
a filozofia návrhu 
modelu otvoreného 
informačného 
systému MNO  
 
(garant B. Smieška) 

2. skupina 
Právne 
a ekonomické 
aspekty vytvorenia 
otvoreného 
informačného 
systému MNO 
  
(garant P. Haňdiak) 

3. skupina 
Technické 
modelovanie a výzvy 
súvisiace 
s nastavením 
a prepojením 
databáz do podoby 
open data systému  
(garant M. Lacko) 
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13:00 Obed a záver workshopu 
 

 
Celý priebeh workshopu facilitačne viedol Bohdan Smieška z PDCS. 
 
V úvode workshopu si prítomným prihovoril nový splnomocnenec vlády pre rozvoj 
občianskej spoločnosti Martin Giertl, ktorého úrad projekt realizuje. Následne 
manažérka projektu Jana Feherpataky prezentovala  základné informácie o projekte, 
najmä jeho ciele, pričom stručne odprezentovala doterajšie projektové aktivity. 
Následne za všetkých partnerov projektu vystúpila Karolína Miková, riaditeľka PDCS, 
ktorá sa vo svojom príhovore zamerala na dôvody, pre ktoré je potrebné zaoberať sa 
vznikom OIS MNO. Medzi hlavnými dôvodmi ktoré artikulovala, bola najmä 
skutočnosť, že v prípade ak mimovládne neziskové organizácie čerpajú prostriedky 
z verejných zdrojov, musia byť transparentné a zúčtovateľné rovnako ako je tomu je 
v prípade verejnej správy. Z tohto dôvodu by mali mimovládky uvažovať nad svojou 
transparentnosťou a zúčtovateľnosťou nie len voči orgánom verejnej správy ale 
rovnako voči verejnosti.   
 
I. Zahraničné skúsenosti 

Po úvodnej časti nasledoval prvý blok workshopu, ktorý bol zameraný na kontext 
zahraničia, resp. zahraničných skúseností s aplikovaním obdobných nástrojov. 
V úvode Radana Deščíková z CPF prezentovala analýzu zahraničných akreditačných 
systémov (ZAS), ktorej sa CpF venovalo v rámci predchádzajúcich projektových 
aktivít. Ako vyplynulo z prezentácie, cieľom analýzy bolo získať poznatky z nastavenia 
a fungovania ZAS vo svete a priniesť návrhy, odporúčania a inšpiratívne prvky pri 
vytvorení OIS v prostredí SR.  Hlavnými aktivitami v rámci analýzy bol prieskum 
existencie ZAS vo svete, klasifikácia, kategorizácia a opis vybraných ZAS, hĺbková 
analýza piatich ZAS, stretnutia so zahraničnými expertmi (workshop).  

Medzi hlavné výsledky / zistenia z analýzy patria nasledovné:  optimálnym 
prevádzkovateľom OIS je štát, je však potrebné vytvoriť komisiu (radu), ktorá by 
mala nad prevádzkovateľom nezávislý dohľad; je potrebné získať prepojenia s čo 
najširšou základňou overených (validovaných) dát; zabezpečiť automatické 
sťahovanie s výnimkou dát so špeciálnym režimom ochrany; otvorené dáta (tzv. 
open data); Self reporting sa chápe ako nástroj na zvýšenie kvality prezentovaných 
dát; zvýšenie transparentnosti MNO voči poskytovateľom zdrojov. Jedným 
z kľúčových odporúčaní pre vznik OIS je, aby bol dvojstupňový, pričom prvá úroveň 
by mala byť otvorená a druhá úroveň by vyžadovala registráciu. 

Po prezentácii Radany Deščíkovej nasledovali dve prezentácie zahraničných expertov 
na obdobné systémy – Michaela Lencznera (Kanada), riaditeľa softvérovej 
spoločnosti Ajah, ktorej zamestnanci sú kombináciou odborníkov na komunitný 
rozvoj, vývoj softvéru a webových riešení a Aleša Mrázka (ČR), analytika Asociácie 
verejnoprospešných organizácií ČR. 



 5 

Prezentácia M. Lencznera bola orientovaná na predstavenie hlavných aspektov 
činnosti Ajah, ktorými je spájanie dostupných otvorených a verejných dát s vlastným 
výskumom a tým pomáhať poskytovateľom a príjemcom zdrojov lepšie porozumieť 
zákonitostiam, rizikám a príležitostiam pri získavaní zdrojov. Rovnako tak sa zameral 
na prezentovanie myšlienky zvýšenia dostupnosti dát o neziskových organizáciách. 
V spolupráci s expertmi z Kanady, USA a Veľkej Británie na oblasti otvorených dát, 
úpravy štandardov a grantového procesu vytvorili novú iniciatívu PoweredbyData. 

Prezentácia Aleša Mrázka bola zameraná na vysvetlenie nástroja Známky 
spoľahlivosti, ktorú udeľuje Asociácia verejnoprospešných organizácií ČR. Jej 
ambíciou je prispieť k vytváraniu transparentného, spoľahlivého a moderného 
neziskového sektora.  

Obe prezentácie boli ilustráciu toho, aké systémy realizujú resp. sa o ne usilujú 
niektoré subjekty v zahraničí, pričom je potrebné zdôrazniť, že návrh slovenského 
OIS MNO je značne odlišným konceptom.         

II. Domáci kontext 

V druhom bloku workshopu sme sa zamerali na predstavenie domáceho kontextu. 
Prítomným účastníkom bolo potrebné prestaviť výstupy z analýz, ktoré sa 
zameriavali na výsledky analýzy právneho prostredia a registrov v SR, záverov 
z ekonomickej časti analýzy a rovnako tak predstavenie záverov z analýzy potrieb 
cieľových skupín projektu – MNO a verejnej správy. 

V prezentácii výsledkov analýzy právneho prostredia a registrov v SR sa Peter 
Haňdiak z 1.SNSC zameral v úvode na východiskový ústavno-právny rámec, kde 
spadá právo občanov na prístup k verejným zdrojom, dobrá správa vecí verejných 
a transparentnosť. Tieto tri atribúty sú dôležitými východiskami pri identifikovaní 
potreby zaviesť OIS v slovenskom prostredí tak, aby bol základný rámec efektívne 
naplnený. 

Predmetom analýzy bol ďalej zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, rezortné 
zákony o poskytovaní dotácií a rôzne vykonávacie predpisy. Samostanou kapitolou je 
existencia a prax v oblasti registrov evidencií a zoznamov, ktoré majú byť kľúčovým 
zdrojom informácií zdieľaných v prostredí navrhovaného OIS MNO. Pokiaľ 
v súčasnosti máme na Slovensku funkčné registre nadácií, neziskových organizácií 
a neinvestičných fondov, problémom sa ukazuje, že neexistuje funkčný register 
občianskych združení, tieto sú vedené iba v evidencii na MV SR. 

V prezentovaní výstupov z ekonomickej analýzy, rovnako prezentovanej Petrom 
Haňdiakom z 1.SNSC dominovali výsledky z analýz slovenských požiadaviek v oblasti 
nákladov pri povinne vyžadovaných podkladoch pri uchádzaní sa o verejné zdroje 
(dotácie z rozpočtu SR či zo zdrojov EÚ) či pri asignácii dane v prospech MNO.  

Tieto náklady, ktoré obsahujú položky vo forme povinne vyžadovaných potvrdení od 
sociálnej a zdravotných poisťovní, konkurzného súdu, daňového úradu (správcu 
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dane), inšpektorátu práce a ďalších povrdení, plus náklady vyplývajúce z potreby 
MNO registrovať sa u notára v prípade, ak sa MNO uchádza o verejné zdroje 
z asignácie dane, poštovné, cestovné a pod. boli vyčíslené na cca 1 milión eúr ročne, 
a to sa ešte neberie do úvahy čas, ktorý je potrebný na zabezpečenie všetkých 
povinných potvrdení. 

V ďalšej časti prezentácie boli prítomným predstavené zistenia z ekonomickej 
analýzy zahraničných akreditačných a obdobných systémov. Dôležitým sledovaným 
ekonomickým ukazovateľom bolo, kto prevádzkuje a kreditačné systémy a vo vzťahu 
ku komu a ako sú tieto systémy financované.  Autori identifikovali tri základné 
spôsoby prevádzkovania systémov v prepojení na ich financovanie. Prvým modelom 
je prevádzka systému štátom a v takom prípade je systém financovaný z verejných 
prostriedkov. V prípade ak je systém prevádzkovaný súkromným subjektom 
(ziskovým / neziskovým), tak si za akreditáciu platí posudzovaná organizácia, alebo si 
prevádzkovateľ na svoju činnosť hlľadá zdroje fincovania tak vo verejnom ako 
i v súkromnom sektore. Tretím modelom prevádzkovania akreditačných a obdbných 
systémov je tzv. hybridný model, kedy sa na prevádzkovaní systému spolupodieľa 
štát a súkromný sektor. Pri hybridnom modeli je finacovanie pochopiteľne 
kombinované – časť nákladov hradí štát a časť nákladov pochádza buď priamo od 
MNO, ktoré chcú získať istú formu ratingu nad rámec registrov, alebo rovnako 
z rôznych iných zdrojov.  

Tieto analýzy sú nesmierne dôležité z pohľadu budúceho prevádzkovania OIS MNO 
na Slovensku. Ako vyplynie z ďalších častí, terajší návrh systému predpokladá, že 
prevádzkovateľom systému na Slovensku bude štát (MV SR), ktorý by mal 
zabezpečovať aj jeho fiancovanie. 

Treťou prezentáciou v bloku domáci kontext bola prezentácia záverov z 
analyzovaných potrieb cieľových skupín projektu – MNO a verejnej správy. Analýza 
potrieb cieľových skupín sa realizovala formou série fokusových skupín so 
zástupcami MNO na celom Slovensku a série seminárov (workshopov) 
s predstaviteľmi verejnej správy, pričom doplnkovou súčasťou bola i séria 
individuálnych pološtrukturovaných rozhovorov s jednotlivými predstaviteľmi VS, 
najmä z prostredia riadiacich orgánov, zabezpečujúcich prevádzku sporostredkovania 
pomoci z EÚ. 

Miroslav Lacko z CpF sa vo svojej prezentácii zameral na hlavné zistenia z prostredia 
oboch cieľových skupín. Pri fokusových skupinách sa diskutovalo v nasledujúcej 
štruktúre:    Aktuálny model uchádzania sa o verejné zdroje – otázky k tomu, čo 
považuje cieľová skupina z MNO za prínosné/neprínosné, aké sú hlavné prekážky,  a 
aké návrhy na zlepšenie situácie:  

 Predstava fungujúceho modelu zjednodušenia procesov pri získavaní 
verejných zdrojov – odporúčania  

 Predstava z opačnej strany (poskytovateľ) – aké údaje o MNO potrebujem?  
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Pri semištruktúrovaných rozhovoroch s jednotlivcami z prostredia verejnej správy, 
nás zaujímali nasledovné otázky:   

 Získavanie spätnej väzby na MNO ako žiadateľov/príjemcov zdrojov a na 
spoluprácu MNO a verejnej správy pri ich čerpaní  

 Miera zapojenia MNO do prípravy riadenia čerpania zdrojov v OP 2014-2020 
+ popis možností čerpania MNO  

 Miera využitia globálnych grantov v OP 2014-2020 (sprostredkovateľ aj MNO)  
 Názory a podnety na pripravovaný OIS (akreditáciu) + jeho využitie v praxi 

inštitúciami verejnej správy 

Pri skupinových workshopech s VS sa aktéri výskmu zameriavali na nasledovné 
okruhy tém:  

 Vnímanie MNO zo strany VS, ich vzájomný vzťah, skúsenosti so 
spoluprácou/čerpaním  

 Problémy a prekážky v čerpaní zo strany poskytovateľov  
 Aké typy dát VS potrebuje/bude akceptovať (do akej hĺbky) o MNO pre 

fungovanie systému  
 Globálne granty  
 Odporúčania  

Hlavné výstupy, resp. výsledky z tejto kľúčovej analytickej fázy projektu boli 
predstavené v nasledovnej štruktúre: 

1. Informácie k oprávnenosti  
2. Zefektívnenie procesov  
3. Zníženie administratívnej záťaže  
4. Zefektívnenie manažmentu  
5. Zníženie subjektivizmu pri posudzovaní žiadostí o podporu  
6. MNO bez záujmu čerpať verejné zdroje 

Z hľadiska informácií potrebných k posúdeniu oprávnenosti neziskového subjektu 
k možnosti čerpania verejných zdrojov existuje rámcová zhoda oboch cieľových 
skupín na nasledovných údajoch: 

• Základné údaje (názov, sídlo, registrácia, IČO, dátum vzniku/zániku, zakladatelia, 
účel/oblasť činnosti, geografická oblasť pôsobenia, prepojenie na súkromné 
spoločnosti, príp.vlastníctvo, na politické strany, akreditácie)  

• Personálne zabezpečenie (zamestnanci, SZČO, kvalifikácia – experti v oblasti)  

• Organizačná štruktúra (Štatutár, Dozorné orgány, zakladatelia, členovia – ich 
vzájomné prepojenie: obchod? Rodina? Priatelia?)  

• Finančné údaje (účtovné závierky, finančná história, podiel a použitie 2%, daňové 
priznania, nedoplatky na odvodoch, pokuty, sankcie, štruktúra prijímov a výdavkov – 
zdroje financovania, zúčtované realizované projekty...)  
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Ďalšie informácie 
• Výročné správy 
• Výroky audítorov, evaluácie, kontroly 
• Vlastná publikačná činnosť, medializácia, PR, články • História organizácie 
• Realizované projekty (výška podpory, oblasť, výstup) 
• Web stránka, sociálne siete, komunikačné kanály 
• Interné predpisy/smernice, pravidlá 
• Etický kódex 
• Členstvá v regionálnych, národných, medzinárodných sieťach  

• Referencie 

Pochopiteľne, z disusií s oboma cieľovými skupinami vyplynuli aj důležité otázky. 
Uvedieme podstatné: Aká bude motivácia reportovania MNO? Validita 
reportovaných info pre VS (overovanie až konečným poskytovateľom?) a dĺžka 
platnosti (aktualizácie?) + harmonizácia s ostatnými systémami. Ktoré informácie 
majú byť prístupné verejnosti a ktoré podliehajú ochrane osobných údajov? 
(otvorený a zatvorený prístup?) Ako všeobecne ohraničiť kredibilitu MNO?  

Medzi hlavné odporúčania, na ktorých panovala zhoda medzi oboma cieľovými 
skupinami boli v prezentácii vybrané tieto kľúčové:  

 Maximálna elektronizácia dát  
 Zrýchlenie dohľadania údajov  
 Centralizácia údajov na jednom miste  
 Vytvorenie registra pre celý 3.sektor vrátane občianskych združení  
 Aktualizované dáta  

Z hľadiska aktérov MNO sa do popredia dostávali nasledované odporúčania: 

 Delenie povinnosti dokladovania na základe výšky finančného príspevku  
 Zaviezť 2 kolové výzvy (dokladovanie až v 2.kole,/po schválení projektu)  
 Čo malé alebo novovzniknuté organizácie – nebudú vystavené zybytočnej 

šikane v prípade, ak nemajú záujem uchádzať sa o veřejné zdroje a ak, tak iba 
v malom rozsahu?  

 Pomohlo by vzdelávanie na oboch stranách (MNO – projektový a finančný 
manažment+posilnenie kapacít, VS – fungovnanie 3.sektora  

 Systém nebude fungovať, ak nebude mať legislatívne ukotvenie – povinné 
využívanie – zhoda v prípade oboch cieľových skupín. 

Predpokladaným potvrdením u oboch skupín je, že sú za: Odstránenie duplicít,  
centralizáciu systému a jeho maximálnu  automatizáciu. Z hľadiska zníženia miery 
subjektivizmu pri posudzovaní uchádzača o verejné zdroje MNO vyjadrili obavu, že 
automatizácia a algoritmické spracovanie nevypovie nič o kvalite organizácií (potreba 
dodatočného selfreportingu) – porovnávanie a hodnotenie kvality až na úrovni 
poskytovateľa.  
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VS potvrdila, že automatizácia zníži subjektivizmus v hodnotiacom procese (žiadosť aj 
z EK), no prílišná automatizáciaby mohla vylučovať subjekty, ktoré by normálne 
vylúčené neboli (napr.nedoplatok v Soc.P pár centov)  

Prezentácia výsledkov analytických aktivit bola pre prítomných dôležitým vstupom 
z hľadiska potreby porozumenia procesu a jeho obsahu, ktorý predchádzal návrhu 
modelu Otvoreného informačního systému MNO v nasledujúcej časti programi 
workshopu. 

III. blok – Naša odpoveď  

V nadväznosti na predchádzajúce prezentácie, najmä porozumenie právního a 
ekonomického kontextu a samozrejme potrieb a odporúčaní cieľových skupín, 
nasledovala ťažisková prezentácia workshopu – návrh modelu otvoreného 
informačního systému MNO, s kterým oboznámil účastníkov workshopu Mirolslav 
Lacko z CpF. 

Celú prezentáciu je možné nájsť v prílohe tejto správy, preto sa na tomto mieste 
zameriame iba na hlavnú charakteristiku návrhu modelu. Celý návrh bol 
prezentovený v rámci popísania úrovní, kategórií a dát formou mentálnych máp a 
následne vysvetlenia diagramov užívateľského prostredia. 

Otvorený informačný systém MNO 

 Čerpanie validných a garantovaných dát z dostupných registrov a databáz o 
MNO  

 Dodatočné informácie prostredníctvom self-reportingu  
 Podrobné profily MNO na jednom mieste  
 Možnosť využívania OIS na právne úkony  
 Zefektívnenie komunikácie a procesov medzi poskytovateľmi a prijímateľmi 

pri čerpaní VZ  
 Zníženie administratívnej záťaže pre poskytovateľov aj príjemcov verejných 

zdrojov 
 Transpartnosť MNO voči verejnosti 
 Žiadne, resp. nízke nároky systému voči subjektom, ktoré sa neuchádzajú o 

verejné zdroje. 

Po skončení kľúčovej prezentácie začalo posudzovanie a pripominekovanie návrhu 
predstaveného modelu OIS MNO. Aby bol proces posudzovania čo najefektívnejšií, 
účastníci workshopu si mohli vybrať prácu v jednej z troch pracovných skupín, 
z ktorých každá posudzovala navrhnutý model systému z inej perspetívy, avšak 
z mnohými prekryvmi. 

Prvá skupina posudzovala návrh modelu z hľadiska východísk a filozofie, 2. skupina 
posudzovala model z hľadiska právnych a ekonomických aspektov jeho budúceho 
vytvorenia a napokon 3. skupina účastníkov posudzovala návrh modelu 
technologického nastavnia a výziev súviasicich s nastavením a prepojením databáz 
do podoby open data systému. 
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Každá z pracovných skupín bola facilitiovaná skúsenými facilitátormi z PDCS a 
zárovaň mala každá skupina obsahového garanta, ktorí počas práce skupín 
vysvetľovali dôležité súvislosti z toho ktorého hľadiska. 

Komentáre a pripomienky z Pracovnej skupiny 1. Východiská a filozofia návrhu 
modelu otvoreného informačného systému MNO 
 

1. Pozitívne stránky OIS 
 Uľahčenie od súčasnej administratívnej náročnosti pre MNO, resp. 

dodávania potvrdení a dokumentov, napríklad pri podávaní projektov 
– v prípade, že by ich mohli suplovať informácie z OIS. 

 Zlepšenie spolupráce a nárast dôvery medzi MNO, štátnou správou 
a verejnosťou, vďaka zjednodušenému prístupu k informáciám. 
Sektoru tiež chýbajú informácie a argumenty – nevieme koľko nás je, 
nevieme základné údaje – vďaka OIS by mohli byť dostupnejšie. 

 
2. Obavy 

 Obava o prílišnú kontrolu zo strany štátnej správy – treba dať pozor, 
aby OIS nespustil trend, ktorý by štátna správa mohla využiť na 
čistenie sektora. (To, že organizácia nie je aktívna by nemalo byť 
zámienkou na jej zrušenie.) Treba byť opatrný, aby sa nevytvorilo len 
byrokratické riešenie, ktoré umožní úradníkom mať pod kontrolou 
združenia a organizácie a určovať, ktoré môžu fungovať a ktoré nie. 

 Obava, aby rozsah informácií v OIS nevyvolával medzi organizáciami 
závisť, a tiež, aby organizácie, ktoré by v OIS mali menej informácií ako 
iné, nedostali negatívnu „nálepku“ – aby menej informácií v systéme 
nevyvolávalo pocit nedôveryhodnosti. 

 
3. Návrhy 

 Netreba zanedbať použiteľnosť OIS – mal by byť jednoducho 
ovládateľný, aby ho organizácie vedeli používať. 

 Možnosť inšpirovať sa medzinárodným systémom ECAS, ktorý je 
rovnako určený pre organizácie uchádzajúce sa o verejné zdroje. 

 
 

 
Povaha diskusie: Otvorene sa formulovali dilemy, súvisiace s OIS MNO. Otvorené 
otázky, ktoré ostávajú, sú napr.: aby v dôsledku zavedenia OIS neboli interpretované 
ako „dobré MNO“ len tie, ktoré dokážu o sebe vyprodukovať veľké množstvo 
informácií, preto lebo sú veľké a vplyvné. Rovnako dôležitý je étos, dobrovoľnícky 
charakter a autonómia malých združení, ktoré majú často len lokálny charakter. Ich 
výhodou však je, že ich reputácia sa odvíja od rozvíjania miestnych vzťahov a dôvery. 
 
Otvorenosť vs. neotvorenosť - do akej miery je obhájiteľné požadovať od verejného 
sektora otvorenosť a v rovnakej miere ju neopätovať u tých MNO, u ktorých 
dochádza k využívaniu verejných zdrojov?   - Je principiálne dôležité, aby MNO 
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čerpajúce verejné zdroje boli transparentné a „zúčtovateľné“ nie len vo vzťahu 
k verejnej správe, ale rovnako voči verejnosti. 
 
Všeobecne: Medzi VS a MNO panuje nedôvera a stereopotypy - VS: tretí sektor je 
nečitateľný, nevieme s kým máme vyjednávať, nevieme, kto ich zastupuje...atď 
MNO: verejná správa je byrokratická, rigidná, nerozumie skutočnej dynamike sveta 
a problémom, ktoré riešime... 
Odpoveď: Prehlbovanie týchto anatagonistických stereotypov je neproduktívne 
a neužitočné. Treba nachádzať spôsoby, ako vzájomnú dôveru posilňovať. OIS MNO 
je jednou z možností. 

Komentáre a pripomienky z Pracovnej skupiny 2. Právne a ekonomické aspekty 
vytvorenia OIS MNO: 

Otázky z diskusie  

Premietne sa v systéme rozdiel medzi neziskovkami podľa zriadovateľa?  

Ako pomôže registrácia MNO v tom, aby s nimi samospráva uvažovala ako o 
partneroch pri akreditovaných službách?  

Budú daňový úrad a sociálna poisťovňa ochotní spolupracovať na poskytnutí dát?  

Existuje politická vôľa pre zavedenie systému?  

Odporúčania / systém  

Previazať systém aj na existujúce systémy v rámci Európy, pripraviť anglickú verziu  

Určiť obdobie pre vykazovanie informácií (napríklad 7 rokov)  

Posilniť udržateľnosť projektu (implementáciu) aj po jeho skončení  

Pri výbere MNO pre vzdelávanie v rámci projektu postupovať transparentne (open 
call)  

Odporúčania / komunikácia  

Pripraviť voči štátu argumentáciu, založenú na presadzovaní verejného záujmu a 
šetrení verejných zdrojov  

Komunikovať význam OIS pre mimovládne organizácie tak, aby nebol vnímaný ako 
ohrozenie  

Pozorne pripraviť a citlivo komunikovať otázku preregistrácie organizácií pri zavedení 
systému  
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Otázky , komentáre a pripomienky z Pracovnej skupiny 3. Technologické posúdenie 
OIS MNO 

 Otázka: administrácia systému. Pod koho menom by sa v rámci 
organizácie?V prípade, keď pôjde o väčšiu organizáciu, neviem si 
predstaviť, že štatutár bude administrátorom profilu. 
 

 Odpoveď: Štatutár bude jediný, kto dostane heslo do prvého 
nahlásenia sa do systému, potom môže delegovať rolu administrátora 
na povereného kolegu. 

 Pripadá mi logické, že do systému má prístup aj naša ekonómka, atď... 
 Prístupové práva môžu byť udelované adminom. 
 
Ráta systém s tým, že by ťahal informácie z OV, napr. pri 2%? 
Zdroje – OV 
Info ohľadom financií  
Daň z prímov chýba, je tam viac zbytočností... – cashflow a cash – prečo? 
Nedá sa to urobiť tak, že toto by toto bol centrálny systém a pod ním by 
sa mohli rozbaľovať ďalšie – viac špecifické a človek by sa do nich dostal 
pod jedným heslom? 
Nie je to reálne – odpoveď technika. Toto – prepojenie všetkých IS 
nevyrieši žiadny projekt. Mali by sa v ňom využiť len tie dáta, ktoré 
potrebuje tento systém. Vytvorenie univerzálneho systému nie je 
pointou tohto projektu. 
Čo je kľúčový zdroj, z ktorého si inštitúcie ťahajú informácie? Robím 
dvojmo zadanie?  Môže sa stať, že uvediem falošné údaje do jedného zo 
systémov.  
Ak zadám do OV niečo, čo potom nesedí s údajmi z Daňového úradu, 
systém ma na to upozorní. 
Pri každom údaji bude uvedené, z ktorého je zdroja a dátumu, a tiež či je 
to garantovaná informácia 
Viete si vyklikať, ktoré dáta zverejníte úplne a ktoré nie. Taktiež viete 
veľa informácií dopniť self-reportingom 
Problém, ktorý vidím sa týka vybudovania toho systému. Ide 
o monolitický systém, ktorý je v rozpore s IT systémom, ktorý nie je 
monolitický a je založený na „vodopádovej technológii“.  
Vystavanie dobrého modelu je základ pre dobrú implementáciu 
projektu. 
V monolitickom systéme sa snažíte vyriešiť všetky problémy naraz. Avšak 
bránite tým trochu inovácii, pretože tá vzniká, keď sa viaceré subjekty 
pokúšajú o podobnú vec. V USA sú rôzni aktéri, ktorí zbierajú dáta. 
Dôležité je vytvoriť základný systém, ktorý bude pre vládu zaujímavý, 
kým je čas... ale tiež je dôležité otvoriť diskusiu so subjektmi, ktoré majú 
iný názor. 
 
Priestor pre inovácie bude – na základe systému open data. 
Všetky informácie budú prístupné aj verejne a budú môcť byť 
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pripomienkované z rôznych strán. 
 
Subjekty sa prostredníctvom self-reportingu môžu lepšie prezentovať 
a dať do povedomia svoje zásluhy.  
Verejná správa nemá prehľad v tom, aké služby poskytujú NGOs, pretože 
o sebe nič nepovedia. A preto tento systém môže vytvoriť mostík medzi 
týmito dvomi sektormi. Na jednom mieste si nájdu všetky informácie 
o všetkých organizáciách. 
Závisí od kapacít a chytrosti hláv, ktoré sa na výstavbe systému 
podieľajú.  Je to ťažké, ale dá sa to vystavať... 
 
Aký je principiálny pohľad na bod „Správa výziev“? Je to potenciálne 
riziko, ak by to malo byť v rámci jedného spravovacieho systému 
Je lepšie urobiť základný systém a potom naň nabaľovať ďalšie veci. 
Našim cieľom je vytvoriť špecifikáciu technického modelu, ktorý bude 
vytvorený potom v rámci iného projektu a z iných financií. Ide nám len 
o model, nejde nám o vystavanie systému ako takého. Je to národný 
projekt, čiže si myslíme, že sa projekt dotiahne do konca. 
 
V rámci správy výziev si budete môcť pozrieť, kto na ne reagoval, a tiež 
môže systém vám vydať na základe vami zadaných kritérií profil toho 
kandidáta, ktorý pre administrovanie výzvy potrebujete. Príde vám 
potvrdenie o splnenie kritérií.  
V systéme je veľké množstvo informácií. Ale myslím si, že by dávalo 
zmysel si jeho vystavanie fázovať.  Aby sa nám nestalo, že kým ten 
robustný systém naplníme, niektoré údaje nebudú platné. 
Programovanie modelu a systému vyzerá reálne najskôr o 2-3 roky... a to 
už tu možno nebudeme.  
Nedá sa systém spustiť ešte predtým, než bude celý naprogramovaný? 
Nejaký základný model? Menej peňazí – možno sa to bude dať... 
Základný register by mohol byť 1. Štádiom, čo by bolo ideálnou 
možnosťou.  
Bude to na NGO serveri alebo štátnom? 
Oboje majú výhody a nevýhody. Napríklad v rámci štátneho sektora 
nemusíte naň stále zháňať peniaze. 
Prevádzkovateľ by mal byť štátna správa – Min Vnútra a dohliadať bude 
organizácia z 3. Sektora. Dôvodom pre to je hlavne ľahší prístup k dátam. 
Bude to len ďalší register alebo nejaký súhrnný? 
Musím ísť do viacerých, bude to použiteľný na právne úkony? 
Áno, všetky registre budú sťahované sem. Predchádzame tomu, aby ste 
chodili na mnohé stránky. Pri každom údaji bude uvedený zdroj, a teda 
budete vedieť, aká je dôveryhodnosť informácií. 
Úrad pre verejné obstarávanie – tam sú informácie, ktoré musia byť 
zverejňované, je to zákonom dané. Odporúčame prelinkovať tieto dva 
systémy. Každý, kto verejne obstaráva, má povinnosť niečo vypĺňať...  
Čo znamená e-government? Aké to je prepojenie s týmto vašim 
nápadom? Nie je to podobná myšlienka ako tento model? 
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Ako bude zabezpečené porozumenie systému bežnými ľuďmi? 
Návod bude v úvode webportálu, podľa neho sa budete môcť 
prepracovať ďalej. Bude tam vyhľadávač na základe kľúčového slova 
alebo právnej formy. 
Nápad – možnosť ratingu stupňa vyplnenosti profilu  - nakoľko majú 
profil vyplnený a teda sú transparentní 
 
Do takéhoto hodnotenia by sme určite nechceli ísť, pretože by to 
znevýhodňovalo menšie organizácie a občianske združenia, ktoré 
nebudú schopné poskytnúť toľko informácií o sebe. 
 
Aspekty, ktoré sú pre účastníkov v poriadku 

- Nápad je super 

- Použitie štátnych údajov – šetrí to čas 

- Nápad mať systém otvorených dát, ktorý vychádza odtiaľ 

 
Aspekty, o ktorých máme pochybnosti 

- Ľudia nováčikovia – ako sa v tom budú vyznať?  Sú potrebné školenia 

- Treba premyslieť, odkiaľ aké informácie získať. Keby sa ťahali údaje 

z Daňového úradu – zjednodušený prehľad záväzkov atď... 

- Malé súčasti, ktoré budú spojené v koheretný celok dávajú väčší zmysel než 

jeden komplexný megalomanský systém 

- Ako počítame s archiváciou dát? 

- Výstupom tohto projektu by mohlo byť nejaké odporúčanie, ktorý zdroj má 

byť ten primárny a do ktorého zapisovať údaje, aby si z neho mohli údaje 

ťahať ostatné systémy 

- Prepojenosť s úradmi ? Niektoré to môžu zneužiť... 

Prácou v skupinách bol ukončený prvý pracovný deň workshopu. Následne prvým 
bodom programu druhého dňa bola prezentácia výstupov práce všetkých troch 
skupín pred celým plánom a následná spoločná diskusia. Z diskusie vyplynulo, že 
prevažná väčšina účastníkov workshopu návrh modelu OIS MNO víta. Za projektový 
tím bolo vysvetlené, že všetkými relevantnými pripomienkami a odporúčaniami sa 
bude zaoberať v nasledujúcich fázach projektu. 

Po ukončení diskusie nasledovali prezentácie dvoch nových operačných programov 
EÚ – Efektívna verejná správa a Kvalita životného prostredia, so zámerom poskytnúť 
najmä zástupcom MNO predstavu o možnostti uchádzania sa o verejné zdroje 
v daných programových rámcoch. 

Na záver programu workshopu zhrnul facilitátor workshopu jeho priebeh a hlavné 
výsledky. Projektová manažérka Jana Feherpataky za USVROS informovala 
účastníkoch o ďalších projektových aktivitách a požiadala o ďalľiu spoluprácu na nich 
všetkých účastníkov workshopu. 
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