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Úvod1.
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Metodika pre hodnotenie otvorenosti samosprávy voči občanom

Metodika zameraná na „Hodnotenie otvorenosti samosprávy voči občanom“ 
kontinuálne nadväzuje na metodický materiál „Získavanie a spracovanie úda-
jov a dát o otvorenosti samosprávy voči občanom“. Obe metodiky sú výstupom 
projektu „Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti Žilinského samo-
správneho kraja“.

Východiskom pre obidva materiály bol predovšetkým Zákon č. 211/2000 Z.z. 
– Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií), ďalej len zákon 211. 

V súčasnosti občanov slovenských samospráv čoraz viac zaujíma dianie a fun-
govanie výkonu verejnej politiky v ich samospráve. Avšak na Slovensku je ešte mno-
ho samospráv, ktoré informovanosť o svojom výkone verejnej politiky nepokladajú 
za dôležité predkladať na internetovej stránke (ako interpretuje zákon – spôsobom 
umožňujúcim hromadný prístup). 

Webové stránky obcí ŽSK slúžili ako zdroj zberu údajov a dát, následnej ana-
lýzy ich otvorenosti a  transparentnosti. Informačný obsah samospráv ŽSK bol 
preskúmaný metódou automatickou (cez programátorské nástroje) a užívateľ-
skou (manuálne). Predmetom tejto metodiky je nastavenie hodnotiacich kritérií 
jednotlivých skúmaných údajov a stupeň hodnoty skúmanej položky. Pre porovna-
nie bude zostavená hodnotiaca škála (rating) pre určenie miery transparentnosti 
a otvorenosti miest a obcí, ktorá bude premietnutá v hlavnom výstupe projektu, 
ktorým je porovnávacia interaktívna mapa, dostupná na www.expositus.sk.

Metodika pozostáva z ôsmich kapitol. Všeobecná, úvodná časť stručne opisuje 
východiská projektu. Na tie nadväzujú ďalšie tri praktické kapitoly, ktoré rozobera-
jú jednotlivé oblasti hodnotenia s výkladom klasifikovaných údajov. Posledné kapi-
toly sa venujú záverom a komentovaným prílohám.

1.1 / o projekte
Projekt je orientovaný na podporu otvorených dát na regionálnej úrovni. Zmapo-
vanie webových stránok miest a obcí v regióne vytvorí ucelený a prehľadný obraz 
o tom ako jednotlivé mestá/obce zverejňujú údaje o svojom fungovaní, o svojej čin-
nosti, a v akom rozsahu. Či sú tieto údaje pre verejnosť ľahko alebo ťažko dostupné. 
Výstupom je interaktívna mapa transparentnosti miest a obcí Žilinského samo-

1.
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správneho kraja, ktorá na jednom mieste zosumarizuje a porovná mieru otvore-
nosti samospráv. 

Okrem interaktívnej mapy je výstupom projektových aktivít Metodika pre 
získavanie a spracovanie dát a údajov o otvorenosti samosprávy a táto záverečná 
Metodika pre hodnotenie otvorenosti samosprávy. Tie môžu byť inšpiráciou pre 
zhodnotenie otvorenosti samospráv v inom regióne, či zmapovanie a zhodnotenie 
otvorenosti ďalších povinných subjektov. Obe sú zverejnené a dostupné na webovej 
stránke projektu www.expositus.sk.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Efektívna verejná správa.

1.2 / o oZ Pro Senium et Cultura
Projekt realizovalo OZ Pro Senium et Cultura, ktoré vzniklo v júni roku 2015 pod 
pôvodným názvom Pro Senium, OZ. Jeho členovia spolu s dobrovoľníkmi organi-
zovali zbierky potravín, hygienických potrieb a šatstva pre sociálne slabšie vrstvy 
obyvateľstva, najmä pre seniorov, ktorí zostali bez rodinného zázemia, a ktorí boli 
odkázaní v mnohých veciach len na pomoc iných.

Prvotným účelom OZ bolo poskytovanie terénnych sociálnych služieb fyzickým 
osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo sú odkázané na pomoc pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných soci-
álnych aktivitách. Vzhľadom na zmenu legislatívy bolo OZ nútené od tohto zámeru  
upustiť a v roku 2017 bolo vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb. 
V prvom štvrťroku toho roku následne prešlo niekoľkými zmenami. Obmenila sa 
členská základňa, činnosť OZ sa rozšírila, upravil sa aj názov na súčasný, zmenilo 
sa sídlo OZ.

Cieľom OZ Pro Senium et Cultura je podpora spoločenského dialógu, občian-
skej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na regionálnej a miestnej úrovni 
a zároveň podpora zachovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slo-
venska.

http://www.expositus.sk
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1.3 / Ciele metodiky
Metodický materiál pre hodnotenie samospráv ŽSK má stanovených niekoľko cieľov:
a) nastaviť systém optimálnych hodnotiacich kritérií,
b) stanoviť váhový koeficient k jednotlivým kritériám a váhu jednotlivým oblas-

tiam výskumu,
c) vytvoriť návrhy hendikepov v súvislosti s bodovým zvýhodnením  „nezvýhod-

nených“ samospráv (ekonomicky, demograficky) hlavne v oblasti uverejňovania 
zo zákona nepovinných údajov,

d) pilotné testovanie metodiky na internetových stránkach samospráv ŽSK a ná-
sledná komparácia,

e) vizualizácia  hodnotených údajov v interaktívnej mape,
f) prezentácia interaktívnej mapy na webovej stránke projektu,
g) predstavenie výsledkov projektu širokej verejnosti a verejným subjektom,
h) syntéza získaných informácií a výsledkov výskumu,
i) produkcia odporúčacích formulácií, 
j) prezentácia návrhov existujúcej dobrej praxe pre samosprávy.

Za nemenej dôležitý cieľ považujeme, že informácie môžu byť použité k všeobec-
nému opisu súčasného stavu fungovania slovenských samospráv v súvislosti s ich 
otvorenosťou a transparentnosťou. Informácie môžu taktiež stimulovať k úvahám 
a snahám na zlepšenie zisteného stavu. 

1.4 / Účel a rozsah prieskumu
Metodike (pre hodnotenie správania sa samospráv sa v súvislosti s otvorenosťou 
a  transparentnosťou na internetových stránkach) predchádzala Metodika zberu 
dát. Tá predikovala oblasti klasifikácie definovaných údajov. Zároveň popísala zá-
kladné fakty vzťahujúce sa najmä na legislatívu a  informatizáciu verejnej správy 
(eGoverment, štandardy, open data a pod.).

Čo sa týka rozsahu prieskumu, údaje boli rozdelené do troch kategórií. Vo vše-
obecnosti, každý súbor bol analyzovaný z hľadiska organizačného, technického, ale 
aj obsahového. Celkovo prieskumu podliehalo takmer 60 údajov.
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1. Kvalita webového sídla – tak sme nazvali prvý komplex skúmaných údajov. Ide 
o analýzu rôznych nástrojov funkčnosti, zabezpečenia, informačnej architektú-
ry webu, ale aj o komunikáciu webu so svojím užívateľom.

2. Povinné údaje – druhý, avšak  z  hľadiska váhového hodnotenia najvýraznejší 
komplex otázok, ktoré boli predmetom skúmania a analýzy (väčšinou to boli 
údaje, ktoré má obec povinnosť zverejniť zo zákona 211).

3. Nepovinné údaje – je názov tretieho okruhu otázok. Ide o najrozsiahlejší okruh, 
čo sa týka počtu otázok. Prieskumu podliehali údaje, ktoré obec nemusí po-
vinne zverejniť. Ich zverejnením však deklaruje otvorenosť a transparentnosť 
voči občanom a návštevníkom webu. V okruhu sa nachádzajú aj údaje, ktorými 
nemusí každá samospráva disponovať, alebo ich nemusí mať v činnosti či už 
z finančných, technických dôvodov alebo personálnej indispozície.

Rozsah prieskumu bol kvantitatívne aj kvalitatívne rozsiahly. V súčasnej dobe 
nedisponujeme poznatkom, že by bol aplikovaný podobný prieskum v  takomto 
objeme informácií na všetky samosprávy ŽSK. Využiteľnosť  a  účel prieskumu 
vidíme v tom, že minimálne poskytne aktuálny prehľad informovanosti jednot-
livých obcí voči svojim obyvateľom a  návštevníkom. Výsledky zo vzorky ŽSK, 
predpokladáme, budú približne podobné aj na vzorke ďalších samospráv z iných 
samosprávnych krajov. 

V neposlednom rade účelom prieskumu bolo sledovať proaktívne a zaujímavé 
počiny informovanosti a otvorenosti samospráv, dobré nápady a myšlienky. 

1.5 / Zoznam hesiel a IKT slovník
Podrobný zoznam skratiek a terminológie sa nachádza v  Metodickom materiáli 
zameranom na získavanie a  spracovanie údajov a  dát o  otvorenosti samosprávy 
voči občanom.

Počas projektu projektu sme narážali, a zároveň aj používali (v oboch metodikách) 
terminológiu, ktorá sa vzťahovala na pomenovania synonymického charakteru. Pojmy 
ako napríklad internetová stránka, webová stránka, webové sídlo a pod. vyjadrujú ten 
istý obsah. Nie je tomu celkom tak. O rozdieloch sa píše v tejto kapitole.
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1.5.1 / www.xxx.sk

Webová stránka

Pod označením webová stránka (web page) rozumieme „verejne on-line dostupné 
miesto na internete, sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a vy-
užívajúce protokol HTTP prípadne HTTPS“, alebo tiež „verejne prístupná interne-
tová stránka pre užívateľov poskytovaná bez obmedzení a bezplatne, s výnimkou 
niektorých spoplatnených služieb, spracovávateľom služby alebo iným povereným 
správcom“ (MFSR_08, 2008 s. 54).

Web stránky možno definovať aj ako „súbory dát, ku ktorým možno získať 
prístup prostredníctvom identifikácie určitého počítača doménovým menom“  
(ITPRAVO.SK, 2010).1

alternatívne názvy:  web, webstránka, webová prezentácia

Internetová stránka

Web stránka obsahuje zdroj informácií, vhodný pre World Wide Web (www), ktoré 
môžu poskytovať navigáciu na iné webové stránky pomocou hypertextových prepo-
jení. Internetová stránka je jednotka webu obsahujúca texty, obrázky, formuláre...

Webové sídlo

Webové sídlo (web site) predstavuje „úplný a ucelený súbor webových stránok 
v správe jednej osoby, webová stránka tvorí jednu stranu webového sídla, ktorou 
je vizuálna obrazovka, a to aj v prípade, ak je zložená z viacerých rámov. Webové 
sídlo má pridelenú minimálne jednu doménu“ (MFSR_08, 2008 s. 54). Obsahom 
webového sídla je vlastne niekoľko webových stránok.2

1 Zdroj: O. Šipkovský: Hodnotenie funkčnosti a inf. Obsahu webových sídiel IS VS, rok 2011 
(dipl.práca)

2 Zdroj: O. Šipkovský: Hodnotenie funkčnosti a inf. Obsahu webových sídiel IS VS, rok 2011 
(dipl.práca)
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Webový portál

Definovať termín webový portál nie je jednoduché, pretože každý autor popisuje 
tento pojem inak. Slovo portál môžeme vnímať ako vstupnú bránu – špeciálnu web 
stránku, ktorá je navrhnutá ako prístup k ostatným stránkam. Portál zhromažďuje 
kvantum informácií, ktoré potom sprístupňuje všetkým používateľom. Portál tiež 
môžeme chápať ako „webovú stránku, ktorú považujeme za vstupný bod k iným 
webovým stránkam a často tak je, alebo zabezpečuje prístup k vyhľadávaciemu pro-
striedku“ (BARTLEY, 2010).3

Čiže  je to web (webová aplikácia), ktorá svojmu užívateľovi poskytuje jednot-
ným spôsobom centralizovane informácie z rôznych zdrojov. 

1.5.2 / Informácia je/nie je údaj?

Ďalšími, nemenej zaujímavými, termínmi, s ktorými sme v kontexte oboch meto-
dík pracovali, boli informácia, údaj, dáta. Aj tie boli používané unifikovane. Každo-
pádne aj medzi nimi je rozdiel (hovoríme o IKT prostredí).

Údaj

Údaj je každá správa, bez ohľadu na to, či má pre nás nejaký informačný obsah 
alebo nie. Inými slovami, či nám daná správa povie niečo nové, alebo nie. Údaje 
(dáta) sú správy, ktoré vyjadrujú určité fakty o procesoch, alebo prvkoch reálne-
ho sveta. Údajmi môžu byť písmená, čísla, slová, znaky, prípadne ich kombinácie. 
Všetky údaje nesú určitý informačný obsah. Ak nám daný údaj nepovie nič nového, 
hovoríme, že jeho informačný obsah je nulový.4

Informácia

Informácia je správa o tom, že nastal jeden z možných javov z množiny existujúcich 
javov, čo u prijímateľa zníži neznalosť o tomto jave. Je to myšlienka vyjadrená v da-

3 Zdroj: O. Šipkovský: Hodnotenie funkčnosti a inf. Obsahu webových sídiel IS VS, rok 2011 
(dipl.práca)

4 Zdroj: https://sites.google.com/site/rosicova/studijne-materialy/informacie
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nom jazyku (pomocou symbolov) vyjadrujúca stav určitého objektu, jeho správanie. 
Informácia má dve základné charakteristiky:

1. možno ju merať – jej množstvo (kvantitu), napr. na pošte sa platí za telegram 
podľa počtu slov (počet slov je vyjadrením množstva informácie),

2. má svojho adresáta – pre ktorého môže, ale nemusí mať význam. Z tohto hľa-
diska teda môžeme informácie rozdeliť na: užitočné a neužitočné.

Z toho nám vyplýva vzťah medzi údajom a informáciou: Každá informácia musí 
byť súčasne údajom, ale nie každý údaj musí byť pre nás informáciou s nenulovým 
obsahom. Rozdiel medzi údajom a informáciou je napr. takáto situácia: Keď sa nás 
niekto spýta, koľko je hodín - my sa pozrieme na hodinky a povieme: „Je 8 hodín.“ 
Pre nás to bol údaj, pretože sme po pohľade na hodinky vedeli, koľko je hodín. Ale 
pre toho, kto sa nás pýtal, koľko je hodín - pre toho to bola informácia, pretože mu 
povedala niečo nové.5

Dáta (jednotné číslo neexistuje)

Dáta sú všetky informácie alebo ich časti v digitálnej forme, ktoré sa dajú spraco-
vať. Dátami sú informácie, ktoré sú nositeľmi významu pre ľudí.

1.5.3 / verejná správa, správa vecí verejných

Verejná správa

Pojem verejná správa bol ako jediný pojem v tejto kapitole súčasťou terminológie 
Metodiky pre získavanie a spracovanie údajov a dát  o otvorenosti samosprávy voči 
občanom (kapitola 1.5). V skratke ide o správu vecí verejných vo verejnom záujme. 
Predstavuje činnosť služieb pre verejnosť a verejní pracovníci uskutočňujú politiku 
definovanú niekým iným. Zahŕňa postupy vykonávanej politiky v činnosti a cho-
de inštitúcie správy. Predstavuje činnosť štátu, činnosť založenú na štátnej moci, 
ktorá je vykonávaná oprávnenými resp. zmocnenými subjektmi, ktorej predmetom 
sú veci verejné.  Ide teda o súhrn štátnych činností, ktoré nie sú zákonodarstvom, 
súdnictvom alebo vládou.

5 Zdroj: https://sites.google.com/site/rosicova/studijne-materialy/informacie
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Správa vecí verejných

Je širší pojem ako verejná správa. Zahŕňa všetky činnosti súvisiace s výkonom ve-
rejnej moci vykonávané orgánmi výkonnej (štátnej správy aj samosprávy), záko-
nodarnej aj súdnej moci, teda všetky veci, ktoré nie sú predmetom individuálneho 
či súkromného záujmu občanov. Pojem verejná správa zahŕňa činnosti, ktoré sú 
predmetom verejného záujmu, ale súvisia v zásade len s výkonnou funkciou štátu 
a zákonom poverených verejnoprávnych korporácií.6

1.5.4 / IKT slovník

CaCHE – medzipamäť, najčastejšie používaná pre zrýchlenie načítavania obsahu.

CSS – jazyk na jednoduché vizuálne formátovanie internetových dokumentov.

DOMOVSKá STRáNKa – stránka webového sídla, ktorá je nadradená všetkým 
ostatným webovým stránkam konkrétneho webového sídla a zobrazuje sa ako prvá 
používateľom. 

DOM PRVOK – strom (množstvo) načítavaných prvkov na webovej stránke.

FlOw – tok.  

FONT – označenie pre druh použitého písma.

GOOGlE MaPS – Google Mapy.

GOOGlE TRaNSlaTE – nástroj Google prekladač.

HlaVIčKa – najvrchnejšia sekcia webového sídla, ktorá sa nezvykne meniť v zá-
vislosti od podstránky na konkrétnom webovom sídle a zvykne obsahovať najdô-
ležitejšie obsahové a  vizuálne odkazy a  identitu. Zvykne sa tu vyskytovať menu, 
vyhľadávanie a iné funkcie pre zrýchlenie a zlepšenie orientácie na podstránke.

HTTP – hypertextový prenosový protokol.

6 Zdroj. Cibáková, V. a kol.: Výkladový slovník pre verejnú správu, rok 2016
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HTTPS – zabezpečený hypertextový prenosový protokol.

JaVaSCRIPT – skriptovací programovací jazyk / úryvok kódu v tomto programo-
vacom jazyku.

JaZyKOVá MuTáCIa – jazyková variácia webového sídla.

KOMPRESIa ObRáZKOV – úprava obrázku pri zachovaní dostatočnej kvality 
a zároveň maximálnom znížení dátovej veľkosti.

NEwSlETTER – pravidelné e-mailové správy, ktorých obsahom sú novinky.

PäTa – najspodnejšia sekcia webového sídla, ktorá sa nezvykne meniť v závislosti 
od podstránky na konkrétnom webovom sídle a zvykne obsahovať základné infor-
mácie o webovom sídle a odkazy.

PC – počítač.

QR KóD – štvorcový kód, ktorý je možné načítať cez aplikáciu QR kódov. Po načí-
taní kód obsahuje informáciu alebo funkciu.

RESPONZIVITa – schopnosť webového sídla prispôsobiť sa rozlíšeniu displeja 
zariadenia.

RSS – čítanie noviniek z webových stránok.

SlIDER – vizuálny prvok na webovom sídle, ktorý obsahuje primárne vizuálny 
obsah – obrázky alebo videá. Tento obsah sa môže meniť interakciou používateľa 
(kliknutie, posunutie, prejdenie kurzorom), samostatne (po určitom čase, ktorý je 
zadefinovaný v nastaveniach slideru) alebo kombináciou oboch.

uRl – Uniform Resource Locator – webová adresa.

wIDGET – nástroj alebo miniaplikácia poskytujúca informácie alebo funkciu.

ZMIEšaNý CERTIFIKáT – certifikát pre HTTPS nie je aplikovaný na všetky pod-
stránky konkrétneho webového sídla.
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HodNoTENIE2.
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2.1 / všeobecne
Hlavnou myšlienkou výstupov projektu je stimulovať samosprávy k proaktívnej 
informovanosti na svojich weboch, zdôrazniť agilitu v informovanosti výborne 
hodnotených samospráv, motivovať menej akčné obce. 

Z  tohto dôvodu boli nastavené hodnotiace kritériá tak, aby sa samosprávy 
(obce) necítili diskriminované voči mestám. Tak, aby spätná väzba z  ich hodno-
tenia mala za cieľ motivovať ich vykonávať svoju činnosť v informovanosti lepšie, 
pružnejšie a správne. 

2.2 / Princíp bodovania
HODNOTa MONITOROVaNéHO ÚDaJu MôŽE Mať:
1 bod (áNO – informácia sa na stránke nachádza)

0,5 bodu (čIaSTOčNE – informácia sa na stránke nachádza, ale nie je úplná)

0 bodov (NIE – informáciu sme v sledovanom období na stránke nenašli alebo 
bola zverejnená inak ako obvyklým spôsobom)

HODNOTIaCE KRITéRIá:

a) prítomnosť informácie (dokumentu) – hodnotí sa, či požadovaný dokument/
údaj sa na webovom sídle obce nachádza. Taktiež, či je celkovo zrozumiteľne 
uvedený pre užívateľa webu.
 
Ak sa požadovaná položka na stránke nachádza, ale po rozbalení je prázdna, 

hodnotí sa ako NIE (položka musí obsahovať ďalšiu informáciu, nielen uvedenie 
názvu položky).

Ak sa monitorovaná položka na stránke nachádza s priamym odkazom na iné 
webové portály, hodnotíme ako ÁNO.

Ak sa požadovaná položka na stránke nachádza so všeobecným odkazom, že je 
umiestnená na inom webovom rozhraní, hodnotíme ako NIE.

2.
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Ak sa požadovaná položka na stránke nachádza, ale nás odkáže na iný web 
s podmienkou registrácie, hodnotíme ako NIE.

Ak sa informácia na webe nachádza, ale nie je úplná (chýba termín, kontaktné 
údaje a pod.) hodnotíme ako ČIASTOČNE. Čiže ak chýba významná časť monito-
rovaného údaju.

Ak sa informácia na stránke nachádza, ale stránka vykazovala chyby, respektíve 
sa k informácii nebolo možné dostať v danej chvíli, hodnotíme ako NIE.

b) aktuálnosť informácie – všeobecne sme stanovili prítomnosť informácie na 
webe za roky 2017 – 2019. Pri jednotlivých položkách sa roky menia, záleží od 
samotnej informácie. V tomto prípade sme sa rozhodli, že aktuálnosť informá-
cie využijeme ako hendikep pre všetky obce.

c) dostupnosť informácie – ak sa požadovaná informácia vyhľadá max. do 4 min, 
hodnotíme ako ÁNO.

Ak sa požadovaná informácia na webovom sídle nachádza, ale ako súčasť zmlúv, 
dôvodových správ, výročných správ, v elektronickom periodiku a pod., a nie v intu-
itívnom prostredí stránky, hodnotíme ako NIE. 

Ak sa požadovaná informácia na stránke nachádzala, v sledovanom období ne-
bola nájdená, a obec nám v odpovedi na info žiadosť poslala priamy odkaz na ňu, 
hodnotíme ako ÁNO.

Ak sa požadovaná informácia na stránke možno nachádzala, v sledovanom ob-
dobí nebola nájdená, a obec nám v  odpovedi na info žiadosť poslala všeobecný od-
kaz na stránku obce, a informáciu sme napriek tomu nenašli, hodnotíme ako NIE.

d) archivácia údajov – aj tomuto kritériu sme venovali pozornosť a komentovali 
ho vo výstupoch jednotlivých obcí.

e) formátovanie dokumentov – pozorovali sme, v akých formátoch boli jednotli-
vé dokumenty uverejnené.
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2.3 / Program možných hendikepov
Na začiatku projektu sa počítalo s  rôznymi variantmi hendikepov (zvýhodnenie 
„znevýhodnených“ samospráv z dôvodov demografických, ekonomických a iných).

1. Hendikep – počet obyvateľov – uvažovalo sa osobitne hodnotiť mestá a osobit-
ne obce:
a) mestá – 19 miest
b) obce počet obyvateľov (0-500) – 84 obcí
c) obce počet obyvateľov (500 – 1 000) – 71 obcí
d) obce počet obyvateľov (1 000 – 2 000) – 83 obcí
e) obce počet obyvateľov (2 000 – 6 000) – 46 obcí

Tento hendikep si môžu obce vyskúšať priamo na interaktívnej mape. Nie je 
však určujúci v celkovom hodnotení.

Počas zberu údajov sa vyskytli maličké samosprávy, ktoré boli veľmi aktívne 
v uverejňovaní povinných a nepovinných údajov. Naopak, vyskytli sa veľké samo-
správy, ktorých aktivita oproti niektorým menším bola nízka.

2.  Hendikep – index zrovnania – uvažovalo sa aj s touto alternatívou. Hodnotiť 
všetky samosprávy spoločne, ale v oblasti nepovinných údajov použiť tzv. index 
zrovnania. Koeficient, ktorý bol prepočítaný z výšky podielových daní určených 
na rok 2019 v  pomere na počet obyvateľov štatistickým nástrojom SPC. Išlo 
o  zrovnoprávnenie „bohatých“ samospráv so samosprávami, ktoré disponujú 
menším objemom financií v podielových daniach v prepočte na obyvateľa. Na-
simulovali sme bodovanie. Čo sa udialo?

Zistili sme, že takýmto prepočtom by sme veľmi diskriminovali mestá a obce, 
ktoré majú vysoké podielové dane (pritom počet obyvateľov je nízky). Ich výsledný 
súčet bodov by použitím indexu zrovnania veľmi klesol. Takže tento hendikep sme 
vyhodnotili ako nevyhovujúci.

V hodnotiacich výstupoch jednotlivých samospráv sa nachádza  informácia 
o výške ich podielových daní, určená na rok 2019. Informácia slúži ako zaujímavosť 
s akými financiami obec počas roka hospodári.
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3. aktuálnosť informácie a počet výstupov – tento hendikep sme momentálne 
vyhodnotili ako najrelevantnejší. Mestá budú hodnotené prísnejšie z hľadiska 
aktuálnosti informácie na webe aj čo sa týka počtu výstupov. Obciam sme pri 
niektorých položkách dali voľnejší priestor.  

2.4 / Záver 
Každá samospráva má vypracovaný samostatný hodnotiaci výstup, ktorý sa na-
chádza na mapa.expositus.sk.

Každá samospráva bola informovaná o projekte interaktívnej mapy a o svojom 
hodnotení otvorenosti a transparentnosti. Samosprávy sa hodnotili spoločne.

Poznámka: Hodnotili sa verzie stránok, ktoré boli v danom monitorovacom 
období k  dispozícii. Niektoré prešli počas roka dizajnovou revitalizáciou, ale na 
druhej strane boli informačne slabšie. 

Stránky, ktoré v  danom období vykazovali, že sú v  príprave, alebo sa s  nimi 
nedalo pracovať, boli hodnotené neskôr (Jasenovo – okres Turčianske Teplice). 
Tri samosprávy (Rudinka, Abramová, Bodorová), ktoré nemali vôbec svoju strán-
ku, si ju zriadili ku koncu projektu. Napokon aj tie sme zaradili do hodnotenia. 

http://www.expositus.sk
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KvalITa 
wEbovéHo 

Sídla3.
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3.1 / všeobecne
V  rámci hodnotenia webového sídla boli zahrnuté najčastejšie technické fakto-
ry, ktoré ovplyvňujú používateľskú skúsenosť s webovým sídlom. Okrem toho sa 
hodnotil aj parameter vytvorenej Facebook stránky. Facebook stránka nemá resp. 
nemusí mať žiadne priame prepojenie s webovým sídlom, je to však rýchly a ďalší 
informačný kanál, ktorým je možné informovať občanov alebo iné subjekty o dianí 
v samospráve. Hodnotených bolo 11 kritérií.

3.2 / Položky
W1 – HTTPS

áNO – webové sídlo má priradený SSL certifikát a webové sídlo pracuje prostred-
níctvom HTTPS protokolu v jeho plnom rozsahu. 

čIaSTOčNE – certifikát je čiastočne zle nasadený a vyskytuje sa napríklad „mixed 
content“ – teda napríklad samotné podstránky sú zabezpečené, ale obrázky už nie.

NIE – webové sídlo nedisponuje SSL certifikátom a tým pádom webové sídlo nepo-
užíva HTTPS protokol.

aj toto sme si všimli:
Webových sídel so zmiešaným certifikátom, teda hodnotené ako „ČIASTOČNE“ 
bolo veľmi málo.

W2 – Vírusy – nebezpečné alebo infikované webové sídlo

áNO – webové sídlo obsahuje vírus, iné nebezpečenstvo alebo je stránka hacknutá. 
NIE – webové sídlo nepredstavuje žiadnu bezpečnostnú hrozbu.

aj toto sme si všimli:
1. Zo všetkých testovaných webových sídiel mali iba 2 – 3 problém s bezpečnos-

ťou. Väčšinou išlo o nabúranie webového sídla za účelom propagácie produktov, 
prípadného zlepšenia SEO pozície cez odkazy v zdrojovom kóde webového sídla 
(napr. obec Rabča).

2. Žiadne nové súčasné bezpečnostné hrozby ako ransomware a podobne neboli 
zistené.

3.
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W3 – Responzivita webového sídla

áNO – webové sídlo spĺňa všetky kritériá podľa nástroja. 
čIaSTOčNE – webové sídlo spĺňa 3 alebo 2 kritériá podľa nástroja.
NIE – webové sídlo spĺňa 1 kritérium alebo nespĺňa ani jedno kritérium podľa nástroja.

aj toto sme si všimli:
Niektoré webové sídla nemali vytvorenú responzívnosť pre mobilné zariadenia, napriek 
tomu bol web vytvorený tak, že niektoré kritériá pre mobilné zariadenia boli splnené. 

W4 – Použiteľnosť webového sídla

Testovala sa použiteľnosť webového sídla zvlášť na PC a zvlášť na smartfónoch 
prostredníctvom online nástroja.
áNO – webové sídlo je optimalizované v rozmedzí 100 až 80 bodov.  
čIaSTOčNE – webové sídlo je optimalizované v rozmedzí 79 až 50 bodov.
NIE – webové sídlo je optimalizované v rozmedzí 49 a menej bodov.

aj toto sme si všimli:
Čím bolo webové sídlo staršie, graficky jednoduchšie a obsahovalo menej interaktív-
nych prvkov, tým vo väčšine prípadov dosahovalo lepšie skóre. To, že sa na webovom 
sídle nachádza málo prvkov, spôsobí jednoduchšie a  rýchlejšie načítavanie, no na 
druhej strane do veľkej miery negatívne ovplyvní používateľskú skúsenosť s webo-
vým sídlom. Návštevníci týchto webových sídel sa môžu ťažšie orientovať na webo-
vom sídle a celkovo prezeranie webového sídla neplní svoj účel – rýchlo a efektívne 
informovať. V rámci kontroly sa vyskytli aj webové sídla, ktoré boli po funkčnej a gra-
fickej stránke moderné a zároveň aj výborne optimalizované a použiteľné. 

W5 – Komunikácia webového sídla - Facebook

áNO – samospráva má vytvorenú oficiálnu Facebook stránku a pridaných je v prie-
mere minimálne 4 až 5 príspevkov mesačne.  

čIaSTOčNE – samospráva má vytvorenú oficiálnu Facebook stránku a pridané sú 
v priemere 2 až 3 príspevky mesačne.

NIE – samospráva má vytvorenú oficiálnu Facebook stránku a pridaných je v prie-
mere 0 až 1 príspevkov mesačne. Pokiaľ samospráva nemá vytvorenú oficiálnu 
Facebook stránku, tiež patrí do tejto skupiny aj v prípade, ak má obec vytvorenú 
Facebook skupinu alebo dokonca súkromný používateľský profil.
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aj toto sme si všimli:
V prevažnej miere majú samosprávy vytvorené Facebook stránky, na ktorých pravidelne 
zverejňujú informácie a oznamy z obce. V niektorých okresoch sme sa vo väčšej intenzi-
te stretávali s tým, že nebola vytvorená priamo Facebook stránka, ale Facebook skupina, 
poprípade bežný používateľský Facebook profil. Vytvorenie Facebookovej stránky má vý-
hodu v tom, že túto stránku je možné na vyššej úrovni administrovať vo Facebook Busi-
ness Manager-ovi a všeobecne v prípade potreby vytvoriť napríklad platenú reklamu na 
podujatie alebo na iné účely. V prípade použitia Facebook stránky sa tiež najjednoduch-
šie prideľujú práva na jej správu. Preto sme brali do úvahy pri hodnotení tohto kritéria 
len Facebook stránky. Napriek použitiu Facebook stránky sme si v niektorých prípadoch 
všimli, že niektoré samosprávy mali vytvorené viacero oficiálnych Facebook stránok, ale 
používaná bola iba najnovšia, nakoľko k tým pôvodným aktuálne vedenie samosprávy 
pravdepodobne nezískalo prístup od predchádzajúceho vedenia. 

W6 – Komunikácia webového sídla – Newsletter

áNO – webové sídlo poskytuje možnosť zadania e-mailovej adresy pre prijímanie 
správ typu newsletter.

NIE – webové sídlo neposkytuje možnosť zadania e-mailovej adresy pre prijímanie 
správ typu newsletter.

aj toto sme si všimli:
Zadávanie e-mailovej adresy bolo vo väčšine prípadov chránené prepísaním kódu 
z  obrázka ako ochrana pred robotmi, ktoré by zadávali nekontrolovateľne rôzne 
e-mailové adresy.

W7 – RSS

áNO – webové sídlo poskytuje možnosť odberu RSS správ.
NIE – webové sídlo neposkytuje možnosť odberu RSS správ.

W8 – Jazyková mutácia

áNO – webové sídlo je kompletne preložené do anglického jazyka, ostatné jazyky 
sú výhodou. 

čIaSTOčNE – webové sídlo poskytuje aspoň základné informácie v  anglickom  
jazyku o obecnom úrade, prípadne info o obci alebo iné.
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NIE – webové sídlo nemá jazykovú mutáciu aspoň v angličtine. Webové sídlo nemá 
jazykovú mutáciu aspoň v angličtine napriek naznačeniu, že ju má a po kliknutí na 
anglickú mutáciu sa nezobrazí žiadny relevantný obsah aspoň v anglickom jazyku..

aj toto sme si všimli:
Mnoho webových sídel obsahuje iba čiastočnú jazykovú mutáciu a to takým spô-
sobom, že anglická jazyková mutácia je vytvorená ako osobitná podstránka, ktorá 
obsahuje iba úplne základné informácie v  anglickom jazyku, alebo nerelevantné 
informácie. Tiež sa vyskytujú webové sídla, ktoré po kliknutí na anglickú mutáciu 
preložia menu, ale nie obsah webových podstránok. Najideálnejšie sa javilo riešenie 
použitia Google Translate pluginu, ktorý automaticky preložil úplne kompletný ob-
sah konkrétneho webového sídla, do takmer akéhokoľvek jazyka. Jazyková mutácia 
je teda v mnohých prípadoch z pohľadu zahraničného návštevníka nedostatočná, 
napriek hodnoteniu „ČIASTOČNE“.

W9 – Bezbariérová prístupnosť webu

áNO – webové sídlo obsahuje hlasové prehrávanie obsahu oznamov a aktualít na 
domovskej stránke webového sídla. 

čIaSTOčNE – webové sídlo neobsahuje hlasové prehrávanie obsahu oznamov 
a aktualít na domovskej stránke webového sídla. Zároveň obsahové sídlo obsa-
huje alt popis obrázkov a podstránok pre generovanie zvukového obsahu.

NIE – webové sídlo neobsahuje hlasové prehrávanie obsahu oznamov a aktualít na 
domovskej stránke webového sídla. Zároveň webové sídlo neobsahuje alt popis 
obrázkov a podstránok pre generovanie zvukového obsahu.

aj toto sme si všimli:
Webové sídla obsahujúce zvukové prehrávanie oznamov a  aktualít z  domovskej 
stránky mali toto prehrávanie nastavené odlišne. Niektoré webové sídla, v lepšom 
prípade, mali pri každom ozname možnosť prehratia oznamu. V horšom prípade, 
webové sídlo disponovalo celkovým prehratím všetkých oznamov a aktualít naraz. 
Nebola teda k dispozícii možnosť výberu prehratia konkrétneho oznamu. V nie-
ktorých prípadoch bolo prehratie oznamu spojené aj s informáciami o obci, ktoré 
sa prehrávali ako prvé. Teda, ak chcel používateľ prehrať oznamy, vždy si predtým 
musel vypočuť informácie o obci (geografické alebo historické).
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W10 – Označenie pozície zobrazovanej 
stránky v hierarchii webu 

áNO – webové sídlo sa po zadaní názvu samosprávy zobrazí vo výsledkoch vyhľa-
dávania na prvom mieste.

čIaSTOčNE – webové sídlo sa po zadaní názvu samosprávy zobrazí vo výsledkoch 
vyhľadávania na druhom až ôsmom mieste.

NIE – webové sídlo sa po zadaní názvu samosprávy zobrazí vo výsledkoch vyhľadá-
vania na deviatom a vyššom mieste.

aj toto sme si všimli:
Niektoré webové sídla obcí konkurujú komerčným webovým sídlam kúpalísk, slu-
žieb, produktov a podobne s rovnakým názvom. Napríklad obec Budiš.

Štandardne sa po zadaní kľúčového slova do vyhľadávača Google zobrazuje 10 vý-
sledkov. Platí to pri štandardných výsledkoch vyhľadávania, nie doplnkových (bez 
rozšírení o podstránky), aktuálnych správach, bez vyhľadávania obrázkov alebo ná-
hľadov miest v hornej časti výsledkov vyhľadávania. V prípade umiestnenia týchto 
prvkov sa na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania zobrazí len 6 výsledkov vy-
hľadávania. Z tohto dôvodu je stupnica zadefinovaná na osem výsledkov vyhľadáva-
nia – je to priemerná hodnota možnej maximálnej a minimálnej hodnoty výsledkov 
vyhľadávania a zároveň je to z pozorovania najčastejšie zobrazovaná hodnota. Vyhľa-
dávač Google automaticky na základe svojho algoritmu zobrazuje doplnkové výsledky 
vyhľadávania a môžu sa meniť aj v závislosti od konkrétneho užívateľa.

Na záver – všimli sme si, že veľká skupina obcí zo žilinského okresu má rovnakého 
správcu webu. Čo znamená rovnaká hierarchia webu, rovnaké chyby. Webové síd-
la boli po grafickej stránke na priemernej úrovni. Mali neštandardne veľa druhov 
oznamov na domovskej stránke. V náhľadoch oznamov bol použitý malý font pís-
ma. Mali nefungujúce kontextové okno vyhľadávania.

Ďalší zaujímavý postreh bol, že mnoho samospráv malo po grafickej stránke 
naozaj pekný a moderný web. Kvalitnú stránku. Žiaľ, to bolo všetko. Kvantita zve-
rejnených informácií bola nízka. Možno boli niektoré stránky v čase monitoringu 
v revitalizácii. Avšak v mnohých prípadoch si myslíme, že nie.
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4.1 / všeobecne
V mapovanej oblasti (povinné údaje) bolo predmetom hodnotenia 18 informácií. 
Tie, ako bolo vyššie spomenuté, sú takmer všetky predmetom zákona 211. Do tejto 
oblasti, keďže je váhovo najvýraznejšia, sme zarátali aj odpoveď obce na písomnú 
info žiadosť.

Poznámka: Mnohé položky sú komentované zisteniami zo zberu údajov. Aj keď 
sa exemplárne spomínajú iba niektoré obce, výber bol náhodný, postupne ako sme 
ich hodnotili. Mnohé obce mali podobné opakujúce zistenia.

K niektorým položkám sme priložili doktrinálny výklad (výklad právnika – špe-
cialistu na zákon 369).

4.2 / Položky

P1 – Informácie týkajúce sa spôsobu 
a sprístupňovania informácií na žiadosť

áNO - položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Keď smernica, 
oznam, VZN alebo iný dokument obsahuje postup, akým spôsobom je možné 
vyžiadať si informáciu, adresu dodania a spôsob dodania.

čIaSTOčNE – položka sa uzná, ale s polovičnou váhou, keď chýba jeden zo spo-
mínaných postupov (chýba napríklad adresa dodania, nie je uvedený spôsob 
dodania).

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). Neuzná sa, keď bol nájdený 
len formulár na odoslanie žiadosti, prípadne sadzobník poplatkov.

Páčilo sa nám:
1. Na stránke sa nachádza postup ako vybaviť žiadosť o  informácie na základe 

zákona 211, žiadosť ako príloha a poplatky za sprístupnenie informácií (Fačkov, 
Kamenná Poruba, Kunerad, Valča, Nižná Boca...).

aj toto sme si všimli:
1.  „Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Podhájska vybaví bez zbytočného od-

kladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia  

4.
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nedostatkov žiadosti.“ (obec v okrese Dolný Kubín) – skopírovaný text z webu 
inej obce. S  takýmito nepresnosťami v  textoch sme sa stretávali často, aj pri 
iných údajoch. Obce si navzájom preberajú dokumenty a v textoch nevymažú 
názvy pôvodných obcí.

2.  Všimli sme si, že väčšina obcí postup a spôsob ako sprístupniť informáciu 
na stránke nemá! Keď aj obec mala, chýbal jej niektorý z údajov – napríklad 
miesto dodania. 

Doktrinálny výklad:
Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám má každá povinná osoba (teda 
aj obec) povinnosť zverejniť miesto, čas a SPÔSOB, akým je možné získať infor-
mácie. Ak obec má zriadenú webovú stránku, je jej povinnosťou zverejniť spôsob 
umožňujúci hromadný prístup (webové sídlo obce).

P2 – Termíny a pozvánky na zastupiteľstvá

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce.
čIaSTOčNE – položka sa uzná, keď nie je uvedený program.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – 2018 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Pozvánky sú zverejnené priamo v zápisniciach zastupiteľstva – v samostatnej 

položke pozvánky, kde sa nachádza celá pozvánka na zastupiteľstvo s progra-
mom rokovania, taktiež býva zverejnená na úradnej tabuli. (Istebné)

2. Zverejnený je plán konania sa zastupiteľstiev na rok 2019, s programom rokova-
nia na jednotlivé. Pozvánku obec zverejňuje tiež samostatne pred konaním na 
jednotlivé zastupiteľstvá (alebo stretnutia). (Háj)

3. Nachádzajú sa v položke „udialo sa“. Zverejnená je pozvánka na konanie sa za-
stupiteľstva (miesto, čas, dátum konania, program rokovania). Na stránke je aj 
archív pozvánok. (Štiavnik)

4. Takmer všetky obce zverejňujú nielen termíny a  pozvánky na zastupiteľ-
stvo. štandardom je, že prílohou býva program rokovania, poprípade mate-
riály na rokovanie.

aj toto sme si všimli:
1.  Niektoré obce na stránkach pozvánky nemajú, respektíve ich nearchivujú. 
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P3 – Zápisnice z hlasovania zastupiteľstva

áNO - položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Uznajú sa aj 
uznesenia.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – 2018 – 2019.

Páčilo sa nám:
1.  Obec na webe archivuje zápisnice a zverejňuje ich podľa archívneho obdobia. 

V sledovanom období – 2018, je zverejnený zoznam zápisníc a uznesení s pres-
ným dátumom zasadnutia. Od najnovšieho po najstaršie. Príloha textu zápis-
nice je vo formáte PDF. Taktiež je zverejnený program a hlasovanie k bodom 
programu, taktiež uznesenia. (Hladovka)

2.  Obec archivuje zápisnice až do roku 2007. V sledovanom období – 2018, je zve-
rejnený zoznam zápisníc s presným dátumom zasadnutia, od najstaršieho po 
najnovšie. Zápisnice sú zverejnené v PDF. Taktiež v prílohe zápisnice je zverej-
nené hlasovanie poslancov zastupiteľstva k bodom programu. (Podbiel)

3.  Nachádzajú sa v položke (Obecný úrad, dokumenty). Najaktuálnejšie zápisnice 
sú zverejnené hneď na úvodnej stránke v oznamoch. Zápisnice sa archivujú do 
roku 2010. Zverejňujú sa od najnovšej po najstaršiu. V prílohe vo formáte PDF 
sa nachádza program rokovania, hlasovanie poslancov. (Kotešová)

4.  Podobne ako Hladovka alebo Podbiel, väčšina obcí ŽSK uverejňuje zápisni-
ce prehľadne, po rokoch, archivuje ich, aj s prílohami.

aj toto sme si všimli:
1. Našli sme obec, ktorá mala posledné zápisnice zverejnené v roku 2011, uznese-

nie z roku 2015.

P4 – Dochádzka poslancov na rokovanie zastupiteľstva

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Uzná sa, keď 
je dochádzka súčasťou zápisnice, uznesenia alebo hlasovania.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). Neuzná sa, keď nie je uve-
dený menovitý výpis o hlasovaní poslancov na zasadnutí zastupiteľstva. 

Aktuálnosť informácie pre mestá – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – 2018 – 2019.



32

Páčilo sa nám:
1. Na stránke sme našli podpísanú prezenčnú listinu poslancov, ako súčasť 

zápisnice. (Zákamenné, Jablonové)
2. Obce v dochádzke prevažne uvádzajú – prítomní, neprítomní, ospravedlnení. 

P5 – Termíny zasadnutí komisií zastupiteľstva

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Termín alebo 
pozvánka s termínom.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). Neuzná sa, keď nie je uve-
dený termín. Neuzná sa ani zápisnica po konaní zasadnutia komisie.

Aktuálnosť informácie pre mestá – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – zasadnutie aspoň jednej komisie 2017 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Na stránke miest sú zverejnené termíny konania komisií, po kliknutí na danú 

komisiu sa nachádza plán práce s termínmi. (Trstená, Vrútky)
2. Na stránke bola zverejnená pozvánka na zasadnutie komisie (výstavby, územné-

ho plánovania). (Námestovo)
3. Zverejnená je pozvánka s termínom konania sa komisie (finančná). (Turzovka)
4. Zoznam komisií s  termínmi konania zasadnutí sú na stránke zverejnené. 

(Demänovská Dolina, Rajec, Žilina)

aj toto sme si všimli:
1. Termíny zasadnutia komisií bol údaj, ktorý sme na stránkach samospráv 

hľadali bezvýsledne. Väčšinou sme našli zoznam komisií a ich členov, zápis-
nice z konania komisií.

Doktrinálny výklad:
Právne postavenie a  činnosť komisií zastupiteľstva je ustanovená v § 15 zákona 
o obecnom zriadení (Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších právnych  predpisov) a  v  niektorých osobitných právnych predpisoch. Platí 
pravidlo, že komisie nie sú zákonné (teda povinné) orgány obecného zastupiteľstva. 
Obecné zastupiteľstvo si ich schvaľuje ad hoc podľa vlastne potreby. Tak, aby pred-
pracovali podklady pre rozhodovanie zastupiteľstva. To, že komisie participujú na 
činnosti zastupiteľstva, je základný dôvod, že ich činnosť musí podliehať kontrole 
verejnosti, vrátane zverejňovania údajov. Zo zákona o ochrane verejného záujmu 
musí byť v každej obci zriadená komisia na ochranu verejného záujmu. To je po-
vinnosť priamo zo zákona. V zásade, aj keď je to možné obísť, by mala byť zriadená 
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aj komisia mandátová a komisia finančná. Podľa § 5 ods. 8 zákona 211, sa povin-
nosť ohľadom rokovaní a podobne vzťahuje aj na zastupiteľstvo. Teda logicky aj na 
jeho orgány.

P6 – Návrh VZN pred rokovaním zastupiteľstva

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Uzná sa, aj 
keď je na stránke  schválené VZN a v jeho texte sa nachádza dátum predloženia 
a dátum schválenia návrhu. Uzná sa, keď je zverejnený návrh dodatku VZN.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2018 – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – aspoň jeden návrh VZN 2015 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Návrhy VZN sa nachádzajú na úradnej tabuli obce, obsahujú názov návrhu, čís-

lo, rok návrhu, dátum zverejnenia. Príloha je v PDF. (Štefanov nad Oravou)
2. Návrhy VZN (2019) má obec zverejnené v samostatnej položke. Na stránke sme 

našli aj archív návrhov. (Klokočov, Turzovka, Radoľa, Ľubochňa, Fačkov, Štiav-
nik, Bytča, Konská)

aj toto sme si všimli:
1. Mesto nám v odpovedi na info žiadosť poslalo odkaz na PDF súbor. Na tento 

súbor nie je dostupné žiadne priame odkazovanie, súbor je pravdepodobne ulo-
žený na serveri a bez konkrétnej URL adresy, intuitívne sa k danému súboru 
nedá dostať.

P7 – Texty schváleného VZN

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce.
čIaSTOčNE – uzná sa, aj keď je na stránke už schválené VZN a v jeho texte sa na-

chádza dátum predloženia a dátum schválenia návrhu.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2018 – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – aspoň jedno VZN 2015 – 2019.
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Páčilo sa nám:
1. Text schváleného VZN sa nachádza v položke „samospráva – VZN“. Na stránke 

sa nachádzajú dokumenty spolu s archívom dokumentov do roku 2000. V roku 
2018 bol zverejnený zoznam schválených VZN s názvom, číslom, rokom schvá-
lenia, dátumom účinnosti. Príloha v PDF. (Trstená)

2.  Schválené VZN obec zverejňuje (archív do 2014), zverejňujú sa od najnovšieho 
po najstaršie (názov, číslo, rok, príloha je v PDF). (Podvysoká, Dúbrava)

3.  Názov VZN napovedá, o čom dané VZN komunikuje - VZN o dani, VZN o správ-
nych poplatkoch. (Turček)

Všimli sme:
1.  Obec mala na stránke schválené VZN. Každé jedno sme museli otvoriť, aby sme 

vedeli určiť rok zverejnenia.

P8 – Zmluvy

áNO  – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Uzná sa, aj 
keď nás priamo odkáže na iné portály určené na zverejňovanie zmlúv (naprí-
klad digitalnemesto.sk, obecný portál, samosprava.sk, register zmlúv a iné...). 
Zmluva musí obsahovať všetky náležitosti.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – aspoň dve zmluvy 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – aspoň jedna zmluva 2018 – 2019.

Páčilo sa nám:
1.  Po kliknutí na položku zmluvy nás presmerovalo na stránku digitalnemesto.sk, 

kde sú zverejnené zmluvy, faktúry, objednávky (archív do roku 2013). Zverejňujú 
sa od najnovšej po najstaršiu, s číslom, dátumom zverejnenia, zmluvným part-
nerom, sumou, predmetom, príloha je v PDF. (Krásno nad Kysucou)

2.  Zmluvy sa nachádzajú v položke „povinné zverejňovanie, zmluvy“. Zverejnený je 
zoznam zmlúv s archívom dokumentov do roku 2005. Zverejňuje sa číslo zmlu-
vy, zmluvné strany, predmet, suma, príloha vo formáte PDF. Nachádza sa tu 
filter, čo umožňuje prehľadnejšie sledovanie dokumentov. (Komjatná)

3.  Aktuálne zmluvy sa nachádzajú na stránke obecný portál (archív do roku 2013). 
Zverejňujú sa postupne od najnovšej po najstaršiu (dátum zverejnenia, pred-
met, číslo zmluvy, cena, objednávateľ, dodávateľ, dátum uzatvorenia, príloha vo 
formáte PDF). (Liptovská Porúbka, Turčianske Kľačany)
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Všimli sme si:
1.  Obce majú uverejnené zmluvy spolu s  objednávkami, bez možnosti filtrácie. 

Taktiež sme našli obce, ktoré majú zmluvy uverejnené tak, že sme každú museli 
otvoriť, aby sme určili rok uzatvorenia zmluvy.

P9 – Faktúry

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Uzná sa, aj 
keď nás priamo odkáže na iné portály určené na zverejňovanie faktúr (naprí-
klad digitalnemesto.sk, obecný portál, samosprava.sk, register zmlúv a iné...). 
Uzná sa, aj keď faktúra nemá prílohy. Uzná sa, aj keď sú uverejnené v mesač-
ných intervaloch, v tabuľkách.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – aspoň dve faktúry 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – aspoň jedna faktúra 2018 – 2019.

Páčilo sa nám:
1.  Obec zverejňuje faktúry, ktoré sú rozdelené na dodávateľské a odberateľské 

(číslo, dátum zverejnenia, odberateľ, IČO, suma, predmet).  (Krásno nad Kysucou)
2.  Faktúry sa nachádzajú v položke „zverejňovanie“. Zverejnený je zoznam faktúr 

(2019, 2018). Archív dokumentov je zverejnený samostatne v položke do roku 
2011. Zverejňuje sa dátum zverejnenia, číslo faktúry, popis plnenia, cena, dodá-
vateľ, odberateľ, príloha vo formáte PDF. (Zubrohlava)

3.  Nachádzajú sa v priečinku „obec, zverejňovanie, faktúry“. Zverejnené sú aktu-
álne faktúry s archívom do roku 2016. Zverejnený je zoznam faktúr s popisom 
faktúry, partnerom, dátumom zverejnenia, príloha je v PDF. Zverejňujú sa v me-
sačných intervaloch. (Suchá Hora)

P10 – Objednávky

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Uzná sa, aj 
keď nás priamo odkáže na iné portály určené na zverejňovanie objednávok 
(napríklad digitalnemesto.sk, obecný portál, samosprava.sk, register zmlúv 
a iné...). Uzná sa, aj keď objednávka nemá prílohy. Uzná sa, aj keď sú v zverejne-
né v mesačných intervaloch, v tabuľkách.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – aspoň dve faktúry 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – aspoň jedna faktúra 2018 – 2019.
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Doktrinálny výklad:
Ak obec má webovú stránku, nič jej nebráni podľa info zákona zverejňovať na nej priamo 
príslušné dokumenty. Ak má stránku, ale nemá tam príslušné podklady, je to negatívum 
v súvislosti s transparentnosťou. Ak neobsahuje ani formu (teda napríklad priamy od-
kaz), podľa ktorej je možné dostať sa k týmto dokumentom, je to dvojité mínus. Podstata 
zverejňovania napríklad faktúr je, aby sa verejnosť mohla dozvedieť obsah kontraktu, 
teda kto?, čo? a za čo (v akej výške) fakturoval na základe akej zmluvy. Ak tieto infor-
mácie nevyplývajú priamo z faktúry, je potrebné zverejniť aj prílohy faktúry.  Zákon ale 
hovorí, že ak obec nemá vlastnú webovú stránku, netýka sa jej zverejňovanie faktúr. Je 
možné v tomto ohľade rozpačito vnímať podmienku ustanovenie § 5b ods. 1  zákona 
211. Podľa tejto vety sa zdá, akoby nebola podmienka len existencia webového sídla, ale 
aj kvalita webu v štruktúrovanej a prehľadnej podobe. Bez ohľadu na znenie zákona, ak 
obec nemá čo skrývať z hľadiska transparentnosti (teda mimo zákonnej povinnosti), má 
zverejňovať faktúry (zmluvy, objednávky),  z ktorých musia byť zrejmé údaje.

Záver – ak nie je z technických alebo existenciálne finančných dôvodov nemožné, 
aby obec mala webovú stránku, je povinnosť mať na nej všetky vyššie uvedené úda-
je, alebo priamy odkaz na zdroj, ktorý musí byť všeobecne prístupný. 

P11 – Návrh rozpočtu obce

áNO - položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. 
čIaSTOčNE - uzná sa, aj keď je na stránke už schválený rozpočet a v jeho texte sa 

nachádza dátum predloženia a dátum schválenia návrhu.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – 2018 – 2019.

Páčilo sa nám:
1.  Návrh rozpočtu je zverejnený na úradnej tabuli obce (na rok 2019). Obec 

zverejňuje aj výhľad na roky 2020 a 2021, ako aj schválený rozpočet. (Beňadiková)
2.  Nachádza sa v položke „úradná tabuľa“. Zverejnený  je návrh rozpočtu na rok 

2019 príjmová a výdavková časť. Na stránke sa nachádza aj archív schválených 
rozpočtov. (Petrovice, Veľké Rovné, Sučany)

3.  Nachádza sa v návrhoch a schválených textoch VZN. Zverejnený je na obdobie 
2019 – 2021. Príloha dokumentu je vo formáte ZIPP. Na stránke sa nachádzajú aj 
schválené rozpočty s archívom dokumentov. (Bytča)

4.  Zverejnený je návrh rozpočtu na rok 2019, nachádza sa archív návrhov aj 
schválených rozpočtov. Zverejňujú sa spoločne v jednej položke. (Turie)
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Doktrinálny výklad:
Nie je povinnosťou obce uchovávať na webovej stránke obce archiváciu dokumen-
tov, ktoré nie sú aktuálne, alebo sú zmenené rozhodnutím orgánu obce. Na druhej 
strane, verejnosť by mala mať možnosť počas rozpočtového roka porovnať návrh 
rozpočtu a záverečného účtu. Preto z hľadiska transparentnosti pri návrhu rozpoč-
tu a záverečného účtu by bolo viac ako vhodné mať prístup k týmto dokumentom 
počas celého rozpočtového roka. Absencia takejto možnosti nie je transparentná. 
Problém je ustanovenie § 4 ods. 3, ktorý hovorí o možnosti OPaKOVaNE vyhľadať 
a  získať informáciu. Teda, aj keď nie je vyslovene zákonom stanovená povinnosť 
archivácie, mal by mať ktokoľvek (cez hromadný prístup k informáciám) možnosť 
opakovane ju vyhľadať.  

Záver – všetky dokumenty zverejňované na webe by sa mali dať opakovane dohľadať. 

P12 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Uzná sa, keď 
je plán zverejnený v prílohe uznesenia, v materiáloch na rokovanie.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – 2018 – 2019.

Páčilo sa nám:
1.  Dokumenty sú zverejnené v položke „hlavný kontrolór“, kde okrem aktuálneho 

plánu je aj archív plánov. (Čimhová, Ružomberok, Kráľová Lehota, Vlachy, Ku-
nerad, Liptovský Mikuláš)

Všimli sme si:
1.  Obce väčšinou mávajú v programe rokovania zastupiteľstva bod na prero-

kovanie – návrh plánu. Návrh bol aj schválený, ale nezverejnený.

P13 – Správa z výsledku kontrol hlavného kontrolóra

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. Uzná sa, keď 
je zverejnená v prílohe uznesenia, zápisnice, v materiáloch na rokovanie.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – 2018 – 2019.
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Páčilo sa nám:
1.  Správy sa nachádzajú v položke „hlavný kontrolór, správa kontrolnej činnosti“. 

Na stránke sa nachádzajú dokumenty aktuálne s archívom do roku 2017. Zverej-
nený je zoznam dokumentov s číslom činnosti, príloha PDF. (Trstená)

Všimli sme si:
1.  V odpovediach na žiadosť viacero obcí deklarovala, že tento údaj nie sú po-

vinné zverejniť.

Doktrinálny výklad:
Činnosť výkonu kontroly má niekoľko fáz. Prvá je príprava kontroly a  realizácia 
kontroly, teda porovnania predpokladaného stavu s reálnym. Najdôležitejšia fáza je 
však vyhodnotenie kontroly a kontrolné zistenia. Dá sa povedať, že bez tejto infor-
mácie, teda aký bol výsledok, samotná správa nemá význam a je priamo znemož-
nená kontrola verejnosti. Navyše, podľa § 18f ods. 1 písmeno d., hlavný kontrolór 
informuje o  výsledku kontroly obecné zastupiteľstvo. Výsledok jeho činnosti je 
predmetom rokovania, ktorý má byť zverejnený.

P14 – Návrh záverečného účtu

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce.
čIaSTOčNE – uzná sa, keď je na stránke už schválený účet a v jeho texte sa nachá-

dza dátum predloženia a dátum schválenia návrhu. 
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2018.
Aktuálnosť informácie pre obce – 2017 – 2018.

Páčilo sa nám:
1.  Návrh sa nachádza v položke „zverejňovanie, záverečný účet“. Zverejnený je ná-

vrh za rok 2017. Návrh sa zverejňuje v jednej položke so schváleným záverečným 
účtom. (Lokca)

2.  Nachádza sa v položke „ekonomické dokumenty“. Zverejnený je návrh závereč-
ného účtu za rok 2018 spolu s archívom. (Kunerad)

Všimli sme si:
1.  Obec mala návrh záverečného účtu zverejnený v položke „faktúry“.
2. Našli sme návrh/záverečný účet. Ale z dokumentu sme nevedeli zistiť, či ide 

o návrh alebo už schválený záverečný účet.
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P15 – Zámery na odpredaj majetku obce

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce (prenájom 
majetku, dražba, obchodná verejná súťaž).

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2017 – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – aspoň jeden zámer 2015 – 2019.

Páčilo sa nám:
1.  Zámery sa nachádzajú v položke „titulka, obchodné verejné súťaže“. Mesto zá-

mery odpredaja majetku obchodnou verejnou súťažou pravidelne zverejňuje. 
Zámery sú archivované do roku 2013. (Ružomberok)

Všimli sme si:
1. Zámery na predaj majetku sme našli až v zmluvách.
2. Mesto má na stránke zverejnenú položku „zámer na odpredaj majetku“. Tá 

bola prázdna. avšak zámer odpredaja majetku verejnou obchodnou súťa-
žou bol zverejnený ako príloha k zápisniciam.

P16 – Zámery na priamy odpredaj majetku obce

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. 
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2017 – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – aspoň jeden zámer 2015 – 2019.

Doktrinálny výklad:
V kontexte predaja/prenájmu majetku, dispozíciou nehnuteľným majetkom obce 
by mali existovať jednotné kritériá, podľa ktorých je možné majetok predať/pre-
najať. Pre transparentnosť samosprávy by mali kritériá predaja prejsť verejným 
zhromaždením obyvateľov obce a mali by byť nastavené tak, aby sa zohľadňovali 
sociálne kritériá a rovnaké zaobchádzanie. Rovnako je na mieste otázka, či ide 
o  predaj majetku na komerčné využitie alebo na využitie napríklad na stavbu 
alebo užívanie rodinných domov. Pri komerčnom predaji alebo nájme by mali 
byť podmienky realizované vo forme súťaže, pokiaľ je to efektívne – vo forme 
elektronickej aukcie.
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P17 – Oznámenia o začatí správnych konaní 
na návrh účastníka alebo na podnet správneho orgánu

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce (aj verejná 
vyhláška). Uzná sa, keď obec jasne deklaruje, že sa v sledovanom období žiadne 
správne konanie neuskutočnilo.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2019.
Aktuálnosť informácie pre obce – aspoň jedno konanie 2017 – 2019.

Páčilo sa nám:
1.  Na stránke sa nachádzajú na úradnej tabuli obce (správne konanie výrub dre-

vín). Zverejnená je celá textová príloha so všetkými potrebnými informáciami 
o začatí konania. (Kolárovice)

Doktrinálny výklad:
Verejná vyhláška je FORMA doručovania dokumentu. Ide o  formu, ktorú musí 
predpokladať zákon. V našom prípade je to celý rad úkonov v správnom konaní. 
Zákon len predpokladá tieto povinnosti: 

a) zverejnenie zväčša 15 dní, 
b)  jasné vyznačenie dátumu zverejnenia a zvesenia, 
c)  úradnú tabuľu správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, ak ide o nehnuteľ-

nosť, tak aj obce, v ktorej územnom obvode sa nachádza táto nehnuteľnosť,
d) úradná tabuľa musí byť nepretržite prístupná verejnosti.

V rámci právno-aplikačnej praxe je stále zvýrazňovaná požiadavka čo najväčšej 
zrozumiteľnosti dokumentov správneho orgánu. Teda, aby bolo jasné, čo je doku-
ment, ktorý visí na úradnej tabuli (môže ísť aj iné dokumenty, napr. povinné zve-
rejňované dražby, územný plán, pošta pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt v obci).  
Ak ide o správne konanie, musí byť zrejmé, o aké konanie ide (stavebné, územné 
alebo nejaká iná textovo identifikovateľná podstata konania). Ďalej, koho sa ko-
nanie týka a aké práva/povinnosti majú účastníci konania (najmä napr. lehota na 
podanie pripomienok). Problém je zverejňovanie na elektronickej úradnej tabuli. 
Podľa správneho poriadku je správny orgán povinný zverejniť vyhlášku aj na we-
bovom sídle § 26 ods. 2 správneho poriadku. Obec je správnym orgánom, napr. pri 
stavebných konaniach. Nie každé správne konanie musí byť doručované verejnou 
vyhláškou. Teda pri malých obciach je predpokladateľný stav, keď napríklad za tri 
roky nemuseli zverejniť vyhlášku.
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4.3 / odpovede na žiadosť

Všeobecne

V mesiacoch máj – jún 2019  sa uskutočnila ďalšia implementačná aktivita projektu. 
Všetkým monitorovaným samosprávam boli zasielané žiadosti na základe zákona 
211 o slobodnom prístupe k informáciám. 

Pôvodným zámerom bolo pýtať sa na všetky monitorovacie údaje, ktoré sme na 
stránkach nenašli. Keďže pri mnohých obciach bolo chýbajúcich údajov veľmi veľa 
(20 – 40), bol tento zámer vyhodnotený ako irelevantný. 

Keďže hlavným cieľom zasielania písomných info žiadostí bolo, či obec vôbec 
odpovie na žiadosť, či odpovie korektne a v zákonnej lehote, každá samospráva ob-
držala rovnaký počet otázok. A  to prevažne z  povinných údajov (tri otázky). Vy-
žadovali sme zaslanie priamych odkazov na požadovaný údaj na ich webstránku, 
prípadne informáciu, či sa požadovaný údaj vôbec na stránke nachádza.

Z viac ako 300 info žiadostí, ktoré boli obciam poslané, sme obdržali takmer 
230 odpovedí. Obce odpovedali (až na malé výnimky) v zákonnej lehote. 

Najčastejšie zistenia:

1.  Obce zasielali odpovede, že všetky informácie, ktoré chceme vedieť, sa na ich 
stránke nachádzajú – zaslali len všeobecnú URL, alebo všeobecný odkaz na 
úradnú tabuľu. Síce je to forma, ktorú pripúšťa zákon, ale potom musí byť in-
formácia na tomto linku dostupná (veľakrát nebola, alebo opätovne sme ju ne-
vedeli dohľadať).

2.  Obce zasielali odkaz na požadovanú informáciu v PDF formáte. Ale na tento 
súbor nebolo dostupné žiadne priame odkazovanie. Súbor bol pravdepodobne 
uložený na serveri, bez konkrétnej URL adresy, intuitívne sa k  nemu nedalo 
dostať.

3. Niektoré odpovede obsahovali rôzne dôvody, prečo stránka nie je funkčná, pre-
čo na nej nie sú požadované údaje a podobne (rekonštrukcia, zlý predchodca...).

4. Obce posielali dokumenty v prílohách, nie v priamych odkazoch na web. Od-
povedali, že požadované údaje boli prerokované a schvaľované na zasadnutiach 
obecného zastupiteľstva a tvoria prílohu zápisnice v papierovej forme, ktoré sú 
k nahliadnutiu v úradných dňoch a hodinách na obecnom úrade. 
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5. Niektoré otázky obce ignorovali a neodpovedali na ne vôbec (napríklad okrem 
iného sme sa pýtali, kde má obec zverejnené objednávky). 

6. Správa z výsledku kontrol. Viacero odpovedí bolo, že správa nie je povinný údaj 
na zverejnenie. Alebo existuje ako súčasť zápisníc rokovania zastupiteľstva, čo 
spĺňa kritérium zákonov.

7. Položka verejné obstarávanie – najčastejšia odpoveď bola, že sa zverejňujú na 
portáloch UVO GOV, TENDERNET, Vestník..., ale obec nezaslala priamy odkaz 
na požadovanú informáciu. Naším cieľom bolo skúmať transparentnosť obce, 
nie formálne dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní.

8. Odpovede v súvislosti na pozvánky na zastupiteľstvá, návrhy VZN, návrhy roz-
počtu, záverečného účtu obce, boli, že sú zverejnené vždy v zákonných termí-
noch, potom automaticky zo stránok miznú. 

  Avšak my archiváciu považujeme za veľmi dôležitú, aby sa k údajom dalo dostať 
OPAKOVANE!

9. Pri otázke návrhov (VZN, rozpočet, záverečného účtu) nám obce zasielali už 
schválené dokumenty.

10. V  súvislosti s  otázkou na termíny zasadnutia komisií, obec odpovedala, že 
nemá žiadne komisie. Ale zo zákona obec musí mať aspoň komisiu na ochranu 
verejného záujmu, ktorá sa musí schádzať každý rok.

11. Obdržali sme aj také odpovede, že obec požadované informácie na svojej strán-
ke nezverejňuje vôbec (zápisnice zo zastupiteľstva, objednávky...).

12. Dostali sme odpoveď, aby sme v budúcnosti radšej zavolali, lebo pán starosta 
nemá čas vypisovať.

13. Obec odpovedala, že zámery na predaj majetku alebo návrh plánu kontrolnej 
činnosti nie je obec povinná zverejňovať. Pritom je to povinnosť zo zákona 211.

14. Mnohé údaje sme pri monitorovaní naozaj nenašli, a obce posielali priame odkazy.
15. Obce nami požadované údaje dopĺňali priebežne na svojich stránkach až po 

zaslaní info žiadosti.
16. Na záver musíme skonštatovať, že odpovede niektorých obcí boli naozaj nad-

štandardné a vyčerpávajúce.

Odpovede na písomnú info žiadosť sme hodnotili:
áNO – položka sa uzná, keď obec odpovedala presne a zaslala priamy odkaz na 

informáciu. 
čIaSTOčNE – ak obec odpovedala, zaslala všeobecnú URL adresu na svoju strán-

ku, nie priamy odkaz (a informácia sa našla na stránke).
NIE – neuzná sa, ak obec neodpovedala. Ak obec odpovedala, zaslala všeobecnú 

URL a informácia sa na stránke nenachádzala.
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NEPovINNé 
ÚdajE5.
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5.1 / Položky

N1 – Informácia o štatutárovi obce a jeho kontaktné údaje

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. 
čIaSTOčNE – položka sa uzná, ak chýba jeden zo spomínaných údajov (kontakt...).
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Páčilo sa nám:
1. Informácia sa nachádza v  priečinku „samospráva, obecný úrad, kontaktné 

údaje“. Zverejnené je meno, kontaktné údaje. V položke starosta sa nachádzajú 
základné informácie o starostovi, krátky životopis. (Suchá Hora, Štefanov nad 
Oravou)

2. Zverejnené sú osobné údaje, kontakt, fotografia, krátky životopis a kompeten-
cie. (Liptovský Hrádok)

N2 – Informácia o členoch (poslancoch) zastupiteľstva 
a ich kontaktné údaje

áNO - položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. 
čIaSTOčNE – položka sa uzná, ak chýba jeden zo spomínaných údajov (kontakt...).
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke).

Páčilo sa nám:
1.  Informácia sa nachádza v položke „samospráva, poslanci“. Zverejnený je menný 

zoznam poslancov, kontaktné údaje, fotografia. (Štefanov nad Oravou)
2. Zverejnené sú zoznamy poslancov a  fotografia, emailový kontakt, zastúpenie 

politickej strany a zvolený obvod. (Dolný Kubín)
3. Nachádzajú sa v položke „samospráva, zastupiteľstvo“. Zverejnený je menný zo-

znam poslancov, kontaktné údaje, politická strana, úlohy zastupiteľstva. (Jablo-
nové)

4. Zverejnený je menný zoznam poslancov zastupiteľstva, kontakt, poslanecké ob-
vody. (Divina)

Všimli sme si:
1. Mnoho obcí malo zverejnený menný zoznam poslancov, krátke informácie, 

bez kontaktných údajov. 

5.
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2. Obec mala zverejnené údaje len na dvoch poslancov. avšak minimálny po-
čet poslancov zo zákona je tri (§ 11 ods. 3), pri počte obyvateľov do 40.

3. aj toto sme si všimli. Na stránke obce bol zverejnený menný zoznam poslan-
cov, kontakt, adresa, dátum narodenia. Pozor na dodržiavanie GDPR!

N3 – Informácie o hlavnom kontrolórovi 
a jeho kontaktné údaje

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. 
čIaSTOčNE – položka sa uzná, ak chýba jeden zo spomínaných údajov (kontakt...). 
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Páčilo sa nám:
1. Na stránke sú zverejnené osobné údaje, kontakt, plány a  správy z kontrolnej 

činnosti, pravidlá. (Liptovský Mikuláš)
2. Informácia sa nachádza sa v položke „obecný úrad, hlavný kontrolór“. Zverejne-

né sú osobné údaje, kontaktné údaje, kompetencie. (Jablonové)

Všimli sme si:
1. V položke hlavný kontrolór sa nenachádzajú údaje o kontrolórovi, zverejne-

né sú len jeho kompetencie.
2. Veľakrát táto položka bola prítomná na stránkach obcí, ale po kliknutí bola 

prázdna.

N4 – Menný zoznam vedúcich pracovníkov obecného úradu, 
ich pracovná pozícia a kontaktné údaje

áNO – položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. 
čIaSTOčNE – položka sa uzná, ak chýba jeden zo spomínaných údajov (kontakt...). 
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Páčilo sa nám:
1. Nachádzajú sa v položke „obec – samospráva – starosta“ – zverejnené osobné 

údaje, kontaktné údaje, fotografia, QR kód. (Nižná)
2. Zverejnený je menný zoznam pracovníkov úradu, ich pracovná pozícia, kon-

taktné údaje, fotografia. (Kotešová)
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Všimli sme si:
1. Zverejnený je menný zoznam pracovníkov, pracovná pozícia, bez kontaktných 

údajov.
2. Menný zoznam osôb, kontaktné údaje, nie je uvedená pracovná pozícia. (mesto)

N5 – Úradné hodiny obecného úradu

áNO - položka sa uzná, keď je informácia prítomná na stránke obce. 
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Doktrinálny výklad:
V súvislosti s personifikáciou úradu a jeho základnými údajmi, ak chýba kontaktný 
údaj a informácie o majetkových pomeroch voleného funkcionára, je to negatívum 
samosprávy. Ak chýba takýto údaj od pracovníka obce, situácia je kvalitatívne iná. 
Pri vedúcom zamestnancovi a zamestnancovi, ktorý participuje na rozhodnutiach 
(napríklad zamestnanec stavebného úradu, miestne dane a poplatky a podobne), 
mal by byť na stránke kontakt na takýchto zamestnancov. Keďže ide o  verejné 
služby (správne konania , komunálny odpad...), táto informácia by mala byť veľ-
mi jednoducho vyhľadateľná na mape stránky. O fyzickej osobe, ktorá je verejným 
funkcionárom, sa zverejňujú informácie ako je meno priezvisko, funkcia a  deň 
ustanovenie do funkcie, miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, 
v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva.  O transparentnosti svedčí, ak sa 
zverejňuje aj mzda, plat alebo platové pomery (ak sú uhrádzané z verejného rozpoč-
tu alebo zo štátneho rozpočtu).

N6 – Informácia o organizáciách v pôsobnosti obce 
so základnými údajmi

áNO - položka sa uzná, keď je na stránke informácia aspoň o jednej organizácii. 
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Páčilo sa nám:
1. Najideálnejšie riešenie ako informovať o  svojich organizáciách zvolili tie 

obce, ktoré okrem základných informácií, pridali aktívne linky na svoje or-
ganizácie.

Všimli sme si:
1. Na stránkach obce sa informácia nenašla. Ale našla sa vo výročných správach.
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N7 – Informácia o občianskych združeniach, 
neziskových organizáciách na území obce

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke informácia aspoň o jednej organizácii. 
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Páčilo sa nám:
1. Na stránke je zverejnený zoznam neziskových organizácií a občianskych zdru-

žení. Každé sa nachádza v položke, kde po kliknutí sa nachádzajú základné in-
formácie o nich. Respektíve nás to presmeruje priamo na stránku organizácie 
(ICM, Priatelia zeme, Abstinentský klub Tvrdošín, OZ Misia mladých, OZ Med-
vedzie, MC Feminka). (Tvrdošín)

2. Zverejnený je zoznam organizácií, ktoré pôsobia v obci (PZ Nová Bystrica, Vy-
chylovka, DHZ Nová Bystrica, Vychylovka, ĽH Kováčovci, SČK), zverejnené sú 
základné informácie, nachádza sa ich aktuálna činnosť. (Nová Bystrica)

3. Zverejnený je zoznam organizácií, ktoré pôsobia v obci (DHZ, FS, Futbal, Klub 
priateľov športu, Obecná knižnica, Mototeam, ZPOZ, Žaškovský minimaratón) 
– každá organizácia má svoju položku, kde sa nachádzajú základné informácie 
aj informácie o ich činnosti. (Žaškov)

4. Na stránke sa nachádzajú  priame odkazy na združenia (Poľovnícke združenie, 
TJ, Tatran, ERKO a KAM, ĽH Kamenčan, Prvosienka, Bedmintonový klub obce 
Zákamenné). (Zákamenné)

5. Zverejnený je zoznam organizácií, ktoré pôsobia v obci (Obecný stolnotenisový klub, 
Turistický oddiel TuristClub, Ľubeľské ochotnícke divadlo Kolomana Ondreja Ur-
bana, Únia žien Slovenska, Miestny spolok SČK, Obecný futbalový klub). (Ľubeľa)

N8 – Informácia o aktivitách neziskových organizácií 
na území obce

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke informácia aspoň o činnosti jednej or-
ganizácie. 

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke).
Aktuálnosť informácie – 2017 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Obec má na stránke samostatný priečinok – občianske združenia. V ňom sa na-

chádzajú aktívne odkazy priamo na vlastné stránky týchto združení. (Nesluša)
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2. Na stránke sa nachádza zoznam organizácií, ktoré pôsobia v obci (DHZ, Za-
riadenie pre seniorov, Knižnica, ZO SZTP a ZPCCH, ZO ZTŠČ Makov, Makové 
zrnká n.o.). Zverejnené sú základné informácie o organizáciách, dotácie pre or-
ganizácie, zverejnená sú aktivity v obci, aktuálna činnosť. (Makov)

Doktrinálny výklad:
Obec by mala poskytnúť na svojej webovej stránke priestor na informácie každému 
občianskemu združeniu (ak vykonáva aktivity, alebo má sídlo v  na území obce/
mesta), bez ohľadu na to, kto je jeho zriaďovateľom. Ak je priamo alebo nepria-
mo financované (teda priamo grantami z obce/mesta alebo nepriamo cez nadáciu 
obce/mesta a podobne), musí byť táto informácia zverejnená na webovej stránke 
samosprávy. Respektíve, priamy odkaz na stránku, kde je možné získať predmetnú 
informáciu ako aj základnú charakteristiku o tomto združení.

N9 – Informácia o voľných pracovných miestach, 
výberových konaniach

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke  informácia aspoň o jednom výberovom 
konaní. 

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke).
Aktuálnosť informácie mestá – 2017 – 2019.
Aktuálnosť informácie obce – 2015 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Na stránke je zverejnený zoznam výberových konaní, posledné zverejnené bolo 

z roku 2017 (výberové konanie na funkciu riaditeľa CVČ). V prílohách konania 
sa nachádzajú presné informácie pre uchádzača.  (Hvozdnica)

2. Niektoré susediace obce si navzájom zdieľali na svojich stránkach výberové 
konania.

Všimli sme si:
1. Najčastejšie obce zverejňovali informácie o výberovom konaní na funkciu 

riaditeľov Zš a Mš, hlavného kontrolóra, odborných referentov.
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N10 – Zápisnice z výberových konaní (z pracovných pozícií 
v obci alebo v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti)

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke informácia a aspoň jedna zápisnica z vý-
berového konania. 

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke).
Aktuálnosť informácie mestá – 2017 – 2019.
Aktuálnosť informácie obce – 2015 – 2019.

Všimli sme si:
1. Zápisnice z výberových konaní bola jedna z položiek, ktorej prítomnosť ab-

sentovala na stránkach 99 % samospráv.

Páčilo sa nám:
1. Nachádzajú sa v položke „voľné pracovné miesta“. Zverejnený je zoznam zápis-

níc z výberových konaní na sledované obdobie. (Martin)

Doktrinálny výklad:
Ide o požiadavku (zverejnenie zápisníc alebo ich základných náležitostí), ktoré sú sú-
časťou vyššej miery transparentnosti, nie zákonnou požiadavkou. Verejnosť ale má prá-
vo vedieť, aké otázky boli akým uchádzačom kladené. Taktiež, čo komisia alebo orgán, 
ktorý realizoval výberový proces, prioritne hodnotila ako pozitívne a čo negatívne. 

N11 – Plán verejného obstarávania

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke zverejnený. Uzná sa, keď sa na stránke 
obce nachádza priamy odkaz na portály súvisiace s verejným obstarávaním.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). Neuzná sa, ak sa nachádza 
všeobecný odkaz na portál UVO..., respektíve portál vyžaduje registráciu a pri-
hlásenie.

Aktuálnosť informácie – 2017 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Plán VO sa nachádza v položke „podnikateľ, VO, plán VO“. Zverejnený je zo-

znam plánov s archívom do roku 2015. (Bytča, Liptovská Sielnica, Zázrivá) 

Všimli sme si:
1. Ďalšia položka, ktorá chýbala na stránkach mnohých obcí.
2. Obec zverejnila plán VO, s archívom do roku 2017, až na základe našej info žiadosti.
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Doktrinálny výklad:
Účelom verejného obstarávania je okrem iného zapojenie čo najširšieho počtu 
subjektov do procesu verejného obstarávania a  tým vygenerovanie čo najlepších 
podmienok na realizáciu zákazky. V  trhových podmienkach je potrebné, aby si 
potencionálny záujemcovia vedeli dopredu urobiť nejakú predstavu o  dopyte na 
trhu. Plán verejného obstarávania je dôležitý aj z hľadiska rozpočtového plánovania 
samosprávy. Neplánované verejné obstarávanie si vynúti zmeny v rozpočte počas 
roka, čo nepokladáme za dobré riešenie pre obec.

N12 – Verejné obstarávanie 
– zverejnenie súťažných podkladov

áNO – položka sa uzná, keď je aspoň jedna zákazka na stránke zverejnená. Uzná sa, 
keď sa na stránke obce nachádza priamy odkaz na portály súvisiace s verejným 
obstarávaním (napr. na UVO GOV a pod.). 

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). Neuzná sa, ak sa nachádza 
všeobecný odkaz na portály, respektíve portál vyžaduje registráciu a prihláse-
nie. Neuzná sa, keď sú podklady bez príloh.

Aktuálnosť informácie – 2017 – 2019.

N13 – Verejné obstarávanie 
– zákazky s nízkou hodnotou

áNO – položka sa uzná, keď je aspoň jedna zákazka na stránke zverejnená. Uzná sa, 
keď sa na stránke obce nachádza priamy odkaz na portály súvisiace s verejným 
obstarávaním.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). Neuzná sa, ak sa nachá-
dza všeobecný odkaz na portály, respektíve portál vyžaduje registráciu a pri-
hlásenie.

Aktuálnosť informácie – 2017 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Nachádzajú sa aktuálne výzvy. Zverejnené sú všetky potrebné informácie. Na 

stránke je aj smernica o VO (zákazky s nízkou hodnotou). (Kotešová)
2. Na stránke sa nachádzajú aktuálne výzvy na cenové ponuky. Zverejnená je celá 

výzva, dokumentácia. Nachádza sa archív dokumentov. (Bytča)
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Doktrinálny výklad:
Ide o zákonnú možnosť, ak hovoríme o obciach (mestá musia mať webovú stránku). 
Ak však obec má webovú stránku a napriek tomu nezverejňuje informácie na nej, je 
to výsostne obchádzanie zákona. Podľa zákona o verejnom obstarávaní je už priamo 
ako povinnosť ukotvená požiadavka na transparentnosť, takže takéto obchádzanie 
nie je správne a treba ho hodnotiť ako negatívne. Ak má obec zverejnené výzvy (podľa 
zákona o verejnom obstarávaní ), na stránke, kde sa nemôže verejnosť dostať, je kon-
trola verejnosti obmedzená, ak nie úplne vylúčená. Ide o výsostne netransparentné 
konanie. Účelom zverejnenia výzvy je vytvorenie priestoru pre verejnosť, aby mohla 
kontrolovať tieto procesy a aby sa čo najviac firiem mohlo zapojiť.

N14 – Verejné obstarávanie – súhrnná správa o zákazkách

áNO – položka sa uzná, keď je zverejnená aspoň jedna súhrnná správa. Uzná sa, 
keď sa na stránke obce nachádza priamy odkaz na portály súvisiace s verejným 
obstarávaním.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). Neuzná sa, ak sa nachádza 
všeobecný odkaz na portály, respektíve portál vyžaduje registráciu a prihlásenie.

Aktuálnosť informácie – 2017 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Súhrnné správy za roky 2018, 2017 sú na stránke – zverejňujú sa kvartálne. 

(Hruštín)

Všimli sme si:
1. Plán VO a súhrnné správy boli položky, ktoré na svojich stránkach zverej-

nilo málo samospráv. Respektíve obce sa odkazovali, že to nie sú povinné 
položky na zverejnenie.

N15 – Informácia o miere participácie obce na grantoch 
a dotáciách z verejných zdrojov alebo zo zdrojov EŠIF 

áNO – položka sa uzná, keď je zverejnená informácia aspoň o jednom projekte (rok 
pridelenia dotácie, výška financovania, zdroj financovania).

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). Neuzná sa, ak sa informá-
cia našla v zmluvách alebo iných dokumentoch...

Aktuálnosť informácie mesto – 2017 – 2019
Aktuálnosť informácie obec – 2016 – 2019
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Páčilo sa nám:
1. Zverejnené sú všetky poskytnuté dotácie z ministerstiev, ŽSK, EÚ v samostat-

nom priečinku,  prehľadne po rokoch, poskytovateľ dotácie, výška dotácie, nie-
ktoré s aktívnym odkazom – informácia o projekte. (Krásno nad Kysucou)

2. Obec informuje o projektoch, ktoré podala na príslušné ministerstvá. Taktiež 
informuje, či projekt bol úspešný v hodnotení a podporený. (Veľký Čepčín)

3. Zverejnené sú na úvodnej stránke obce v osobitnej položke „projekty“. Okrem 
aktuálnych projektov je tu aj archív realizovaných projektov. (Oravská Lesná)

Všimli sme si:
1. ak aj obec dotáciu čerpala, najčastejšie sme informáciu našli v uzatvore-

ných zmluvách s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

Doktrinálny výklad:
Dotácie z verejných zdrojov musia byť zverejnené na webe (ak je) – zákonná po-
vinnosť, mal by byť v nejakej kvalite osobitne charakterizovaný aj projekt, v rámci 
ktorého sa dotácia poskytla. Je predpoklad, že bude tvoriť podklad pre verejné ob-
starávanie (ak sa nebude realizovať in house metódou). 

N16 – Informácia o miere participácie obce 
na grantoch a dotáciách zo zdrojov nadácií 

áNO – položka sa uzná, keď je zverejnená informácia aspoň o jednom projekte (rok 
pridelenia dotácie, výška financovania, zdroj financovania).

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). Neuzná sa, ak sa informá-
cia našla v zmluvách.

Aktuálnosť informácie mesto – 2017 – 2019.
Aktuálnosť informácie obec – 2016 – 2019.

Všimli sme si:
1. Podobne aj v tomto prípade sme našli veľa prípadov, že obec dotáciu dosta-

la, ale informácia sa našla prostredníctvom uzatvorených zmlúv s poskyto-
vateľom dotácie.
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N17 – Oznámenie o konaní verejného 
zhromaždenia obyvateľov obce

áNO – položka sa uzná, keď je informácia zverejnená. 
čIaSTOčNE – keď je zverejnená smernica, postup akým spôsobom je možné zrea-

lizovať verejné zhromaždenie.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie – 2015 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Na stránke sme našli zápisnicu z konania verejného zhromaždenia (rok 2019), 

kde sa riešili všeobecné problémy v obci – súdne spory, situácia v obci, diskusia. 
Obec takéto zhromaždenia iniciuje pravidelne. (Horný Vadičov, Sklabiňa)

2. Na stránke bola zverejnená pozvánka na konanie verejného zhromaždenia ob-
čanov (2017) vo veci rokovania najpálčivejších tém v obci (pomenovanie ulíc, 
výstavba vodovodu, vysporiadania obecných ciest...). (Oravská Polhora)

3. Obec na stránke oznámenia o konaní verejného zhromaždenia pravidelne zve-
rejňuje. (Liptovský Ján)

N18 – Informácia o konaní referenda za posledných 
5 rokov – netýka sa referenda o rodine z roku 2015

áNO – položka sa uzná, keď je informácia zverejnená. 
čIaSTOčNE – keď je zverejnená smernica, postup, akým spôsobom je možné zre-

alizovať referendum.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie – 2015 – 2019.

N19 – Informácia o vybavovaní petícií 
a žiadostí adresovaných obci

áNO – položka sa uzná, keď je zverejnená smernica, postup, akým spôsobom sa 
vybavujú petície a žiadosti.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie – 2015 – 2019.



55
Metodika pre hodnotenie otvorenosti samosprávy voči občanom

Páčilo sa nám:
1. Zverejnená je smernica, ako vybaviť sťažnosť, na stránke sú zverejnené aj 

vybavené petície. (Kysucké Nové Mesto)

Všimli sme si:
1. Na stránke obce boli zverejnené vybavené žiadosti, čo je výborné z  hľadiska 

transparentnosti, ale postup ani smernicu sme nenašli.

N20 – Pracovný a organizačný poriadok zamestnancov úradu

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke zverejnený pracovný a/alebo organizačný 
poriadok.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Všimli sme si:
1. Pracovné alebo organizačné (rokovacie) poriadky mali obce zverejnené v doku-

mentoch samosprávy, prípadne vo VZN alebo smerniciach.

N21 – Rokovací poriadok zastupiteľstva

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke informácia zverejnená.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Doktrinálny výklad: 
Normatívne akty obce. Ide o „zákony obce“ a pri každom normatívnom akte („záko-
ne“) platí zásada publicity – nemôžeš dodržiavať to, o čom nevieš.  

N22 – Zverejnenie majetkového priznania štatutára obce

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke informácia zverejnená.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie – 2016 – 2018.

Všimli sme si:
1. Zásady majetkového priznania štatutára bola položka, ktorá absentovala 

takmer na všetkých stránkach samospráv. (Dolná Tižina – posledné majet-
kové priznanie za rok 2014, Valča – roky 2015 – 2016).
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Doktrinálny výklad:
Čl. 7 ods. 5 písmeno a ústavného zákona na ochranu verejného záujmu hovorí o povin-
nosti starostu obce/primátora každoročne podávať informáciu o svojich majetkových 
pomeroch komisii pre ochranu verejného záujmu. Do pozornosti dávam odpoveď na 
otázku komisií. Komisia na ochranu verejného záujmu sa musí raz za rok stretnúť. Pod-
ľa dikcie zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú dokumenty zastupiteľstva 
(a teda aj jeho orgánov) zverejňované. Môj názor je, že je zákonná povinnosť zverejňovať 
tento materiál ako prerokovaný bod rokovania komisie. Názor ZMOS a Aliancie Fair-
play – nie je to zákonná povinnosť, ale je to požiadavka transparentnosti. 

N23 – Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva

áNO – položka sa uzná, keď je informácia na stránke zverejnená.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

N24 – Územný plán obce

áNO – položka sa uzná, keď je informácia na stránke zverejnená.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Doktrinálny výklad:
Územný plán je nástroj verejného záujmu, na základe ktorého vznikajú rozsiahle prá-
vomoci a kompetencie. Územný plán, podobne ako každá iná právna norma, by mal byť 
zrozumiteľný tak, aby každý vedel jasným a nespochybniteľným spôsobom identifiko-
vať svoje práva a povinnosti. Neurčité pojmy, nepresné vyjadrenia alebo komplikované 
výpočty nie sú dobrou metódou pre jasnú a zrozumiteľnú reguláciu územia obce.

N25 – Dokument PHSR

áNO – položka sa uzná, keď je informácia na stránke zverejnená. Uzná sa aj Program 
rozvoja obce. Uzná sa aj spoločný PHSR niekoľkých obcí alebo mikroregiónu.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie – zaujímalo nás obdobie od 2013.

Všimli sme si:
1. PHSR mali obce na stránke v sekcii „Obecný úrad – dokumenty“. Niekedy sme 

museli prezrieť celý PHSR, aby sme sa dozvedeli na aké obdobie bol nastavený.
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Doktrinálny výklad:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce predpokladá zákon č. 539/2008 
Z.z o podpore regionálneho rozvoja. Ide o strategický dokument, ktorý je dôležitý 
pre čerpanie prostriedkov z EÚ alebo iných grantových a fondových zdrojov, vráta-
ne napríklad Grantov EHP a Nórska. Napriek tomu, že čiastočne vypĺňa medzeru 
v oblasti územného plánovania, má vyslovene nezáväzný charakter.

N26 – Elektronická úradná tabuľa obce

áNO – položka sa uzná, keď obec disponuje elektronickou tabuľou a nachádza sa na 
nej aspoň jeden aktuálny oznam.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Páčilo sa nám:
1. Tabuľa je prehľadná, obec na nej  zverejňuje aktuálne informácie, archív infor-

mácií. (Skalité)
2. Na tabuli obec zverejňuje aktuálne informácie s archívom. Jednotlivé monitoro-

vané údaje sú rozdelené do priečinkov. (Turček)
3. Samosprávy ŽSK vo veľkej miere majú na svojich stránkach elektronickú 

tabuľu. uverejňujú na nej aktuality, oznamy. Mnohé tabule disponujú aj ar-
chívom dokumentov.

N27 – Zverejnenie Výročnej správy obce

áNO – položka sa uzná, keď je informácia na stránke zverejnená.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá – 2017 – 2018.
Aktuálnosť informácie pre obce – 2016 – 2018.

N28 – Online kamerový, zvukový záznam 
z rokovania obecného zastupiteľstva

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke zverejnený aspoň jeden záznam, respek-
tíve priamy odkaz na iný kanál, kde je záznam zverejnený.

NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá aj obce – 2018 – 2019.
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Páčilo sa nám:
1. Nasledujúce samosprávy ŽSK zverejňujú zo zastupiteľstiev video alebo au-

dio záznam: Podbiel, Korňa, Klokočov, Mošovce, Nesluša, liptovský Hrá-
dok, liptovský Mikuláš, Kysucký lieskovec, Kysucké Nové Mesto, lietavská 
Svinná – babkov, Ovčiarsko, Rajec, Žilina, Martin, Vrútky, bystrička, Valča, 
Demänovská Dolina.

N29 – Elektronické periodikum obce

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke aspoň jedno aktuálne periodikum.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá aj obce – 2018 – 2019.

Doktrinálny výklad:
Obec môže realizovať komunikáciu z  obecných prostriedkov rôznymi spôsob-
mi: vydávaním vlastného periodika, objednaním si mediálneho alebo reklam-
ného priestoru v  komerčných médiách, realizáciou mediálnej komunikácie cez 
sprostredkovateľa, sociálnymi sieťami. Pri posudzovaní miery transparentnosti 
v mediálnej komunikácii je predovšetkým rovnováha mediálneho priestoru jednak 
pre starostu a rovnako pre jeho opozíciu.

N30 – Prieskumy/ankety verejnej mienky 
na webovom sídle

áNO – položka sa uzná, keď je na stránke aspoň jedna aktuálna anketa.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 
Aktuálnosť informácie pre mestá aj obce – 2018 – 2019.

Páčilo sa nám:
1. Najčastejšie otázky, ktoré boli predmetom ankiet súviseli s triedením od-

padu, spokojnosťou s  webovou stránkou, rozvojom mesta, parkovaním, 
úrovňou služieb úradu samosprávy. Mnohé obce ankety archivujú.

2. Obec Hôrky, napríklad, zverejnila anketu v súvislosti s názvom obecného 
námestia.
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N31 – Formuláre, tlačivá, žiadosti

áNO – položka sa uzná, keď je informácia na stránke zverejnená.
NIE – neuzná sa (neprítomnosť informácie na stránke). 

Všimli sme:
1. Väčšina samospráv zverejňuje tlačivá a formuláre na rôzne úkony. Tým je 

výrazne uľahčená komunikácia s občanom.
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Celkové hodnotenie samospráv ŽSK je uvedené v percentuálnych  bodoch. Od 0 bo-
dov do 100 bodov. (Poznámka - percentuálny bod je štatistický výraz, je to jednotka 
aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udávaných v percentách).

Tri mapované oblasti (každá s rôznym počtom údajov) majú rôznu váhu. Kvalita 
webového sídla je za 20 bodov, povinné údaje tvoria 50 bodov a nepovinné údaje 30 
bodov z celkového ratingu transparentnosti.

KValITa wEbOVéHO SíDla 
– POčET MONITOROVaNýCH ÚDaJOV – 11. 

Maximálny počet bodov 11 = 20 percentuálnych bodov z  celkového hodnotenia 
(11 bodov × koeficient 1,82 = 20 percentuálnych bodov ratingu)

POVINNé ÚDaJE 
– POčET MONITOROVaNýCH ÚDaJOV – 18. 

Maximálny počet bodov 18 = 50 percentuálnych bodov z  celkového hodnotenia 
(18 bodov × koeficient 2,80 = 50 percentuálnych bodov)

NEPOVINNé ÚDaJE 
– POčET MONITOROVaNýCH ÚDaJOV – 31. 

Pri nepovinných údajoch mali jednotlivé otázky rôzne váhy, od 0,2 bodu až po 1 bod, 
podľa významnosti zverejňovania, transparentnosti a otvorenosti samospráv. 

Kontaktné údaje na obecný úrad ako informácie o starostovi, poslancoch, hlav-
nom kontrolórovi, pracovníkoch úradu a úradné hodiny boli za 0,2 bodu. Podobne 
na tom boli Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia obyvateľov obce, Infor-
mácia o konaní referenda za posledných 5 rokov, Informácia o vybavovaní petícií 
a žiadostí adresovaných obci.

Váhu 0,4 bodu mali Pracovný a organizačný poriadok zamestnancov úradu, 
Rokovací poriadok zastupiteľstva, Zverejnenie majetkového priznania štatutára 
obce, Zásady odmeňovania poslancov zastupiteľstva.

Váhou 0,6 bodu sme hodnotili Územný plán, PHSR, Elektronickú tabuľu, Výroč-
nú správu, Periodikum obce, ankety na webe, Informáciu o organizáciách v pôsobnosti 
obce so základnými údajmi, Informáciu o združeniach v obci, Informáciu o voľných pra-
covných miestach, Zápisnice z výberových konaní, Online záznamy zo zastupiteľstva.

6.
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Váhou 0,8 bodu boli hodnotené informácie o čerpaní financií alebo dotácií či 
už z verejných zdrojov alebo zo zdrojov rôznych nadácií. 

Až 1 bod mohli samosprávy získať za zverejnenie informácií týkajúcich sa ve-
rejného obstarávania (plány VO, zverejňovanie súťažných podkladov, výziev na zá-
kazky s nízkou hodnotou, súhrnné správy).

Maximálny počet bodov je 16,6 = 30 percentuálnych bodov z celkového hodno-
tenia (16,6 bodov × koeficient 1,81 = 30 percentuálnych bodov)

RaTING TRaNSPaRENTNOSTI: 

0 bodov – 25 bodov (NíZKy)
25 bodov – 50 bodov (Slabý aŽ PRIEMERNý)
50 bodov – 75 bodov (DObRý aŽ VEĽMI DObRý)
75 bodov – 100 bodov (VýbORNý)

Poznámka: 0 bodov na interaktívnej mape majú obce, ktoré nemajú zriadenú vlast-
nú webovú stránku.
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Transparentnosť znamená prehľadnosť, priesvitnosť, schopnosť správne komuni-
kovať, výmena informácií. Do akej miery sú samosprávy ŽSK otvorené a transpa-
rentné, dokumentujeme v našom projekte. V ňom sme sa zamerali na weby obcí 
a  miest. Skúmali sme a  hodnotili informácie, ktoré by samosprávy mali mať na 
svojich stránkach podľa zákona 211. Zamerali sme sa aj na údaje, ktoré nemusia 
byť zverejnené. Ale ich zverejnením samospráva deklaruje otvorenosť (procesov). 
V neposlednom rade aj zodpovednosť a dôveru voči svojim občanom. Taktiež sme 
hodnotili užívateľskú stránku webových sídiel. Obciam sme zasielali písomnú info 
žiadosť. Boli sme zvedaví, či budú vôbec reagovať a ako budú reagovať. Jednotlivé 
oblasti mali svoju váhu, nepovinné údaje boli klasifikované ešte osobitne. Výsledok 
– rating transparentnosti bol vyhodnotený v percentuálnych bodoch.

Vypracované boli vlastné metodológie, ktoré sa venovali zberu a skúmaniu úda-
jov a taktiež hodnoteniu vyzbieraných dát.  Údajov, ktoré boli monitorované, bolo 
celkovo 60. Počet samospráv – 308. Závery k jednotlivým údajom sa nachádzajú pod 
ID jednotlivých údajov. Účelom prieskumu bolo sledovať aj proaktívne a zaujímavé 
počiny informovanosti a otvorenosti samospráv, dobré nápady a myšlienky. Mnohé 
položky sú komentované zisteniami zo zberu údajov. Aj keď sa exemplárne spomí-
najú iba niektoré obce, výber bol náhodný, postupne ako sme obce hodnotili. Mno-
hé samosprávy mali podobné opakujúce zistenia. Zaujímavý je aj pohľad právnika, 
špecialistu na zákon 369, k niektorým monitorovaným údajom.  

Výsledky projektu sú prenesené do interaktívnej mapy – „Otvorené mestá 
a obce ŽSK.“ Každá samospráva má vypracované svoje zistenia a svoje hodnotenie, 
ktoré je dostupné na interaktívnej mape.

Cieľom celého projektu bolo ukázať rôzne pohľady na transparentnosť a na ná-
stroje, ktoré ju utužujú. Na záverv treba skonštatovať, že nie vždy veľké množstvo 
informácií na webe znamená aj transparentnosť samosprávy. Je dôležité rozlišovať 
informáciu a informáciu. Taktiež, akým spôsobom je na stránke podaná, ako ľahko 
sa k nej návštevník môže dostať. 

Je treba zdôrazniť, že aktívne zverejňovanie povinných a nepovinných informá-
cií, ktoré súvisia s chodom samosprávy, im výrazne ušetria čas aj peniaze. Archivá-
cia dokumentov im taktiež výrazne ušetrí čas a peniaze. Jednoduchý prístup k in-
formáciám znamená efektívnejšie spravovanie vecí verejných. Kontrolu zo strany 
verejnosti. a transparentnosť a otvorenosť.

7.
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Žilinský samosprávny kraj zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava 
a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský 
Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina). 
V kraji je 296 obcí a 19 miest. 

Celkov bolo hodnotených 308 webových stránok miest a obcí, 7 samospráv 
nemalo vôbec webovú stránku alebo ju malo neplatnú (neoficiálnu). 

Proces zberu dát a  hodnotenia samospráv sa uskutočnil od júla 2018 
do augusta 2019.

8.1 / Celkové porovnania
a) Najtransparentnejšie samosprávy ŽSK (prvých 20)8.
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Najtransparentnejšia a  najotvorenejšia samospráva bola vyhodnotená 
– mesto liptovský Hrádok. Jej celkový je rating 92,76 b.

Za Liptovským Hrádkom nasledujú mestá Trstená a Žilina. 

Ďalej je to obec Valča, ktorej web stránka bola v roku 2018 vyhodnotená v sú-
ťaži Zlatý erb ako najlepšia stránka obce. Môžeme konštatovať, že obec Valča je 
fenomén nielen medzi obcami, ale vôbec medzi všetkými samosprávami ŽSK. Obec 
s počtom obyvateľov 1 700 valcovala kolegov,  čo sa týka uverejňovania informácií 
v kontexte transparentnosti a otvorenosti. 

V prvej dvadsiatke skončilo aj mesto Krásno nad Kysucou, ktoré bolo v tej istej 
súťaži vyhodnotené, že spravuje najlepšiu bezbariérovú stránku.

Poradie – mestá ŽSK

1.  liptovský Hrádok
2.  Trstená
3.  Žilina
4.  Rajec
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Poradie – okresné mestá ŽSK

1.  Žilina
2.  liptovský Mikuláš
3.  Martin
4.  Dolný Kubín

Poradie – najviac transparentné obce ŽSK 

1.  Valča
2. liptovský Ján
3. likavka
4. Nesluša
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Poradie samospráv ŽSK – samosprávy s najnižším ratingom

1. Ivančiná
2. Potok
3. liptovské beharovce
4. Ižipovce
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8.2 / Rebríčky samospráv 
v jednotlivých okresoch 

oKRES byTča 

Okres bytča sa zaraďuje medzi veľmi malé okresy Slovenska. So svojou rozlohou 
281 km² je Bytča štvrtým slovenským najmenším okresom. Nachádza v severozá-
padnej časti SR v oblasti stredného Považia. Od štátnej hranice s Českou republi-
kou je vzdialený necelý 1 km. Susedí s dvoma okresmi Žilinského kraja, na severe 
s Čadcou, na východe so Žilinou a jedným okresom Trenčianskeho kraja, na juho-
západe s Považskou Bystricou.

Kultúrnym a hospodárskym strediskom okresu je mesto Bytča, ktoré leží v stre-
de Bytčianskej kotliny. Najjužnejšou obcou okresu je Súľov-Hradná, najvýchodnej-
šou je Štiavnik, najzápadnejšou Kotešová, najsevernejšou Veľké Rovné.

Žije tu 30  869 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 109 obyvateľov 
na km² (údaje k 31. 12. 2018).

Mestá a obce:
Bytča, Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová  
– Rašov, Petrovice, Predmier, Súľov–Hradná, Štiavnik, Veľké Rovné.
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Najviac transparentné samosprávy:

1.  bytča
2.  Kotešová
3.  štiavnik
4.  Hvozdnica

oKRES čadCa

Okres čadca  patrí rozlohou medzi väčšie okresy Slovenska –   760  km². Leží na 
úplnom severozápade republiky a je jedným z  piatich okresov   Slovenska, ktoré 
susedia s dvoma štátmi –  s Českou republikou a Poľskom. Susedí s piatimi okresmi 
ŽSK (Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Bytča) a na krátkom 
úseku sa dotýka okresu Považská Bystrica.

V okrese žije 90 208 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 119 obyvate-
ľov na km² (údaje k 31. 12. 2018).

Do okresu Čadca patrí 23 obcí, z toho tri so štatútom mesta (Čadca, Turzovka 
a Krásno nad Kysucou). V obciach Skalité, Čierne, Svrčinovec a Oščadnica sa hovo-
rí aj goralským alebo poľským nárečím.
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Mestá a obce:
Čadca, Čierne, Dlhá nad Kysucou, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Krásno nad 
Kysucou, Makov, Nová Bystrica, Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Radôstka, Raková, 
Skalité, Stará Bystrica, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zá-
kopčie, Zborov nad Bystricou.

Najviac transparentné samosprávy:

1.  Krásno nad Kysucou
2.  čadca
3.  Turzovka
4.  Svrčinovec
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oKRES dolNý KubíN 

Okres Dolný Kubín patrí medzi menšie okresy Slovenska. Nachádza v severozá-
padnom Slovensku, v regióne Orava. Jeho rozloha je 490 km². Obklopujú ho okresy 
Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Martin, Žilina a Čadca.

K 31.12. 2018 tu žilo 39 496 ľudí a priemerná hustota zaľudnenia je 80 obyvate-
ľov na km².

Správnym sídlom okresu je mesto Dolný Kubín. V okrese sa nachádza 23 obcí.

Mestá a obce:
Dolný Kubín, Bziny, Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Horná Lehota, Istebné, Jaseno-
vá, Kraľovany, Krivá, Leštiny, Malatiná, Medzibrodie nad Oravou, Oravská Poruba, 
Oravský Podzámok, Osádka, Párnica, Pokryváč, Pribiš, Pucov, Sedliacka Dubová, 
Veličná, Vyšný Kubín, Žaškov, Zázrivá.

Najviac transparentné samosprávy:

1. Dolný Kubín
2. Veličná
3. Žaškov
4. Dlhá nad Oravou
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oKRES KySuCKé Nové MESTo

Okres Kysucké Nové Mesto patrí rozlohou 174 km²  k najmenším okresom Slo-
venska. Okres sa nachádza na severozápade SR, má len dvoch susedov – na severe 
Čadcu a na juhu okres Žilina.

Žije tu 32  938 obyvateľov (31.12. 2018), hustota zaľudnenia je však druhá na 
Slovensku (189,79 na km²).

Strediskom okresu je mesto Kysucké Nové Mesto. V okrese sa nachádza 13 obcí.

Mestá a obce:
Kysucké Nové Mesto, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Lodno, 
Lopušné Pažite, Nesluša, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, 
Snežnica.

Najviac transparentné samosprávy:

1. Nesluša
2. Kysucké Nové Mesto
3. Kysucký lieskovec
4. Rudina
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oKRES lIPTovSKý MIKuláš

Okres liptovský Mikuláš sa zaraďuje medzi makro okresy Slovenska. So svojou roz-
lohou 1322 km² mu na Slovensku patrí piate miesto. Nachádza sa v severnej časti SR, 
a je najvýchodnejším okresom ŽSK. Na východe má dlhú hranicu s okresom Poprad 
z Prešovského samosprávneho kraja, na juhu s Breznom z Banskobystrického samo-
správneho kraja, na západe s Ružomberkom, Dolným Kubínom a Tvrdošínom. Asi 
10 km hranica okresu na severe je súčasne štátnou hranicou s Poľskom.

Žije tu 72 305 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 54 obyvateľov na 
km² (údaje k 31. 12. 2018). Hustota zaľudnenia je o polovicu menšia ako je celoslo-
venský priemer.

Administratívnym sídlom okresu je mesto Liptovský Mikuláš, ktoré leží vý-
chodne od vodnej nádrže Liptovská Mara. V okrese Liptovský Mikuláš sa nachá-
dzajú 2 mestá a 54 obcí.

Mestá a obce:
Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Beňadiková, Bobrovček,   Bobrovec, Bob-
rovník, Bukovina, Demänovská Dolina, Dúbrava, Galovany, Gôtovany, Huty, Hybe, 
Ižipovce, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kráľova Lehota,  Kvačany, Lazisko, 
Liptovská Anna, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovská Sielnica, Liptov-
ské Beharovce, Liptovské Kľačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský Ján, Liptovský 
Ondrej, Liptovský Peter, Liptovský Trnovec, Ľubeľa, Malatíny, Malé Borové, Malu-
žiná, Nižná Boca, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Pavlova Ves, Podtureň, Priby-
lina, Prosiek, Smrečany, Svätý Kríž, Trstené, Uhorská Ves, Vavrišovo, Važec, Veľké 
Borové, Veterná Poruba, Vlachy, Vyšná Boca, Závažná Poruba, Žiar.

Najviac transparentné samosprávy:

1. liptovský Hrádok
2. liptovský Mikuláš
3. liptovský Ján
4. Demänovská Dolina
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oKRES MaRTIN

Okres Martin sa zaraďuje medzi stredne veľké okresy Slovenska. Má rozlohu 736 
km², nachádza v severnej polovici stredného Slovenska. Susedí s okresmi Žilina, 
Ružomberok, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Banská Bystrica a Prievidza.

Žije tu 96 505 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 131 obyvateľov na 
km² (údaje k 31. 12. 2018).

Správnym sídlom je mesto Martin, v  okrese sa nachádzajú ešte dve mestá 
– Vrútky a Turany a 40 obcí.

Mestá a obce:
Martin, Turany, Vrútky, Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dol-
ný Kalník, Dražkovce, Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, Koš-
ťany nad Turcom, Krpeľany, Laskár, Ležiachov, Lipovec, Necpaly, Nolčovo, Podhradie, 
Príbovce, Rakovo, Ratkovo, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce, Sučany, 
Šútovo, Trebostovo, Trnovo, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turčianske Kľa-
čany, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Valča, Vrícko, Záborie, Žabokreky.

Najviac transparentné samosprávy:

1. Valča
2. Vrútky
3. Martin
4. Turany



79
Metodika pre hodnotenie otvorenosti samosprávy voči občanom

oKRES NáMESTovo

Okres Námestovo je vzhľadom na rozlohu 690 km² stredne veľkým okresom Slo-
venska. Je najsevernejším okresom Slovenska. Dlhá okresná hranica na severe je 
zároveň štátnou hranicou s Poľskom. Okrem Poľska susedí s okresom Tvrdošín, 
Dolný Kubín a Čadca.

Žije tu 62 448 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 131 obyvateľov na 
km² (údaje k 31. 12. 2018).

Správnym a administratívnym sídlom je mesto Námestovo, v okrese sa nachá-
dza 23 obcí.

Mestá a obce:
Námestovo, Babín, Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lokca, Lom-
ná, Mútne, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Ve-
selé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné, Zubrohlava.

Najviac transparentné samosprávy:

1. Námestovo
2. Oravská Jasenica
3. Rabčice
4. Oravské Veselé
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oKRES RužoMbERoK

Okres Ružomberok patrí rozlohou 647 km² k stredne veľkým okresom Slovenska. 
Rozprestiera sa v severnej polovici stredného Slovenska a má pravidelný obdĺžni-
kový tvar. Susedí s okresmi Martin, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Banská Bys-
trica a Brezno.

Žije tu 56 747 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 88 obyvateľov 
na km² (údaje k 31. 12. 2018).

Správnym a administratívnym sídlom je mesto Ružomberok, v okrese sa na-
chádza 24 obcí.

Mestá a obce:
Ružomberok, Bešeňová, Hubová, Ivachnová, Kalameny, Komjatná, Likavka, Liptov-
ská Lúžna, Liptovská Osada, Liptovská Štiavnica, Liptovská Teplá, Liptovské Sliače, 
Liptovský Michal, Liptovské Revúce, Lisková, Ľubochňa, Lúčky, Ludrová, Martin-
ček, Potok, Stankovany, Štiavnička, Švošov, Turík, Valaská Dubová.

Najviac transparentné samosprávy:

1. Ružomberok
2. likavka
3. Komjatná
4. lisková
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oKRES TuRčIaNSKE TEPlICE

Okres Turčianske Teplice patrí rozlohou 393 km² k malým okresom. Nachádza sa 
na strednom Slovensku, je najjužnejším okresom ŽSK. Na severe susedí s okresom 
Martin, na východe s okresom Banská Bystrica, na juhu so Žiarom nad Hronom 
a na západe s Prievidzou.

Žije tu 15 888 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 41 obyvateľov na 
km² (údaje k 31. 12. 2018). Podľa počtu obyvateľov a hustoty zaľudnenia patrí k naj-
menším slovenským okresom.

Správnym a administratívnym sídlom je mesto Turčianske Teplice, v okrese sa 
nachádza 26 obcí.

Mestá a obce:
Turčianske teplice, Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Brieštie, Budiš, Čre-
mošné, Dubové, Háj, Horná Štubňa, Ivančiná, Jasenovo, Jazernica, Kaľamenová, 
Liešno, Malý Čepčín, Moškovec, Mošovce, Ondrašová, Rakša,  Rudno, Sklené, Slo-
venské Pravno, Turček, Veľký Čepčín.

Najviac transparentné samosprávy:

1. Horná štubňa
2. Turčianske Teplice
3. Mošovce
4. Malý čepčín
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oKRES TvRdošíN

Okres Tvrdošín patrí rozlohou 479 km² k menším okresom. Nachádza sa na severe 
SR. Dlhá severovýchodná hranica okresu je súčasne štátnou hranicou s Poľskom. 
Susedí s Liptovským Mikulášom, Dolným Kubínom a Námestovom.

Žije tu 36 157 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 75 obyvateľov na 
km² (údaje k 31. 12. 2018).

Správnym a administratívnym sídlom je mesto Tvrdošín, v okrese sa nachádza-
jú dve mestá a 13 obcí.

Mestá a obce:
Tvrdošín, Trstená, Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Nižná, Orav-
ský Biely Potok, Podbiel, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Vitanová, Zábiedovo, 
Zuberec.

Najviac transparentné samosprávy:

1. Trstená
2. Tvrdošín
3. štefanov nad Oravou
4. čimhová
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oKRES žIlINa

Okres Žilina patrí rozlohou 815 km² k väčším okresom. Nachádza sa v severozá-
padnej časti SR. Susedí s Bytčou, Čadcou, Kysuckým Novým Mestom, Dolným Ku-
bínom, Martinom, Prievidzou, Ilavou a Považskou Bystricou.

Žije tu 157 807 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia je 193 obyvateľov 
na km². Počtom obyvateľov je okres Žilina tretím najväčším slovenským okresom.

Správnym a administratívnym sídlom je mesto Žilina, v okrese sa nachádza 49 
obcí a 3 mestá.

Mestá a obce:
Žilina, Rajecké Teplice, Rajec, Belá, Bitarová, Brezany, Čičmany, Divina, Divinka, 
Dlhé Pole, Dolná Tižina, Dolný Hričov, Ďurčiná, Fačkov, Gbeľany, Horný Hričov, 
Hôrky, Hričovské Podhradie, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kotrči-
ná Lúčka, Krasňany, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, 
Lutiše, Lysica, Malá Čierna, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Ovčiarsko, Pašti-
na Závada, Podhorie, Porúbka, Rajecká Lesná, Rosina, Stráňavy, Stránske, Stráža, 
Strečno, Svederník, Šuja, Teplička nad Váhom, Terchová, Turie, Varín, Veľká Čierna, 
Višňové, Zbyňov.

Najviac transparentné samosprávy:

1. Žilina
2. Rajec
3. Turie
4. Konská
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Odpovede na žiadosť
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8.3 / Ďalšie údaje v percentách

Zo získaných údajov prinášame niektoré štatistiky. 

V oblasti kvality webu:
a) len 31 % samospráv komunikuje pravidelne cez sociálne siete (Facebook),
b) zo všetkých testovaných webových sídiel mali len 2 % problém s bezpečnosťou 

(väčšinou išlo o nabúranie webového sídla za účelom propagácie produktov, prí-
padného zlepšenia SEO pozície cez odkazy v zdrojovom kóde webového sídla),  
stránky ostatných samospráv boli bez vírusov,

c) len 27 % má stránku v kvalitnej jazykovej mutácii,
d) len 21 % samospráv je úplne bezbariérových.

V oblasti povinných údajov:
a) až 72 % samospráv nemalo na stránke informáciu týkajúcu sa spôsobu a postu-

pu sprístupňovania informácií na žiadosť,
b) 97 % samospráv nemalo na svojej stránke termín zasadnutí komisií zastupiteľstva,
c) 99 % samospráv uverejňuje zmluvy, približne toľko aj faktúry, pri objednávkach 

je to o čosi menej – 82 %,
d) návrh plánu kontrolnej činnosti uverejňuje 66 % miest a obcí.

V oblasti nepovinných údajov:
a) až 72 % samospráv malo informáciu o  poslancoch zastupiteľstva neúplnú  

(chýbal napríklad kontakt),
b) 22 % samospráv nemalo na svojich stránkach informáciu o hlavnom kontrolórovi,
c) 99 % samospráv nezverejňuje zápisnice z výberových konaní,
d) plán verejného obstarávania malo na svojej stránke len 2 % miest a obcí,
e) súhrnné správy o zákazkách uverejňuje 29 % samospráv,
f) 99 % samospráv nezverejňuje na stránke majetkové priznanie starostu,
g) normatívne dokumenty (rokovací, organizačný poriadok) má na svojich strán-

kach asi polovica z monitorovaných samospráv, podobne na tom boli strategic-
ké dokumenty (PHSR, Územný plán),

h) 6 % samospráv pravidelne realizuje verejné zhromaždenia s občanmi za účelom 
rokovania dôležitých udalostí,

i) 7 % samospráv vyhotovuje zo zasadnutia zastupiteľstva audio alebo video záznam,
j) 17 % samospráv komunikuje so svojimi občanmi na svojich stránkach pro-

stredníctvom ankiet.



87
Metodika pre hodnotenie otvorenosti samosprávy voči občanom

Je možné, že sme niektoré údaje nedopatrením prehliadli, 
za chyby sa ospravedlňujeme. Pri počte 308 samospráv sa nám to mohlo stať.

Ďakujeme za každé jedno upozornenie alebo nezrovnalosť, ak sa vyskytli. 
Podnety budeme korigovať.

Všetky výsledky projektu sú dostupné na www.expositus.sk 
alebo na https://mapa.expositus.sk.

http://www.expositus.sk
https://mapa.expositus.sk/
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