Predkladacia správa
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 –
2021 (ďalej len „akčný plán OGP 2020 – 2021“) predkladá na rokovanie vlády Slovenskej
republiky splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej
len „splnomocnenec“) prostredníctvom ministerky vnútra Slovenskej republiky na základe čl.
3 ods. 1 Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti,
schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 309 zo dňa 27. júna 2012.
Predkladaný akčný plán 2020 – 2021 nadväzuje na akčný plán Iniciatívy pre otvorené
vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 - 2019, ktorý bol schválený dňa 1. marca 2017
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 104/2017. Predkladaný akčný plán na roky 2020 2021 má ambíciu nadviazať na doterajšie úspešné aktivity Slovenskej republiky v oblasti
otvoreného vládnutia, vrátane otvorených informácií, otvoreného vzdelávania či otvorenej
justície.
Vláda Slovenskej republiky sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie prihlásila v roku
2011. Vo svojom programovom vyhlásení z roku 2016 a z roku 2018 deklaruje vláda
Slovenskej republiky ambíciu „podporovať uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia.
Naplnením týchto cieľov bude zvyšovať štandard transparentnosti verejnej správy a verejnej
využiteľnosti informácií, ktoré má verejná správa k dispozícii“.
Hlavným cieľom predkladaného akčného plánu na roky 2020 - 2021 je posilnenie
princípov otvoreného vládnutia v zmysle podpory aktívneho sprístupňovania otvorených dát,
vzdelávacích zdrojov, výsledkov vedy a výskumu, podpory participatívnej tvorby verejných
politík, zvýšenia právnej istoty. Predkladaný akčný plán na roky 2020 – 2021 má prierezový
charakter a ukladá úlohy jednotlivým ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov
štátnej správy.
Predkladaný akčný plán reflektuje súčasnú spoločenskú objednávku - vznikal
participatívne prostredníctvom činnosti expertných pracovných skupín a konzultácií s expertmi
z mimovládnych neziskových organizácií a akademických inštitúcií v oblastiach otvorené dáta,
otvorené vzdelávanie a otvorená veda a otvorená justícia, verejných podujatí a konzultácii
s predstaviteľmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Návrh Akčného plánu OGP 2020 – 2021 obsahuje spolu 26 úloh a 1 odporúčanie, ktoré
sú premietnuté do návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky. Predmetné uznesenie obsahuje
aj návrhy na zrušenie priebežných úloh z predchádzajúceho Akčného plánu OGP 2017 – 2019
(uznesenie vlády SR č. 104/2017) z nasledovných dôvodov:
 úloha D.1. - úloha sa v obdobnom až totožnom znení nachádza v strategickom
dokumente Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania
otvorených údajov verejnej správy,
 úloha D.2. - úloha sa v obdobnom až totožnom znení nachádza v strategickom
dokumente Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania
otvorených údajov verejnej správy,
 úloha D.3. - došlo k zmene právomoci v rámci témy otvorené informácie,
 úloha D.4. - neopodstatnenosť úlohy, nakoľko úloha bola splnená spôsobom, ktorý
si nevyžaduje ďalšie priebežné plnenie,

 úloha D.5. - neboli naplnené pôvodné očakávania,
 úloha D.6. - neopodstatnenosť úlohy, nakoľko úloha bola splnená spôsobom, ktorý
si nevyžaduje ďalšie priebežné plnenie,
 úloha D.7. - na plnenie úlohy bude vytvorená nová špecializovaná inštitúcia,
 úloha D.8. - aplikačná prax preukázala neopodstatnenosť tejto úlohy.
Predkladaný materiál má pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet
verejnej správy. Nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie,
na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy
na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Realizácia jednotlivých úloh predkladaného akčného plánu bude financovaná
z rozpočtov jednotlivých rezortov a z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
V medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo uplatnených 50 pripomienok, z toho
13 zásadných, pričom 9 zásadných pripomienok bolo akceptovaných. Rozporové konania sa
konali s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a so Štatistickým úradom Slovenskej republiky. V rámci rozporových konaní boli odstránené
rozpory pri 4 zásadných pripomienkach. Materiál sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej
republiky bez rozporov.

