VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 553
z 13. novembra 2019
k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike
na roky 2020 - 2021
Číslo materiálu:

26698/2019

Predkladateľ:

ministerka vnútra

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky
2020 – 2021 s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády;

ukladá
vedúcemu Úradu vlády SR
B.1.

nastaviť systém umožňujúci zverejňovať plnenia úloh vyplývajúcich
z uznesení vlády SR v jednotnej a štruktúrovanej forme
do 31. decembra 2020

B.2.

na základe nastaveného systému pravidelne v súčinnosti s ministerstvami
a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy zverejňovať plnenie úloh
z uznesení vlády SR podľa dátumu ich plnenia
priebežne

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
B.3.

v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti participatívnym spôsobom vypracovať publikačné minimum
pre štátnu správu
do 30. apríla 2020

B.4.

zaviesť publikačné minimum pre štátnu správu do praxe
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do 31. decembra 2020
ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
B.5.

po zavedení publikačného minima pre štátnu správu každoročne zverejňovať
dáta z publikačného minima pre štátnu správu na portáli otvorených dát
data.gov.sk
od 31. marca 2021 a potom každoročne

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
B.6.

vypracovať kvantitatívnu analýzu zverejňovania informácií v module
dotačných schém
do 30. apríla 2020

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
B.7.

vypracovať kvalitatívnu analýzu stavu modulu dotačných schém, vrátane
návrhov na zlepšenie
do 30. júna 2020

ministrovi spravodlivosti
B.8.

v spolupráci s predsedom Štatistického úradu SR a so splnomocnencom vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti implementovať Zásady zverejňovania
konečných užívateľov výhod v rámci úradných evidencií konečných
užívateľov výhod
do 31. decembra 2021

ministerke školstva, vedy, výskumu a športu
B.9.

legislatívne upraviť podmienky zavedenia otvorenej licencie na vybrané
novovznikajúce vzdelávacie materiály, ktoré sú centrálne zabezpečované
a financované alebo spolufinancované z verejných zdrojov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho priamo riadených organizácií
do 31. decembra 2021

B.10.

určiť autoritu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
zodpovednú za systematickú a koordinovanú tvorbu digitálneho edukačného
obsahu, vrátane otvorených vzdelávacích zdrojov, na všetkých úrovniach
predprimárneho, základného a stredného vzdelávania
do 30. júna 2020

B.11.

podporovať tvorbu otvorených vzdelávacích zdrojov a každoročne informovať
o výstupoch podpory
do 31. januára každoročne
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B.12.

vzdelávať pedagógov k využívaniu portálu Centrálne úložisko digitálneho
edukačného obsahu (CÚDEO) a k tvorbe nových otvorených vzdelávacích
zdrojov
do 31. decembra 2021

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
B.13.

participatívnym spôsobom monitorovať, zverejňovať a priebežne aktualizovať
databázu otvorených vzdelávacích zdrojov, ďalších zdrojov vhodných
pre použitie vo vzdelávaní a pre zvyšovanie povedomia o otvorenom
vzdelávaní, ktoré boli vytvorené v Slovenskej republike občianskou
spoločnosťou
priebežne

ministerke školstva, vedy, výskumu a športu
B.14.

vypracovať Národnú stratégiu otvorenej vedy spolu s akčným plánom
a predložiť ju na rokovanie vlády
do 20. decembra 2020

B.15.

pripraviť a začať realizovať pilotné projekty zavedenia otvoreného prístupu
k výsledkom vedy a výskumu v prostredí akademických a vedeckých knižníc
do 31. decembra 2021

podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia
podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministerke školstva, vedy, výskumu a športu
ministerke vnútra
B.16.

v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
identifikovať a pripraviť podmienky na tvorbu verejných politík, ktoré budú
na vybraných ministerstvách a ostatných ÚOŠS tvorené alebo implementované
participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti
do 31. decembra 2021

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
B.17.

implementovať vzdelávací program s cieľom posilňovať kompetencie
zamestnancov vo verejnej správe a akademickom prostredí, so zameraním
na podporu tvorby a realizácie participatívnych politík vo verejnej správe
do 31. decembra 2021

B.18.

v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, ministrami
a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy participatívnym
spôsobom upraviť formalizované vzory Správy o účasti verejnosti na tvorbe
právnych predpisov a výsledný návrh predložiť na rokovanie vlády
do 30. júna 2020
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podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu
B.19.

v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
zapojiť všetkých partnerov v zmysle Európskeho kódexu pre partnerstvo
(Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014) do procesu programovania
fondov politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2021 – 2027
do 31. decembra 2020

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
B.20.

v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu koordinovať
a podporovať prípravu podkladov do Partnerskej dohody 2021 - 2027 zo strany
mimovládnych neziskových organizácií a presadzovať ich zohľadnenie
v relevantných dokumentoch
do 31. januára 2020

B.21.

podporovať zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote medzisektorových
partnerstiev na strane verejnej správy
do 30. júna 2020

B.22.

presadzovať v rámci cieľa 5 ("Európa bližšie k občanom") v novom
programovom období Európskych štrukturálnych a investičných fondov
budovanie medzisektorových partnerstiev so zapojením zástupcov
mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti
do 31. decembra 2020

ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
B.23.

zverejňovať vybrané vykonávacie predpisy a vnútorné organizačno-riadiace
akty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy na právnom
a informačnom portáli Slov-Lex
priebežne

ministrovi spravodlivosti
B.24.

vytvoriť podmienky na zverejňovanie všeobecne záväzných nariadení
samosprávnych krajov, miest a obcí Slovenskej republiky na právnom
a informačnom portáli Slov-Lex
do 30. júna 2021

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
B.25.

koordinovať pracovnú skupinu k implementácii Akčného plánu Iniciatívy
pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021, členmi
ktorej budú zástupcovia jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy a pravidelne informovať o jej činnosti
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do 31. decembra každoročne
B.26.

vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Akčný plán Iniciatívy pre otvorené
vládnutie v Slovenskej republike na nasledujúce obdobie
do 30. júna 2022

C.

odporúča
voleným predstaviteľom regionálnej a miestnej územnej samosprávy
C.1.

zverejňovať v nadväznosti na splnenie úlohy v bode B.24. všeobecne záväzné
nariadenia samosprávnych krajov, miest a obcí Slovenskej republiky
na právnom a informačnom portáli Slov-Lex
priebežne

D.

zrušuje
D.1.

úlohu v bode B.5. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre ministrov,
vedúceho Úradu vlády SR, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej
správy - aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých
datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov
aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dát,

D.2.

úlohu v bode B.6. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre ministrov,
vedúceho Úradu vlády SR, vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej
správy - na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev
a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
zverejniť datasety v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania na portáli
otvorených dát,

D.3.

úlohu v bode B.7. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017
pre splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci
s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu a s vedúcim Úradu vlády
SR – uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu využitia datasetov
zverejnených na portáli otvorených dát a na podporu vývoja inovácií,

D.4.

úlohu v bode B.13. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017
pre podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu - zabezpečiť
zverejňovanie otvorených dát a sprístupňovanie verejne dostupných
aplikačných programových rozhraní v projektoch financovaných
prostredníctvom Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a z iných
verejných zdrojov,

D.5.

úlohu v bode B.16. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre ministrov,
vedúceho Úradu vlády SR vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej
správy – pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových
prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu
a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source),

D.6.

úlohu v bode B.55. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 pre ministra
spravodlivosti – stanoviť typy podaní, ktoré je vhodné formalizovať, navrhnúť
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štandardizovaný formulár pre vybrané podania a zverejniť štandardizované
podania v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti
SR, ústrednom portáli verejnej správy a na právnom a informačnom portáli
Slov-Lex,
D.7.

úlohu v bode B.62. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017
pre splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci
s ministerkou vnútra a so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva
– zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti oznamovania protispoločenskej
činnosti a na základe výsledkov pravidelných hodnotení aplikačnej praxe
zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prípadne
navrhnúť zmeny legislatívnej úpravy,

D.8.

úlohu v bode B.64. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017
pre splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci
s vedúcim Úradu vlády SR analyzovať a vyhodnocovať efektivitu nástroja
elektronická hromadná žiadosť.

Vykonajú:

podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
ministri
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy
splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Na vedomie predseda Združenia miest a obcí Slovenska
predseda Združenia samosprávnych krajov SK8
prezident Únie miest Slovenska
volení predstavitelia regionálnej a miestnej územnej samosprávy
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