Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 - 2021
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Materiál nelegislatívnej povahy
☒
Charakter predkladaného materiálu
Materiál legislatívnej povahy
☐
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
---------------------------------------

Termín začiatku a ukončenia PPK

6. septembra 2019 – 20. septembra 2019

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

7. október 2019 – 14. október 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

október 2019

2. Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.

Predkladaný akčný plán nadväzuje na Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky
2017 - 2019. Je v poradí štvrtým akčným plánom, odkedy sa Slovenská republika (ďalej len „SR“)
v roku 2011 prihlásila k medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie (z angl. Open Government
Partnership, ďalej len „OGP“). V tejto súvislosti vypracúva Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti akčné plány Iniciatívy pre otvorené vládnutie s úlohami v oblastiach ako
otvorené informácie, vzdelávanie, participácia, justícia a i. Hlavným zámerom predkladaného akčného
plánu je posilnenie princípov otvoreného vládnutia, dobre spravovanej spoločnosti a udržateľného
rozvoja.
3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).

Základnými cieľmi predkladaného Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
v Slovenskej republike na roky 2020 - 2021 (ďalej len „Akčný plán OGP 2020 – 2021“) sú témy
zamerané na podporu princípov otvoreného vládnutia – transparentnosti, participácie a zodpovednosti,
konkrétne zlepšenie prístupu verejnosti k informáciám, zlepšenie transparentnosti verejných zdrojov,
podporu participácie a partnerstva medzi orgánmi verejnej správy a občianskou spoločnosťou.
Cieľom predkladaného materiálu je:
•
zvýšiť mieru a efektivitu zverejňovania verejných informácií ÚOŠS formou otvorených dát;
•
zvyšovať transparentnosť ÚOŠS;
•
podporovať participáciu občianskej spoločnosti na tvorbe verejných politík;
•
zvyšovať povedomie o participácii;
•
zvýšiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy a výskumu pre širokú verejnosť;
•
zvýšiť efektivitu súdnictva a prístupu k spravodlivosti;
4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:





ÚOŠS
Mimovládne neziskové organizácie
Verejnosť

5. Alternatívne riešenia
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Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.

Akčný plán OGP 2020 - 2021 bol vytvorený participatívnym spôsobom, v rámci ktorého boli zriadené
expertné pracovné skupiny zložené zo zástupcov vybraných ústredných orgánov štátnej správy,
mimovládneho neziskového sektora a akademickej obce v oblastiach ako otvorené dáta, otvorené
vzdelávanie, participácia a otvorená justícia. Podnety a návrhy do akčného plánu boli zbierané a
konzultované s odbornou verejnosťou počas „Týždňa otvoreného vládnutia“ a tiež na dvoch
regionálnych workshopoch v Košiciach (27. 03. 2019) a v Banskej Bystrici (28. 03. 2019). K návrhu
predkladaného akčného plánu bola zahájená aj verejná on-line diskusia v čase od 23. 07. - 11. 08.
2019. a dňa 10. 07. 2019 bola k tvorbe akčného plánu zverejnená predbežná informácia na legislatívno
– informačnom portáli Slov-Lex.
Alternatívne riešenia jednotlivých kapitol ako aj úloh predkladaného materiálu boli posudzované
v priestore vyššie uvedených pracovných skupín, workshopov a verejnej on-line diskusie. Výsledný
návrh akčného plánu bol osobne konzultovaný aj s vedením jednotlivých ministerstiev a vybraných
ÚOŠS. Tento aktívny dialóg vyústil do vzniku predkladaného materiálu v danom znení.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu
s odôvodnením.

Neuplatňuje sa
8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

Neuplatňuje sa
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu

☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☐
☐
☒
☒
☐
☒
☒

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.

Úlohy budú financované z rozpočtových zdrojov dotknutých kapitol a príslušných operačných
programov EŠIF. Predložený návrh akčného plánu bude v jednotlivých rokoch zabezpečený v rámci
schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných
nárokov na rozpočet verejnej správy.
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11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov

Mgr. Lucia Lacika, M.A, tel.: 02/509 44924 e-mail: lucia.lacika@minv.sk
12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky,
príp. analýz vplyvov vychádzali.

Pri vypracovaní doložky vybraných vplyvov boli použité analýzy a výstupy z národných projektov
realizovaných Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného
pripomienkového konania

1. Stanovisko Komisie
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky
a odporúčania:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V analýze vplyvov na rozpočet sú kvantifikované vplyvy na kapitolu MV SR, ale z materiálu nie je
zrejmé, z akých aktivít tieto výdavky vyplývajú. Uvedené Komisia žiada jednoznačne vysvetliť v časti
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie.
V časti 2.2.1. analýzy vplyvov na rozpočet je uvedené, že návrh budú implementovať príslušné rezorty,
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Úrad vlády SR a ostatné ústredné orgány
štátnej správy. Zároveň sa v analýze vplyvov uvádza, že jednotlivým rezortom nevzniknú žiadne
dodatočné nároky na rozpočet verejnej správy a že návrh bude v jednotlivých rokoch zabezpečený v
rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol bez dodatočných nárokov na rozpočet. V
analýze vplyvov však chýbajú kvantifikácie vplyvov na ostatné dotknuté kapitoly, ktoré Komisia žiada
doplniť a v časti 2.2.4. analýzy vplyvov vysvetliť, ktoré úlohy zakladajú vplyv na rozpočet, ako aj
popísať spôsob výpočtu týchto vplyvov.
Materiál obsahuje aj zámer zverejňovať všeobecne záväzné nariadenia samosprávnych krajov, miest a
obcí SR prostredníctvom portálu Slov-Lex. Z tohto dôvodu Komisia žiada v nadväznosti na § 33
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov dopracovať v rámci doložky vybraných vplyvov informáciu, či realizácia tohto zámeru bude
alebo nebude mať vplyv na rozpočty územnej samosprávy a zapracovať prípadný vplyv do
kvantifikácie dopadov na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, a to nielen na bežný rok, ale aj na
tri nasledujúce rozpočtové roky. Spolu s tým je potrebné uviesť aj návrhy na úhradu zvýšených
výdavkov.
V nadväznosti na vyššie uvedené Komisia žiada analýzu vplyvov prepracovať.
K analýze sociálnych vplyvov
Predložená analýza sociálnych vplyvov je vypracovaná v neaktuálnej šablóne analýzy sociálnych
vplyvov; platná šablóna je súčasťou Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej
od 1. apríla 2016 a nachádza sa na nasledovnom odkaze.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné
stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho
dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
2. Spôsob zapracovania pripomienok predkladateľom:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V rámci uverejnenej predbežnej informácie k tvorbe akčného plánu na informačno – legislatívnom
portáli Slov – Lex sa v priebehu mesiacov júl - august 2019 predstavitelia úradu splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti osobne stretli s kapitolami a konzultovali vplyv navrhovaných
opatrení na rozpočet verejnej správy. Jednotlivé kapitoly na stretnutiach deklarovali, že
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z navrhovaných úloh nevznikajú náklady na verejný rozpočet a nevyjadrili požiadavky na dodatočné
krytie. V prípade úloh, ktoré si vyžadujú náklady na verejný rozpočet, ale budú pokryté v rámci
schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol na príslušné rozpočtové roky, bolo do bodu 2.2.1
a 2.2.4 analýzy doplnený údaj Ministerstva spravodlivosti SR.
Prípadná realizácia zámeru zverejňovať všeobecne záväzné nariadenia samosprávnych krajov, miest
a obcí SR prostredníctvom portálu Slov – Lex nebude mať vplyv na rozpočty územnej samosprávy.
Zámer je v závislosti od povahy materiálu Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019
– 2021 odporúčaním, realizovať ju budú tie samosprávne kraje, mestá a obce na základe princípu
dobrovoľnosti. Predstavitelia úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
absolvovali v priebehu mesiacov jún – september 2019 osobné stretnutia s predstaviteľmi Združenia
miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska, na ktorých diskutovali o zámere zverejňovať
všeobecne záväzné nariadenia (VZN) na portáli Slov – Lex. Predstavitelia oboch zoskupení ocenili
pozitívne dopady realizácie zámeru na zvyšovanie informovanosti občanov SR a zlepšovanie kvality
tvorených VZN. Tie mestá a obce, ktoré majú záujem o zvyšovanie transparentnosti a otvorenejšej
komunikácie s občanmi prostredníctvom zverejňovania VZN na portáli Slov – Lex, deklarovali, že
využijú vlastné zdroje na podporu realizácie zámeru - odporúčania.
K analýze sociálnych vplyvov
Analýza bola vypracovaná v aktuálnej šablóne analýzy sociálnych vplyvov a doplnená k materiálu.
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Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Príjmy verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
v tom:
MV SR / ÚSV ROS
MS SR
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom:
MV SR
MS SR
Iné ako rozpočtové zdroje
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora

Vplyv na rozpočet verejnej správy
(v eurách)
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248 927

0
0
0
0
0
0
303 000

0
0
0
0
0
0
2 000

98 927
150 000

3 000
300 000

2 000
0

248 927
197 500
44 000
7 427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248 927

303 000
303 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
303 000

2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000

98 927
150 000
0
0

3 000
300 000
0
0

2 000
0
0
0
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2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov
podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predložený návrh akčného plánu bude v jednotlivých rokoch zabezpečený v rámci schválených
limitov výdavkov dotknutých kapitol bez dodatočných nárokov na rozpočet.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby
poskytovať?
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 rieši problematiku
otvoreného vládnutia v SR v zmysle podpory aktívneho sprístupňovania informácií
verejnej správy v podobe otvorených dát, sprístupňovania vzdelávacích zdrojov,
výsledkov vedy a výskumu, podpory participatívnej tvorby verejných politík. Cieľom
Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 je posilniť princípy
otvoreného vládnutia, menovite transparentnosť, zúčtovateľnosť, otvorenosť
a spoluprácu medzi verejnou správou, mimovládnymi neziskovými organizáciami
a občianskou spoločnosťou.
Návrh budú implementovať príslušné rezorty, úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu, úrad vlády SR a ostatné ústredné orgány štátnej správy.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné (strategický materiál)
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady
základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2

Objem aktivít
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ

Odhadované objemy
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy
a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť
podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
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Údaje o výdavkoch súvisiacich s plnením úloh akčného plánu uvádzame na základe
informácií od jednotlivých rezortov získaných na spoločných stretnutiach. Tí deklarovali,
že v rámci plnenia úloh im nevzniknú žiadne dodatočné nároky na rozpočet verejnej
správy ani na zamestnanosť vo verejnej správe. V rámci prispôsobenia legislatívno –
informačného portálu Slov – Lex na realizáciu navrhovanej úlohy č. 24 a odporúčania č.
1 akčného plánu budú náklady pokryté v rámci schválených limitov výdavkov dotknutej
kapitoly na príslušné rozpočtové roky.
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Tabuľka č. 3
Príjmy (v eurách)
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami
a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

poznámka

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
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Tabuľka č. 4
Výdavky (v eurách)
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom

Vplyv na rozpočet verejnej správy/MV SR
2020
2021
2022

98 927
0
0
98 927
0
0

3000
0
0
3000
0
0

2000
0
0
2000
0
0

0
0
0
0
98 927

0
0
0
0
3000

0
0
0
0
2000

poznámka

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Výdavky (v eurách)
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Vplyv na rozpočet verejnej správy/MS SR
2020
2021
2022

150 000
0
0
150 000
0
0

300 000
0
0
300 000
0
0

poznámka

0
0
0
0
0
0
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Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0
0
0
0
150 000

0
0
0
0
300 000

0
0
0
0
0
Tabuľka č. 5

Zamestnanosť
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
(610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

poznámka

Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych
skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti,
colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac
bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
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Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám,
sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte
ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností
s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie
výdavkov:

Nemá vplyv

Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:

Nemá vplyv

Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností
s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie
výdavkov:

Nemá vplyv

Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:

Nemá vplyv

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:

Nemá vplyv

Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny
jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Nemá vplyv

Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:

Nemá vplyv

Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):

Nemá vplyv

Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast
výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:

V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky
vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby,
identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu
obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel
rastu/poklesu
výdavkov
na
celkových
výdavkoch/príjme):

Nemá vplyv
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4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a
službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú,
geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
 sociálnej
ochrane,
sociálno-právnej
ochrane, sociálnym službám (vrátane
služieb starostlivosti o deti, starších ľudí
a ľudí so zdravotným postihnutím),
 kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti
a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov
a existujúcim zamestnaneckým právam,
 pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich
so zdravotným postihnutím,
 zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie
zosúladenia
rodinných
a pracovných
povinností,
služby
zamestnanosti),
k školeniam, odbornému vzdelávaniu a
príprave na trh práce,
 zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo
dostupných pomôcok pre občanov so
zdravotným postihnutím,
 k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu
a celoživotnému vzdelávaniu,
 bývaniu
a súvisiacim
základným
komunálnym službám,
 doprave,
 ďalším
službám
najmä
službám
všeobecného záujmu a tovarom,
 spravodlivosti, právnej ochrane, právnym
službám,
 informáciám
 k iným právam (napr. politickým).

Predkladaný Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej
republike na roky 2020 - 2021 (ďalej len „AP OGP 2020 – 2021“) je
prierezový a obsahuje rôzne opatrenia s rôznymi vplyvmi na prístup
k zdrojom, právam, tovarom a službám.
V jednotlivých kapitolách majú opatrenia nasledujúce sociálne vplyvy:

Opatrenia kapitoly „Otvorené informácie“ predkladaného AP OGP
2020-2021 majú pozitívny vplyv na prístup obyvateľstva
k informáciám: zvyšuje sa ich dostupnosť a kvalita.
V rámci opatrení 1 a 2 (str.7) sa vytvárajú predpoklady na zvýšenie
dostupnosti informácií z plnení uznesení vlády pre obyvateľov, vďaka
čomu sa zvyšuje informovanosť obyvateľstva o aktivitách vlády, čo
vedie k lepšiemu uplatneniu politických práv obyvateľstva. V rámci
opatrení 3, 4 a 5 (str. 8 – 9) sa vytvárajú predpoklady na efektívne
riadenie procesu sprístupňovania informácií verejnej správy
obyvateľstvu vo forme otvorených dát v štandardizovanej forme
naprieč všetkými rezortmi a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej
správy, v súlade s princípmi otvoreného vládnutia.
Stimuláciou zverejňovania informácií vo forme otvorených dát sa
zvyšuje možnosť ich opätovného využitia v podobe vývoja rôznych
mobilných a webových aplikácií s novými funkciami (napr.
vizualizácia, prepájanie dát rôznej povahy), čím sa zvyšuje schopnosť
obyvateľstva pochopiť napr. číselné údaje, štatistiky v širšom kontexte
a teda zvyšuje sa celková informovanosť populácie SR.
V rámci opatrení 6 a 7 (str. 9) sa vďaka analýze súčasného stavu
a následných odporúčaní na skvalitnenie poskytovaných informácií zo
strany rezortov a skvalitnenie technického stavu aplikácie skvalitňuje
prístup obyvateľov k informáciám o využívaní európskych
štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP,
Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného
mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR.
V rámci opatrenia 8 (str.10) sa zvyšuje možnosť skvalitňovania
sprístupňovania informácií o konečných užívateľoch výhod.
Opatrenia zlepšujú transparentnosť v oblasti zverejňovania údajov
a posilňujú dôveru obyvateľov vo verejné inštitúcie, čím prispievajú
k posilneniu prístupu obyvateľstva k občianskym a politickým
právam.
Spomínané opatrenia zvyšujú kvalitu poskytovaných informácií
ÚOŠS smerom k občanom, zlepšujú ich dostupnosť (dostupnosť
plnení úloh z uznesení vlády na jednom mieste na portáli Otvorenej
vlády www.rokovania.sk a otvorených dát ÚOŠS na jednom mieste na
portáli data.gov.sk ). Zároveň sa zvyšuje transparentnosť ÚOŠS, čo
vedie k zvyšovaniu zapájania obyvateľstva do verejných politík, čo
má za následok posilňovanie prístupu obyvateľstva s ohľadom na
politické práva.


Kapitola „Otvorené vzdelávanie“
Opatrenia 9 – 13 (str. 12 - 13) majú pozitívny vplyv na právo na
vzdelanie a prístup k formálnemu, neformálnemu i celoživotnému
vzdelávaniu a prístup k informáciám. Legislatívnym ukotvením
zavedenia využívania verejných licencií na vzdelávacie materiály
zabezpečovaných a financovaných z verejných zdrojov vzniknú
predpoklady na zvýšenie informovanosti obyvateľstva ohľadom
nakladania s verejnými zdrojmi. Navyše, takto vytvorené
vzdelávacie materiály budú mať predpoklad byť zaradené do
zriadeného národného repozitáru pre ukladanie, dlhodobú archiváciu
a sprístupňovanie otvorených vzdelávacích zdrojov, čím sa stanú
dostupné každému neobmedzene, bez reštrikcií, poplatku, bez zreteľu
na účel ich opätovného použitia tzn. občania SR, pedagógovia a iní
pracovníci môžu v rámci formálneho, neformálneho vzdelávania
využívať publikované vzdelávacie zdroje publikované na centrálnom
repozitári. Týmito opatreniami sa zlepší prístup k rôznym
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vzdelávacím zdrojom pre obyvateľov a občanov SR, ktorí z rôznych
dôvodov nemôžu navštevovať formálny vzdelávací proces. Opatrením
zameraným na podporu tvorby vzdelávacích zdrojov vzniknú
predpoklady na podporu práva na vzdelanie v zmysle otvorenia
tvorby vzdelávacích zdrojov relevantnej časti obyvateľstva, či
zapojenia detí a mládeže do spolutvorby vzdelávacích zdrojov ako
súčasti vzdelávacieho procesu. Opatrením zameraným na
monitorovanie
otvorených
vzdelávacích
zdrojov
vznikajú
predpoklady na zvyšovanie informovanosti obyvateľstva, keďže sa
vytvorí priestor na zdieľanie vzdelávacích zdrojov vytvorených
z prostredia mimovládnych neziskových organizácií zaoberajúcich sa
vzdelávacími činnosťami. Toto opatrenie má pozitívny vplyv aj na
právo na vzdelanie, keďže rozširuje rozsah dostupných relevantných
vzdelávacích zdrojov, ktoré možno využiť vo formálnom vzdelávacom
procese ako neformálne alebo doplnkové zdroje.
Dotknuté opatrenia sa týkajú celkovej populácie v SR. Priamy dopad
je však zaznamenaný najmä na deti (0 – 17), mladých ľudí (18 – 25
rokov.


Kapitola „Otvorená veda“
Opatrenia 14 a 15 (str. 15) majú pozitívny vplyv na rozvoj vedy
a výskumu na Slovensku a posilnenie práva na informácie občanov SR
vo vzťahu k nakladaniu s verejnými financiami. Opatrenie
zameriavajúce sa na tvorbu národnej stratégie otvorenej vedy bude mať
pozitívny vplyv na zvyšovanie dostupnosti výsledkov a výstupov
vedeckého poznania vznikajúceho na Slovensku, čím sa rozšíri
prístup bežného občana k výsledkom vedy a výskumu na
Slovensku. Zároveň opatrenie predpokladá pozitívny vplyv na
odborné vzdelávanie zamestnancov akademických a vedeckých
knižníc, ktorí získajú nové vedomosti a skúsenosti v oblasti otvorenej
vedy a otvoreného prístupu.



Kapitola „Participácia“
Opatrenie 17 (str. 17) má pozitívny vplyv na odborné vzdelávanie,
a teda na budovanie odborných kapacít zamestnancov ÚOŠS
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, a teda na
neformálne vzdelávanie zamestnancov ÚOŠS. Vybraní zamestnanci
ÚOŠS budú preškolení Opatrenie sa dotýka nielen vybranej skupiny
zamestnancov ÚOŠS, ktorá bude spolupracovať na participatívnej
tvorbe právnych predpisov identifikovaných v rámci opatrenia 16 (str.
16), ale predpokladá rozšírenie na rezorty, ktoré vyjadria vôľu
podporovať vzdelávanie svojich zamestnancov k participatívnej tvorbe
verejných politík, ktorá sa v súčasnosti stáva bežnou súčasťou tvorby
verejných politík vo svete. Opatrením sa zvyšuje uplatnenie vybranej
skupiny na trhu práce a ich konkurencieschopnosť, nakoľko
zamestnanci ÚOŠS získajú všeobecné poznatky ako viesť
participatívne procesy, efektívny dialóg so zainteresovanými
skupinami a zlepšia sa ich facilitačné a riadiace zručnosti.
Kapitola má pozitívny vplyv na politické práva občanov SR, a teda
Ústavou SR garantované právo na správu vecí verejných. V rámci
opatrení 19 - 22 (str. 19) bude prizvaná zainteresovaná verejnosť
k príprave vstupov do novej Partnerskej dohody v rámci fondov EÚ,
a k budovaniu partnerstiev medzi verejnou správou a občianskou
spoločnosťou na regionálnej úrovni v súlade s cieľom „Európa bližšie
k občanom“ pre nové programové obdobie – týmto sa garantuje prístup
k správe k tvorbe materiálov legislatívnej, nelegislatívnej povahy
(verejných politík), ktoré majú priamy aj nepriamy vplyv na
zainteresovanú verejnosť. Týmto opatrením sa eliminujú možné
negatívne vplyvy na zainteresované skupiny, nakoľko tieto budú
zapojené do aktívneho dialógu s tvorcom verejnej politiky.



Kapitola „Otvorená justícia – právna istota“
Opatrenia 23, 24 a odporúčanie 1 (str. 21) majú pozitívny vplyv
na prístup obyvateľstva k informáciám: zvyšuje sa ich dostupnosť
a kvalita. V rámci opatrenia 23 (str.21) sa vytvárajú predpoklady na
zvýšenie dostupnosti informácií v rámci vykonávacích predpisov
a vnútorných organizačno – riadiacich aktov pre obyvateľov, vďaka
čomu sa zvyšuje informovanosť obyvateľstva o aktivitách vlády

13

a jednotlivých rezortov a úradov, čo vedie k lepšiemu uplatneniu
politických práv obyvateľstva. Koncentrovanie týchto aktov na
legislatívno – infromačnom portáli Slov – lex umožňuje zlepšenie
prístupu k legislatíve na jednom centrálnom mieste. Obdobne,
odporúčanie č. 1 (str. 21) vytvára predpoklady na zvýšenie dostupnosti
informácií týkajúcich sa všeobecne záväznych nariadení na úrovní
obcí a miest. Ich zverejnenie na legislatívno - informačnom portáli
Slov-lex bude má pozitivíne predpoklady na splnenie kritéria
jednoduchej dostupnosti pre obyvateľov. Navyše, vďaka
centralizácii navrhovaných materiálov na legislatívno innformačnom
portáli Slovlex sa posilňujú politické práva občanov SR,
predovšetkým právo na správu vecí verejných, keďže navrhované
opatrenie a odporúčanie predpokladá efektívnejšie podávanie
pripomienok k vznikajúcim materiálom verejnosťou, vďaka
čomu sa posilňujú predpoklady na kvalitnejšie vzniknuté VZN.
V neposlednom rade majú navrhované opatrenia pozitvíny vplyv na
politické práva občanov predovšekým na princíp verejnej
kontroly, keďže umožňujú účinnejšiu kontrolu súladu VZN so
zákonom a ostatnými právnymi predpismi.

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo
sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší
ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku
chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
 domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce
iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov
pod hranicou rizika chudoby, alebo s
príjmom pod životným minimom, alebo
patriace medzi 25% domácností s najnižším
príjmom),
 nezamestnaní,
najmä
dlhodobo
nezamestnaní, mladí nezamestnaní a
nezamestnaní nad 50 rokov,
 deti (0 – 17),
 mladí ľudia (18 – 25 rokov),
 starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65
rokov alebo dôchodcovia,
 ľudia so zdravotným postihnutím,
 marginalizované rómske komunity
 domácnosti s 3 a viac deťmi,
 jednorodičovské domácnosti s deťmi
(neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé
matky s deťmi),
 príslušníci
tretích
krajín,
azylanti,
žiadatelia o azyl,
 iné zraniteľné skupiny, ako sú napr.
bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské
domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia

4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy,
etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej
diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?

Dokument prísne dodržiava rovnaké zaobchádzanie so všetkými skupinami a nezvýhodňuje
a ani neznevýhodňuje žiadne skupiny obyvateľstva.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak
bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
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Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať
do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi
a ženami, ktoré sú relevantné k danej politike.
Podpora
rodovej
rovnosti
spočíva
v odstraňovaní obmedzení a bariér pre
plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom
a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s
rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti
podpory rodovej rovnosti:
 podpora
vyrovnávania
ekonomickej
nezávislosti,
 zosúladenie pracovného, súkromného
a rodinného života,
 podpora
rovnej
participácie
na
rozhodovaní,
 boj proti rodovo podmienenému násiliu
a obchodovaniu s ľuďmi,
 eliminácia rodových stereotypov.

Nemá vplyv

4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach
ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny
zamestnancov, o aké typy zamestnania
/pracovných úväzkov pôjde a pod.

Nemá vplyv

Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach
ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy
zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Identifikujte možné dôsledky, skupiny
zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené
a rozsah vplyvu.

Nemá vplyv

Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na
produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na
druhej strane na cene práce.

Nemá vplyv

Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je
napr. participácia na trhu práce, dlhodobá
nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach
zamestnanosti. Ponuka práce môže byť
ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou
miezd, inštitucionálnym nastavením (napr.
zosúladenie pracovného a súkromného života
alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).

Nemá vplyv

Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno,
aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých
profesií favorizovaním špecifických aktivít či
technológií.

Nemá vplyv

Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť
rozhodnutia zamestnancov alebo
zamestnávateľov a môže byť zdrojom
neskoršieho vstupu na trh práce alebo
predčasného odchodu z trhu práce
jednotlivcov.“

Nemá vplyv
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