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TLAČOVÁ SPRÁVA
Úrad vlády a zástupcovia SNS vo vláde SR nemajú radi transparentnosť
– nedostatočne poskytujú informácie týkajúce sa rozhodovania o dotáciách
miestnym samosprávam
Aj napriek finančnej decentralizácii minie centrálna verejná správa ročne viac ako 200 mil.
eur na poskytovanie dotácií pre miestne samosprávy na Slovensku. Dotácie sú určené na
rôzne oblasti, napríklad na kultúru, obnovu infraštruktúry či výstavbu športovísk.
Keďže dotácie poskytované miestnym samosprávam sú verejnými zdrojmi, TIS sa už druhý
rok zaujímala o to, aké informácie môžu získať predstavitelia slovenských obcí a aj občania
o rozhodovaní o dotáciách. Hodnotili sme preto internetové stránky tých centrálnych
organizácií štátnej správy, ktoré rozhodujú o pridelení dotácií obciam. Metodika hodnotenia je
uvedená v prílohe, podobne ako aj podrobné hodnotenie jednotlivých verejných inštitúcií
v danej oblasti. V tejto tlačovej správe poskytujeme zhrnutie základných záverov.
Priemerné hodnotenie internetových stránok jednotlivých ministerstiev v oblasti poskytovania
informácií o dotáciách je stále pomerne nízke – za rok 2007 bola priemerná známka 3,45
a v roku 2008 bola priemerná známka 2,85. Ako uvádza Daniela Baťová z Transparency
International Slovensko, v porovnaní s predchádzajúcim rokom verejné inštitúcie vo
všeobecnosti celkovo mierne zlepšili svoje internetové stránky v oblasti poskytovania
informácií o dotáciách. Väčšine hodnotených inštitúcií sme známku v porovnaní s
predchádzajúcim rokom mierne zlepšili, o 0,5 až 1,5 stupňa. Najviac sa zlepšili dve
nasledovné verejné inštitúcie: Ministerstvo zdravotníctva SR so známkou 2 (3/4 v roku
2007) a Ministerstvo kultúry SR so známkou 1 (2 v roku 2007).
Naopak, zhoršené hodnotenie nastalo u Ministerstva školstva SR (z 2/3 na 3) a u
Štátneho fondu rozvoja bývania (z 3 na 4). Emília Sičáková-Beblavá z Transparency
International Slovensko ako slabé miesta daných internetových stránok uvádza hlavne ich
nejednotnosť, nezrozumiteľnosť a nedostatok údajov. Zároveň je potrebné uviesť, že
jednotlivým internetovým stránkam v tejto oblasti chýba jednotnosť prístupu k informáciám,
takže sa užívateľ musí preklikať cez viacero sekcií, aby sa dostal k informáciám
o rozhodovaní o konkrétnych dotáciách. Taktiež iba niekoľko ministerstiev poskytuje všetky
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relevantné typy informácií od výnosov, usmernení po relevantné termíny, kontakty či FAQ
(otázky a odpovede).
Najhoršie TIS ohodnotila Úrad vlády (4), ktorého stránka v oblasti dotácií nesprístupňuje
všetky potrebné informácie o pridelených dotáciách a jednotlivé programy poskytujú len
minimum informácií o rozhodovaní týkajúceho sa pridelenia dotácií, ďalej Štátny fond
rozvoja bývania (4), ktorého internetová stránka je neprehľadná, a takisto jej chýbajú
dôležité informácie, ako aj stránku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (4),
ktorá okrem zoznamu poskytnutých žiadostí neponúka užívateľovi žiadne iné dôležité údaje.
Zároveň môžeme skonštatovať, že v priemere najhoršie hodnotenia v oblasti poskytovania
informácií o dotáciách získali verejné inštitúcie, ktoré vedú zástupcovia politickej strany
SNS. V roku 2008 priemerná známka internetových stránok verejných inštitúcií vedených
zástupcami SNS v oblasti rozhodovania o dotáciách zodpovedá hodnote 3,25.
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Príloha
ČO MÁ OBSAHOVAŤ DOBRÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA O DOTÁCIÁCH?
Pri hodnotení jednotlivých internetových stránok sme vychádzali z nasledovných požiadaviek
na kvalitu stránky a typy zverejňovaných informácií.
Princípy
Ideálny model internetovej stránky informujúcej o dotáciách, či už je to stránka s odkazom na
dotácie nejakého ministerstva alebo stránka špeciálne venovaná dotáciám, by mal byť
postavený na nasledovných princípoch:
• Jednoduchosť
Mala by obsahovať jednoduché prvky, ktoré sú ľahko pochopiteľné aj menej skúseným a
vytrvalým internetovým užívateľom. Odkazy z úvodnej stránky by mali napríklad viesť ihneď
na sekciu dotácií.
• Prehľadnosť
Mala by užívateľovi poskytnúť jasný prehľad, aby mal možnosť vybrať si spomedzi
niekoľkých možností. Je preto dôležité poskytnúť dostatok informácií, ale takým spôsobom,
aby si užívateľ dokázal ľahko a rýchlo nájsť aj vo väčšom množstve informácií práve tú, ktorú
potrebuje.
• Zrozumiteľnosť
Mala by byť zrozumiteľná pre väčšinu obyvateľstva, a to aj pre menej skúsených užívateľov.
Informácie o dotáciách by mali byť preto rozdelené do niekoľkých sekcií, ktoré budú zhrnuté
jednoduchým a hlavne zrozumiteľným jazykom. Nasledovné podsekcie môžu obsahovať aj
odborné názvy a termíny, keďže určitá odborná úroveň a jazyk pri štátnych dotáciách je
nevyhnutný. Odbornej terminológie by sa však v zhrnutiach alebo úvodoch mali tvorcovia a
zriaďovatelia stránok vyvarovať.

• Aktuálnosť
Mala by byť dostatočne aktuálna a tiež pravidelne aktualizovaná. Toto kritérium je veľmi
dôležité najmä pri údajoch o dotáciách, ktoré sa väčšinou viažu na určité termíny, ktorých
dodržanie je nevyhnutné pre získanie potrebnej dotácie.
• Jednotnosť
Mala by byť jednotná v štýle a spôsobe spracovania vo všetkých odkazoch, týkajúcich sa
dotácií na stránke. Toto by malo užívateľovi pomôcť lepšie a rýchlejšie sa zorientovať v
množstve informácií a výbere dotácie.
• Užitočnosť a praktickosť
Mala by byť predovšetkým užitočná pre užívateľa a poskytnuté údaje by mali byť čo
najpraktickejšie. Je zbytočné užívateľa zavaľovať množstvom podrobných informácií, ktoré v
mnohým prípadoch nemusí ani pochopiť, alebo na ktoré nemusí mať čas. Užívateľ môže často
iba „surfovať“ po stránkach a hľadať zaujímavé informácie, ale dlhé a nezrozumiteľné texty
ho môžu hneď na prvýkrát odradiť. Informácie musia mať preto praktické využitie. Pre
bežného užívateľa je napríklad zbytočná informácia, pri akej príležitosti príslušné
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ministerstvo dotáciu vyhlasuje, keď by mal dostať predovšetkým jasne napísané potrebnejšie
informácie, akými sú napríklad termíny, podmienky, kontakty, často kladené otázky atď.
Menej dôležité, ale v internetovej dobe nevyhnutné princípy:
• Modernosť
Mala by tiež obsahovať moderné prvky, akými sú napríklad odkazy na často kladené otázky;
praktický, plne funkčný a predovšetkým zrozumiteľný vyhľadávač údajov na stránke; odkazy
ilustrované obrázkom alebo ikonou; moderné a príjemné písmo; vhodná konštatácia a
zvolenie usporiadania farieb; anketa; možnosť prihlásiť sa na upozornenia o dotáciách cez
email atď.
• Štandardnosť
Mala by byť podobná ekvivalentným stránkam alebo sekciám iných stránok pre uľahčenie
orientácie užívateľa. Ten môže pracovať so stránkou prvýkrát a určitá štandardizácia by mu
určite uľahčila hľadanie na stránke. Ministerstvá by preto mohli napríklad spolupracovať a
snažiť sa vytvoriť jednotný systém informovanosti o dotáciách. V prvom rade by sa napríklad
mohli zjednotiť v prvotnom odkaze na informácie o dotáciách na ich úvodných stránkach.
Ukážka niekoľkých rôznych pomenovaní inak rovnakých sekcií na niekoľkých stránkach
ministerstiev SR: grantový systém, podporné programy, poskytovanie dotácií, dotácie a
podpory, dotácie, pôsobnosť, verejné financie, projekty a výzvy atď.
• Atraktívnosť
Mala by byť nielen užitočná, ale aj atraktívna pre všetky vekové kategórie. Mladí ľudia nie sú
pravdepodobne zvyknutí len tak „surfovať“ po stránkach Ministerstva vnútra SR. Tie aj
napriek tomu, že obsahujú množstvo zaujímavých informácií aj pre mladých ľudí (napríklad
zbrane a strelivo, rovnošaty), nie sú robené atraktívnou formou. Nikto nepovedal, že
informácie o dotáciách sú určené len pre úradníkov a prípadne miestnych poslancov. Mladí
ľudia by určite uvítali možnosť jednoduchého a atraktívneho získania informácií o pridelení
dotácie na nejaký z ich vytúžených projektov. Len tak môžu potom vyvinúť potrebný tlak na
ich zákonných zástupcov a zástupcov v parlamentoch miestnych samospráv na presadenie ich
projektu a požiadavky o dotáciu.
Na internetových stránkach, ktoré informujú o udeľovaní dotácií, by mali byť dostupné
nasledovné typy informácií:
• typ dotácie a komu je určený;
• kritériá, ktoré musí záujemca splniť na ich získanie;
• časové medzníky – napríklad dátum predloženia žiadosti, dátum ukončenia hodnotenia
žiadosti a pod.;
• formuláre žiadostí;
• proces rozhodovania o udeľovaní dotácií;
• spôsob kreovania komisie, v prípade že je vytváraná pri udeľovaní dotácie;
• mená členov komisie a spôsob riešenia ich potenciálneho konfliktu záujmov;
• zoznam udelených dotácií a zdôvodnenie;
• zoznam nepridelených dotácií a pod.;
• najčastejšie otázky a odpovede;
• kontaktná osoba.
Okrem zverejňovania informácii je dôležitá aj včasnosť ich zverejnenia.
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HODNOTENIE

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Uvedené ministerstvo poskytuje dva druhy dotácií obciam. Ide o nasledovné programy:
•
•

Podpora na zriaďovanie priemyselných parkov
Štrukturálne fondy- Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

http://www.economy.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva má pomerne prehľadnú stránku. Udeľované dotácie možno nájsť v
sekciách „podporné programy“, „európska únia a jej fondy“ a „priemyselné parky“, ktoré sú
prístupné z úvodnej stránky, avšak pre jednoduchšie používanie by bolo lepšie, keby boli
dotácie uvedené pod jednou spoločnou sekciou. Avšak aby sa dalo dostať k požadovaným
informáciám, internetový užívateľ sa musí preklikať cez viacero sekcií, aby sa dostal k
informácii o konkrétnej dotácii (to platí najmä pre štrukturálne fondy).
V porovnaní s minulým rokom sa zlepšilo umiestnenie štrukturálnych fondov, do ktorých sa
môžeme dostať cez sekciu umiestnenú hneď na úvodnej stránke.
Hodnotenie: 3

MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Uvedené ministerstvo poskytuje päť druhov dotácií. Ide o nasledovné programy:
• Obnovme si svoj dom
• Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
• Umenie
• Kultúra národnostných menšín
• Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
http://www.culture.gov.sk/
Ministerstvo kultúry má prehľadnú stránku, pravidelne aktualizovanú. Sekcia dotácií je
umiestnená hneď na úvodnej stránke, pod názvom „Grantový systém“. Konkrétne schválené
dotácie možno nájsť v sekcii „Grantový systém“ a následne v podsekcii „štatistiky pre
verejnosť“, tu sú potom pridelené dotácie rozdelené podľa programov a podprogramov. Za
užitočné tiež považujeme, že v rámci uvedenej sekcie sa tiež nachádzajú všetky typy
informácií o danom type dotácií (výnosy, smernice, kontakty a najčastejšie otázky a odpovede
pre žiadateľov).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom stránka poskytuje rovnako prehľadný systém, v
ktorom sa aj možno ľahko orientovať a vyzdvihujeme zverejnenie všetkých relevantných
údajov.
Hodnotenie: 1
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR
Uvedené ministerstvo poskytuje jedenásť druhov dotácií. Ide o nasledovné programy:
• Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2008
• Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže
• Grafické systémy v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva
• Finančná dotácia na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania
bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a v oblasti praktického
výcviku žiakov ZŠ na detských dopravných ihriskách
• Národný program rozvoja športu: Materiálno-technický rozvoj športu
• Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2008
• Otvorená škola 2008
• Zdravie v školách
• E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2008
• Enviroprojekt 2008
• Operačný program Vzdelávanie
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2814
Na stránke ministerstva školstva sa jednotlivé dotácie nenachádzajú pod jednotným odkazom.
Namiesto toho sú umiestnené pod jednotlivými sekciami, a to “Regionálne školstvo”, “Šport”
a “Štrukturálne fondy”, kde sa však užívateľ musí opäť preklikať cez viacero linkov, aby sa
dostal ku konkrétnym výsledkom pridelených dotácií. Taktiež stránke chýba prehľadnosť v
tom, že informácie typu výnosy, usmernenia, termíny a kontakty nie sú umiestnené spolu na
viditeľnom mieste. Pozitívom stránky je, že je pravidelne aktualizovaná.
Oproti predchádzajúcemu roku stránke vytýkame to, že jej stále chýba prehľadnosť,
jednoduchosť a relevantné informácie pre užívateľa.
Hodnotenie: 3
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Uvedené ministerstvo poskytuje osem druhov dotácií. Ide o nasledovné programy:
• Environmentálny fond - Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
• Environmentálny fond - Ochrana a racionálne využívanie vôd ČOV a
kanalizácie
• Environmentálny fond - Ochrana a racionálne využívanie vôd – Vodovody
• Environmentálny fond - Ochrana a racionálne využívanie vôd –
Protipovodňové opatrenia
• Environmentálny fond - Rozvoj odpadového hospodárstva
• Environmentálny fond - Ochrana prírody a krajiny
• Environmentálny fond - Environmentálna výchova, vzdelávanie a
propagácia
• Program Obnovy dediny
http://www.envirofond.sk
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/cuper/pod2008/
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Na stránke Ministerstva životného prostredia SR sa nenachádza odkaz na stránku
environmentálneho fondu, ani na stránku programu Obnovy dediny. Na stránke envirofondov
(http://www.envirofond.sk) sa v sekcii „Podpora“ nachádzajú informácie týkajúce sa získania
dotácií a v sekcii s názvom „Prehľady“ sú konkrétne pridelené dotácie z jednotlivých
podpogramov, ktoré sú však všetky umiestnené v jednej súvislej tabuľke, čo sťažuje jej
prehľadnosť. Pozitívom stránky je jej jednoduchosť a praktickosť.
Napriek tomu, že odkaz na envirofondy sa stále nenachádza na stránke ministerstva, samotná
stránka envirofondov oproti minulému roku ponúka jednoduchšie použitie pre užívateľa.
Hodnotenie: 3

ÚRAD VLÁDY SR
Uvedené ministerstvo poskytuje šesť druhov dotácií. Ide o nasledovné programy:
• Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006 – 2008
• Podpora kultúry národnostných menšín a etnických skupín
• Dotácie na sociálne a kultúrne potreby rómskej národnostnej menšiny a na riešenie
problémov rómskej národnostnej menšiny
• Podpora a rozvoj športu
• Dotácie z rezervy predsedu vlády
• Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prípravu individuálneho projektu
pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií
http://www.government.gov.sk/
Informácie o dotáciách sú prístupné cez odkaz „Informačný servis“ a následne „Poskytnuté
dotácie“, ktorý však zatiaľ nie je aktualizovaný a nachádzajú sa tam len prehľady z roku 2007,
a cez odkaz „Grantový systém pre rok 2008“. V tejto sekcii sú zhromaždené výnosy, smernice
a linky na jednotlivé programy dotácií. Jednotlivé programy dotácií však poskytujú len
minimum informácií a väčšina tiež nesprístupňuje zoznam pridelených dotácií (výnimku tvorí
stránka pre program Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2006 – 2008 a
Dotácie na sociálne a kultúrne potreby rómskej národnostnej menšiny a na riešenie problémov
rómskej národnostnej menšiny).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zlepšil prehľad poskytovaných dotácií, ktoré sú
umiestnené v jednotlivých sekciách.
Hodnotenie:4

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Uvedené ministerstvo poskytuje jeden druh dotácie. Ide o program:
• Dotácie na individuálne potreby obcí v roku 2008
http://www.finance.gov.sk/
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Informácie o poskytnutých dotáciách v pôsobnosti Ministerstva financií sú umiestnené v
sekcii „Verejné financie“ a následne „Dotácie“, kde užívateľ môže nájsť informácie typu
výnosy, pokyny, často kladené otázky či informácie o pridelených dotáciách, chýbajú však
kontakty a tlačivo žiadosti je umiestnené na konci výnosu a nie ako samostatný dokument.
Stránke chýba najmä jednoduchý prístup z úvodnej stránky, ktorý by mal ihneď viesť na
sekciu dotácií.
Oproti minulému roku sa aspoň sčasti zlepšilo umiestnenie informácií o dotáciách, pre ktoré
bola vytvorená samostatná podsekcia „Dotácie“.
Hodnotenie: 3

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
Uvedené ministerstvo poskytuje štyri druhy dotácie. Ide o programy:
• Štrukturálne fondy - Regionálny operačný program
• Dotácie na výstavbu technickej infraštruktúry
• Dotácie na odstránenie systémových porúch
• Dotácie na výstavbu nájomných bytov
http://www.build.gov.sk
http://www.ropka.sk/
Uvedené ministerstvo má pre Regionálny operačný program špeciálnu stránku, kde sú
uvedené všetky základné informácie od programového manuálu, kontaktov, často kladených
otázok. Stránka je prehľadná, jasná a pravidelne aktualizovaná. Konkrétne podprogramy v
rámci tejto dotácie sú umiestnené v sekcii “Výzvy”, kde sú schválené žiadosti pravidelne
dopĺňané.
Ostatné dotácie môžeme nájsť priamo na stránke ministerstva, a to v sekcii “Bytová politika”,
čo považujeme za dosť nejasný názov, ktorý bežnému užívateľovi hneď nenapovie, že sa tu
nachádzajú informácie o dotáciách, a následne v podsekcii “Dotácie a podpory”. Táto sekcia
však okrem zoznamu schválených žiadostí neposkytuje žiadne iné informácie.
Hodnotenie stránky ministerstva sa oproti minulému roku nezmenilo. Samostatnú známku
sme pridelili špeciálne vytvorenej stránke pre Regionálny operačný program.
Hodnotenie (Ropka): 2
Hodnotenie (ostatné dotácie): 4

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Uvedené ministerstvo poskytuje dva druhy dotácií. Ide o programy:
• Dotácie v roku 2008 podľa § 2 výnosu MPSVR SR
• Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
http://www.employment.gov.sk/
http://www.fsr.gov.sk/
Informácie o dotáciách sú na stránke ministerstva umiestnené v sekcii „Ministerstvo“ a
následne „Poskytovanie dotácií“. Tu užívateľ môže nájsť základnú legislatívu, usmernenia,
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vzory žiadostí či zoznamy pridelených dotácií, opäť však chýbajú informácie typu kontakty,
FAQ či informácie o spôsobe rozhodovania, formovaní komisie a pod.
Pre dotáciu Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je vytvorená špeciálna
stránka (http://www.fsr.gov.sk/), pričom dotácia je umiestnená v sekcii „Programové
obdobie 2007 - 2013“. Stránka je celkom prehľadná, poskytuje relevantné informácie, aj keď
užívateľ sa musí preklikať a otvoriť viacero dokumentov, aby našiel potrebné informácie.
Tiež nie je vytvorená jednotná sekcia pre zoznam pridelených dotácií, ale tie sú umiestnené v
Aktualitách.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom stránka ponúka viac relevantných informácií pre
záujemcu o dotáciu. Taktiež pozitívne hodnotíme stránku pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Hodnotenie: 2/ 3

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Uvedené ministerstvo poskytuje jeden druh dotácií. Ide o program:
• Štrukturálne fondy - Operačný program Zdravotníctvo
http://opz.health-sf.sk/
Informácie o dotáciách sú prístupné cez odkaz „Projekty a výzvy“ na úvodnej stránke. Ďalej
nasledujú sekcie, ktoré môžu byť pre bežného používateľa neprehľadné. Cez sekciu
„Európska únia - štrukturálne fondy“ sa však užívateľ môže dostať na špeciálne vytvorenú
stránku Operačného programu Zdravotníctvo, ktorá je prehľadná, pravidelne aktualizovaná,
ponúka všetky základné dokumenty, takže záujemca o dotáciu alebo bežný návštevník stránky
nemá problém nájsť relevantné údaje.
Oproti minulému roku by sme vyzdvihli najmä stránku pre Operačný program Zdravotníctvo,
ktorá bežnému návštevníkovi stránky umožňuje jednoduchú orientáciu.
Hodnotenie: 2

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA
Uvedená inštitúcia poskytuje obciam nasledovnú dotáciu:
• Dotácie na výstavbu zariadenia sociálnych služieb, kúpu bytu, obnovu bytovej
budovy, výstavbu nájomných bytov
www.sfrb.sk
Stránke Štátneho fondu rozvoja bývania chýba prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Prehľad
dokumentov a poskytnutých dotácií sa nachádza v sekcii “Informácie” spolu s menej
relevantnými a potrebnými údajmi. K uvedenej dotácii je tiež poskytnutých málo informácií
týkajúcich sa termínov, podmienok či často kladené otázky. Jednoduchšie a praktickejšie pre
užívateľa by tiež bolo, keby boli dotácie umiestnené v jednej sekcii priamo na hlavnej stránke.
V porovnaní s minulým rokom stránka nebola upravená k väčšej prehľadnosti. V mnohých
častiach nie je stále jasná a zrozumiteľná.
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Hodnotenie: 4

Tabuľka 1: Súhrnný prehľad hodnotenia
Jednotlivé hodnotené inštitúcie

Známka

Ministerstvo hospodárstva SR

3

Ministerstvo kultúry SR

1

Ministerstvo školstva SR

3

Ministerstvo životného prostredia SR

3

Úrad vlády SR

4

Ministerstvo financií SR

3

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

2/4

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

2/3

Ministerstvo zdravotníctva SR

2

Štátny fond rozvoja bývania

4

Tabuľka č.2: Porovnanie hodnotení za rok 2007 a 2008
Hodnotené inštitúcie

Rok 2007

Rok 2008

3/4

3

Smer- SD

Ministerstvo kultúry SR

2

1

Smer- SD

Ministerstvo školstva SR

2/3

3

SNS

4

3

SNS

4/5

4

Smer-SD

Ministerstvo financií SR

4

3

Smer- SD

Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR

4

2/4

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR

3/4

2/3

Ministerstvo zdravotníctva SR

3/4

2

Smer- SD

3

4

SNS

Priemerná známka

3,45

2,85

Priem. známka za strany- Smer-SD

3,5

2,58

Priem. známka za strany- SNS

3,36

3,25

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo životného prostredia SR
Úrad vlády SR

Štátny fond rozvoja bývania

Politická
strana

SNS
Smer- SD
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Vyhodnotenie prístupu k informáciám
Jednotlivé inštitúcie celkovo zlepšili svoje internetové stránky v oblasti poskytovania
informácii o dotáciách, čo sa prejavilo aj v našom hodnotení. Väčšine ministerstiev sme
známku v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zlepšili, o 0,5 až 1,5 stupňa. Naopak
zhoršené hodnotenie nastalo u Ministerstva školstva SR z 2/3 na 3 a u Štátneho fondu rozvoja
bývania z 3 na 4 (slabými miestami týchto stránok je hlavne ich nejednotnosť,
nezrozumiteľnosť a nedostatok údajov).
Priemerné hodnotenie internetových stránok jednotlivých ministerstiev v oblasti poskytovania
informácií o dotáciách je však stále pomerne nízke – za rok 2007 je to 3,45 a za rok 2008
2,85.
Stránky sa nám javia prehľadnejšie, jednoduchšie pre používateľa, praktickejšie a
pravidelnejšie aktualizované. Najlepšie hodnotenie sme udelili Ministerstvu kultúry a
špeciálnym stránkam Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja, ktoré boli vytvorené pre štrukturálne fondy.
Na druhej strane, jednotlivým stránkam chýba jednotnosť prístupu k informáciám, takže sa
užívateľ musí preklikať cez viacero sekcií, aby sa dostal ku konkrétnym dotáciám. Taktiež iba
niekoľko ministerstiev poskytuje všetky relevantné typy informácií od výnosov, usmernení po
termíny, kontakty či FAQ. Najhoršie hodnotenie sme udelili Úradu vlády, ktorých stránka ani
nesprístupňuje zoznam väčšiny pridelených dotácií, Štátnemu fondu rozvoja bývania, ktorých
stránka je neprehľadná a chýbajú jej potrebné informácie a stránke Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja, ktorá okrem zoznamu poskytnutých žiadostí neponúka užívateľovi
žiadne iné údaje.
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