Analýza dotačných rezortných mechanizmov – zadanie
1. Súčasný stav
Za účelom zvyšovania transparentnosti a otvorenosti prerozdeľovania verejných financií pochádzajúcich
z rôznych verejných zdrojov, vrátane európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného
mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných
schém zo štátneho rozpočtu SR bola v roku 2016 na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk spustená
webová aplikácia tzv. modul dotačných schém (skratka MDS).
Zámerom modulu dotačných schém je poskytovať komplexné a centralizované informácie o využívaní
jednotlivých finančných mechanizmov z jednotlivých ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej
správy, poskytujúcich dotácie prehľadným a dostupným spôsobom.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci plnenia úloh Akčného plánu Iniciatívy
pre otvorené vládnutie participatívnym spôsobom identifikoval v roku 2017 minimálny rozsah a štruktúru
dát, ktoré by mali zverejnené informácie za každý rezort na module dotačných schém obsahovať. Na základe
požiadaviek vznikla tabuľka, do ktorej jednotlivé ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy
poskytujúce dotácie vkladali požadované údaje. Povinnosť zverejňovať údaje o poskytnutých dotáciách
vyplynula ministerstvám a ďalším ústredným orgánom štátnej správy poskytujúcich dotácie z úlohy č. 22.
vyplývajúcej z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie, na základe ktorej zodpovedné rezorty
každoročne v termíne do 30. júna zverejňujú tieto informácie za predchádzajúci kalendárny rok.
V roku 2018 došlo k úpravám rozsahu a štruktúry dát, týkajúcich sa poskytovaných financií z jednotlivých
zodpovedných rezortov. Úrad splnomocnenca o tejto zmene informoval zodpovedné osoby na jednotlivých
ministerstvách a ďalších ústredných orgánov štátnej správy poskytujúcich dotácie a prediskutoval s nimi
zmenený formulár.
Na portáli MDS by sa v súlade s týmto postupom mali nachádzať informácie o dotáciách, poskytnutých
jednotlivými zodpovednými rezortmi za roky 2016 a 2017, do 30. júna 2019 majú rezorty povinnosti doplniť
údaje o poskytnutých dotáciách aj za rok 2018.
Okrem MDS, ktorý v súčasnosti plní viac úlohu spätnej kontroly, keďže obsahuje údaje o dotáciách za
predchádzajúci kalendárny rok, ministerstvá informujú o možnostiach získania verejných zdrojov na svojich
webstránkach.
2. Problémy so zverejňovaním informácií o poskytovaných dotačných schémach na portáli modulu
dotačných schém a na webových stránkach
a) Nedostatočná kontrola napĺňania portálu modulu dotačných schém
Od spustenia portálu MDS nebola vypracovaná kvalitatívna ani kvantitatívna analýza zverejnených informácií.
Nemáme teda k dispozícii údaje, ktoré by podávali reálny obraz o zverejňovaní informácií na portáli
dotačných schém, vrátane toho, či rozsah informácií, zverejnených na MDS, skutočne korešponduje
s dotačnými schémami zodpovedných rezortov, či sú zverejnené všetky výzvy, projekty a prijímatelia, či
súhlasia uvedené finančné alokácie, prípadne či sú zo strany zodpovedných rezortov zverejnené všetky
požadované údaje.
b) Zložitý prístup k informáciám o dotáciách na webstránkach jednotlivých zodpovedných rezortov
Okrem MDS poskytujú jednotlivé zodpovedné rezorty informácie o dostupných verejných zdrojov na svojich
webstránkach. V dôsledku toho, že doteraz neexistuje unifikácia webstránok štátnej správy, sa informácie
o dotáciách rezortov nachádzajú na rôznych miestach na webstránke ministerstiev. V súčasnosti nemáme
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k dispozícii komplexný prehľad webstránok ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy,
poskytujúcich dotácie, o tom, kde sú zverejnené informácie o poskytovaných dotáciách.
c) Chýbajúce porovnanie informácií zverejnených na webstránke ministerstiev a ďalších ústredných orgánov
štátnej správy poskytujúcich dotácie z hodnotiacich správach o dotáciách a informácií zverejnených na portáli
dotačných schém
V dôsledku chýbajúcich samostatných analýz informácií nachádzajúcich sa na webstránkach zodpovedných
rezortov a rozsahu informácií zverejnených na MDS nedošlo doteraz k vypracovaniu analýzy, ktorá by
poskytovala komplexný pohľad na zverejňovanie informácií o dotáciách poskytovaných z verejných zdrojov
zo strany jednotlivých zodpovedných rezortov vrátane porovnania, či MDS obsahuje informácie ohľadom
dotácií minimálne v takom kvantitatívnom a kvalitatívnom rozsahu, v akom sú zverejnené na webstránkach
odpovedajúcich rezortov.
Podľa zákonov, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na jednotlivých rezortoch, vyplýva
zodpovedným inštitúciám povinnosť vypracovať ročné vyhodnotenie mechanizmu dotácií. Tieto hodnotenia
taktiež neprešli porovnaním, či a do akej hĺbky poskytujú informácie v porovnaní s tými informáciami, ktoré
zverejňujú ministerstvá na svojich stránkach a na MDS.

3. Aktivity
a) Zmapovať zverejnené informácie na webstránkach ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej
správy poskytujúcich dotácie z verejných zdrojov za roky 2016 – 2017 (2018)
-

-

kde sa nachádzajú informácie o poskytovaných dotáciách na webstránke ministerstiev a ďalších
ústredných orgánov štátnej správy (vie sa potenciálny žiadateľ dostať k informácií o dotácií
jednoduchým spôsobom, má zodpovedný rezort informácie o dotáciách zverejnené na jednom
mieste, alebo ich zverejňuje len prostredníctvom aktuálnych správ...) ,
v akom rozsahu sú na danom mieste zverejňované informácie o poskytovaných dotáciách (budúce,
aktuálne, minulé výzvy; podporené, odmietnuté žiadosti o podporu; údaje o prijímateľoch; údaje
o projektoch...).

b) Zmapovať zverejnené informácie v MDS za roky 2016 – 2017 (2018)
-

sú na portáli zverejnené informácie od všetkých ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej
správy poskytujúcich dotácie za celé sledované obdobie,
zverejnili ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy, poskytujúce dotácie z verejných
zdrojov, všetky požadované informácie stanovené vo formulári,
korešpondujú zverejnené informácie na webstránke jednotlivých ministerstiev a ďalších ústredných
orgánov štátnej správy, poskytujúcich dotácie, s informáciami zverejnenými v MDS za sledované
obdobie

c) Porovnať informácie, zverejnené na webstránkach ministerstiev, v MDS a vo výročných správach za roky
2016 – 2017 (2018)
-

sú informácie vo výročných správach, sumarizujúce poskytovanie dotácií, totožné s informáciami na
webových stránkach a v MDS,
sú tieto informácie prehľadné, poskytujú dostatočné množstvo informácií pre transparentné
informovanie o nakladaní s verejnými zdrojmi.
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4. Cieľ
Cieľom analýzy je získať odpovede na predchádzajúce problémy a priniesť komplexný pohľad na
poskytovanie dotačných schém z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu,
Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR. Analýza prinesie údaje
o tom, či ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy poskytujúce dotácie z verejných zdrojov
transparentne a otvorene informujú o dotáciách do žiadaných detailov.
Výsledky analýzy budú komunikované individuálne jednotlivým ministerstvám a ostatným ústredným
orgánom štátnej správy, poskytujúcim dotácie a budú prezentované na zasadaní Rady vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie.

5. Termín dodania analýzy
Požadovaný termín dodania analýzy je 2 mesiace od podpísania dohody o vykonaní práce.

6. Finančné ohodnotenie
Vypracovanie analýzy bude podľa dohody s vybraným zhotoviteľom finančne ohodnotené.

Zoznam ministerstiev a ďalších ústredných orgánov štátnej správy, poskytujúcich dotácie z verejných zdrojov:
-

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR);
Ministerstvo financií SR (MF SR);
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR);
Ministerstvo kultúry SR (MK SR);
Ministerstvo obrany SR (MO SR);
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR);
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR);
Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR);
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR);
Ministerstvo vnútra SR (MV SR);
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR);
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR);
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR);
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII);
Úrad vlády SR (ÚV SR)
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