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Prečo je dôležité zverejňovať (správne)?

• Zverejňovanie zmlúv:

– samosprávam umožňuje porovnávať sa

– občanom poskytuje nástroj pre efektívnu kontrolu

• Inak to nemá zmysel –
Zverejňovanie nerobené správne bude nemilou 
povinnosťou bez efektu pre občanov a samosprávy



Projekt monitorovania zmlúv

• Súčasť aktivít samosprávnych aktivít TI-S (audity politík) 
a prístupu k informáciám (napr. otvorený vestník)

• Cieľom projektu je:

a)monitorovať  zverejňovanie zmlúv a pomáhať  
samosprávam pri zverejňovaní; 

b) vytvoriť portál, v ktorom budú zmluvy centralizované 
a počítačovo vyhodnocované

• Projekt podporený Britským veľvyslanectvom, trvá do 
konca júla 2010



Čo a ako prieskum meral?

• Zverejňovanie zmlúv v 100 najväčších samosprávach

• Hodnotené počas posledného februárového týždňa na 2 
náhodne vybraných zmluvách

• 4 oblasti hodnotenia:

Oblasť Max. počet bodov 

Zložitosť prístupu 10

Textové formáty zmlúv 40

Meta-dáta (tabuľky) 40

Export dát, upozornenia 10

Celkovo 100



Obraz hlavného zistenia I.



Obraz hlavného zistenia II.



Výber z výsledkov

Počet bodov Početnosť (n=95) Percentuálny podiel

menej ako 35 25 26%

35 až 57 (priemer±10b) 35 37%

57-70 18 19%

viac ako 70 17 18%

• Priemer SR:  46,9 b.
• Najlepší:  Stará Turá (92b), Topoľčany (90b)
• Najhorší: Košice – Nad Jazerom (5b), Ružinov (7,5b), Košice (10b)



Ako na tom sme?

Oblasť Stav

Zložitosť prístupu Uspokojivý

Textové formáty zmlúv Čiastočne uspokojivý

Meta-dáta (tabuľky) Problematický

Export dát, upozornenia Neuspokojivý, ale menej 
dôležitý

Najproblematickejšia je technicky najmenej náročná časť 
zverejňovania!



Čo ide dobre?

• Samosprávy zverejňujú zmluvy (97/100)

• Väčšina samospráv zverejňuje úplne (79/95)

• Stránky sú jednoducho nájditeľné ( 7,6/10b)

• Väčšina samospráv uvádza predmet zmluvy (7,5 /10b)



• Zverejňovanie všetkých dokumentov vo forme 
umožňujúcej vyhľadávanie (20,5/40b)

Čo ide slabšie?



• Zverejňovať hodnoty zmlúv (3,7/10b)

• Umožniť elementárne radenie dát (1,42/10b)
– podľa hodnoty, predmetu, atď.

• Upozorňovať na nové dáta a exportovať ich 
(efektívne 0)

Čo sa zatiaľ nedarí?



Čo nás čaká?

• Väčšina samospráv môže rýchlo a relatívne lacno 
vylepšiť zverejňovanie zmlúv

• Usmernenie ako na to 
– Objasňovanie protirečiacich si povinností

– Manuál TIS

• Učenie sa navzájom

• Opakovaný monitoring približne o 3 mesiace
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Otázky a odpovede



Poradie Samospráva Skóre
1. Stará Turá 92
2. Topoľčany 90
3. Handlová 86
4. Štúrovo 85
5.-8. Bratislava - Nové Mesto 83
91. Zlaté Moravce 13
92-93. Detva 10
92-93. Košice 10
94. Bratislava - Ružinov 7,5
95. Košice - Nad jazerom 5

Najlepšie a najhoršie samosprávy



Detailná metodológia

• vypočítané ako Plné zverejnenie*Metadáta + 
Vlastnosti dokumentov + Zložitosť prístupu + 
Užívateľský komfort


