TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020:
PARTNERSTVO, PRÁVNY ŠTÁT A PARTICIPÁCIA POD LUPOU
(Tlačová správa, 18. september 2020)
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje dňa 24. septembra
2020 online verziu podujatia Týždeň otvoreného vládnutia. Záštitu nad podujatím prevzala
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku a primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava Matúš Vallo .
Podujatie reaguje aj na aktuálnu situáciu, v ktorej je čoraz jasnejšie a potrebnejšie uvedomiť
si, že prijímanie akýchkoľvek rozhodnutí, ako aj tvorba, realizácia či hodnotenie prijímaných
verejných politík si vyžadujú spoluprácu, transparentnosť a zapojenie partnerov zo všetkých
úrovní verejnej správy a občianskej spoločnosti, vrátane akademického sektora či verejnosti.
Otvorené vládnutie a jeho princípy sú nástrojmi, ktoré má Slovensko k dispozícii, a ktoré
dokážu na túto potrebu odpovedať.
Vrcholom celodenného podujatí bude panelová diskusia na vysokej úrovni s názvom Stav
právneho štátu na Slovensku. „Tešíme sa, že vďaka spolupráci so Zastúpením Európskej
komisie na Slovensku môžeme priniesť pohľady podpredsedníčky Európskej komisie Věry
Jourovej, poslanca Európskeho parlamentu Michala Šimečku, ministerky spravodlivosti SR
Márie Kolíkovej, predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu, bývalej predsedníčky vlády SR Ivety
Radičovej, predsedu Úradu pre verejné obstarávanie Miroslava Hliváka a advokátky Evy
Kováčechovej spolupracujúcej s organizáciou Via Iuris na túto veľmi aktuálnu a dôležitú tému,”
hovorí Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. „Právnemu
štátu pripisuje Komisia najvyšší význam. Posledné mesiace nám však pripomenuli, aký vie byť
krehký. Sme povinní ho vždy ostražito strážiť a ďalej rozvíjať. Porušenia zásad právneho štátu
sa nemôžu tolerovať. Európska komisia ho bude brániť, či už ide o prvoradú úlohu európskeho
práva, slobodu tlače, či nezávislosť súdnictva,“ hovorí Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku.
Podujatie sa malo pôvodne konať v termíne od 23. do 25. septembra 2020 v Starej tržnici
v Bratislave, pričom každý deň mal predstaviť prostredníctvom mnohých celodenných
panelových diskusií, workshopov a prezentácií hlavné princípy otvoreného vládnutia –
partnerstvo, právny štát a participáciu. „Podujatie odpovedá na aktuálne výzvy a ciele
otvoreného vládnutia. Zúčastneným na našich online prenosoch sprostredkujeme príklady z
praxe, ktoré smerujú k zlepšeniu kultúry vládnutia na Slovensku. Spoločným menovateľom
týchto príkladov je spolupráca a partnerstvo štátnej správy, samosprávy, mimovládnych
organizácií, občianskej spoločnosti, či akademického sektora, ktorá tvorí podstatu
otvoreného vládnutia. Našou ambíciou je docieliť, aby výstupy z podujatia inšpirovali
novovytvorenú vládu, viedli k ďalšej spolupráci verejnej správy a občianskej spoločnosti a
podporili kontinuálne plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v
medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie,” dodáva Martin Giertl.
Skrátený online program prinesie dňa 24. septembra 2020 prostredníctvom živých prenosov
tie najlepšie vybrané diskusie a prezentácie z celého podujatia. Ostatný program bude Úrad
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splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizovať počas jesene a zimy
v online priestore.

Slovenská republika je členskou krajinou medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie od
roku 2011. Vďaka nášmu členstvu prijímame uzneseniami vlády SR Akčné plány Iniciatívy pre
otvorené vládnutie, ktorými podporujeme zlepšovanie informovanosti občanov, zvyšovanie
transparentnosti a zapájanie všetkých relevantných aktérov do verejných politík. Týždeň
otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa bude konať v súlade s aktuálnymi protiepidemiologickými
opatreniami, má za cieľ osloviť predstaviteľov a predstaviteľky všetkých úrovní štátnej aj
verejnej správy, občianskej spoločnosti vrátane akadémie či verejnosti.
Každoročné podujatie, spojené s členstvom SR v medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené
vládnutie, otvára priestor aktuálnym celospoločenským výzvam spojeným s otvoreným
vládnutím, dôverou občanov v štát či dobre spravovanou spoločnosťou. Zároveň otvára
príležitosť na stretnutia a výmenu poznatkov lídrov verejnej správy, mimovládnych
neziskových organizácií, akademického sektora a verejnosti.





Detailný program podujatia je dostupný na webstránke:
https://www.minv.sk/?_ogp_ogpweek2020
V prípade záujmu o rozhovor s hosťami / hostkami diskusie, prosím kontaktujte:
Lucia Lacika (lucia.lacika@minv.sk, +421 2 509 44 924)
Ingrid Ludviková (ingrid.ludvikova@ec.europa.eu, +421 949 213 374)
Viac informácií o Iniciatíve pre otvorené vládnutie je dostupných na webstránke:
https://www.minv.sk/?ros_ogp
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