
!!
Čo by ste mali vedieť o projekte “Otvorené ministerstvo” ? !!

Na čo je projekt Otvorené ministerstvo vlastne dobrý? 
20 rokov čakania na dôležité reformy je dôkazom toho, že na niektoré spoločensky dôležité rozhodnutia 
neexistuje politická vôľa, je preto na občanoch, aby sami vytrvorili dôrazný dopyt po konkrétnych 
riešeniach. 
Cieľom projektu je preto posunúť spoločenskú diskusiu na Slovensku od politických strán ku konkrétnym 
riešeniam. Od hľadania politických “mesiášov” k hľadaniu konkrétnych legislatívnych riešení, ich tvorbe, 
navrhovaniu a hľadaniu spoločenskej zhody o nich. ! !

Aké štádiá má legislatívny proces na Otvorenom ministerstve? 
Celý proces má tri štádiá:  
1.) Podnet môže zverejniť ktorýkoľvek občan, ktorý vidí, že v štáte niečo nefunguje a chce navrhnúť 
riešenie ako to zmeniť. V podnete je stručne popísaný problém, voči ktorému podnet smeruje a krátky 
opis návrhu riešenia. V hlasovaní následne občania rozhodnú, či podnet pošlú do pripomienkovacieho 
konania alebo nie, podmiemkou je, aby podnet získal 500 tzv. vážených hlasov (tzn. počet hlasov “ZA” po 
odpočítaní záporných hlasov). 
2.) V pripomienkovacom konaní občania spolu s odborníkmi dotvárajú paragrafové znenie návrhu zákona, 
jeho dôvodovú správu a tabuľku zmien. Dôležitou súčasťou pripomienkovacieho konania je finančná 
zbierka pre úhradu nákladov spojených s prácou odborníkov (príprava paragrafového znenia je totiž 
finančne aj odborne náročná činnosť). 
3.) Až v hlasovaní o finálnom návrhu zákona prebieha zber podpisov pod elektronickú petíciu. Bez ohľadu 
na počet vyzbieraných podpisov, má príslušný výbor NR SR povinnosť prerokovať danú petíciu, v prípade, 
že petíciu podporí aspoň 100.000 občanov, NR SR ju prerokuje v pléne. !!

Koľkokrát musím hlasovať za návrh, aby sa dostal do parlamentu? 
O návrhu je potrebné hlasovať dvakrát, prvýkrát vo fáze podnetu a druhýkrát v hlasovaní o finálnom 
návrhu zákona. !!

Má parlament povinnosť prijať návrh zákona, ktorý je súčasťou petície? 
Nie nemá, dôležitý je ale fakt, že sa bude jednať vôbec o prvé občianske legislatívne návrhy, o ktorých 
bude mať parlament resp. jeho výbory povinnosť rokovať. Demokratická matematika je aj v tomto prípade 
neúprosná - čím viac občanov podporí konkrétne návrhy, tým väčší tlak bude vyvinutý na politikov a tým 
väčšie bude politické riziko ignorovať takéto návrhy. !!

Má hlasovanie na portáli OM formu referenda? 
Nie, hlasovanie má formu petície v zmysle zákona č. 85/1991 Zb. o petičnom práve, ktorou občania 
vyzývajú buď príslušný výbor NR SR alebo plénum NR SR (v závislosti od počtu hlasov), aby prerokovali 
obsah petície, ktorej obsahom je žiadosť o posúdenie možnosti schválenia konkrétneho občianskeho 
návrhu zákona. !!

Koľko hlasov musí petícia dostať, aby sa dostala do parlamentu? 
Zákon nestanovuje minimálny počet podpisov, ktorý petícia musí mať, aby mal príslušný výbor NR SR 
povinnosť ju posúdiť tzn. do parlamentu bude odoslaná každá petícia ktorá prejde legislatívnym 
procesom (podnet->pripomienkovanie->hlasovanie o finálnom návrhu). Povinnosť posúdiť petičný návrh 
znamená, že príslušný výbor NR SR resp. NR SR počas zasdnutia musí kvalifikovane prehodnotiť možnosti 
realizácie návrhu a odpoveďou na petičný návrh sa myslí kvalifikované odôvodnenie možnosti alebo 
nemožnosti realizácie návrhu (rozh. ÚS 266/08-62, I. ÚS 38/94, I. ÚS 37/00) 
Na to, aby parlament posúdil petíciu nielen na výbore ale pred všetkými 150 poslancami v pléne, musí 
petíciu podpísať aspoň 100.000 občanov. 
Pozri. aj: 
 - § 133 a nasl. zákona 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky



Je hlasovanie v elektronických petíciách zverejňovaných na portáli Otvorené ministerstvo v súlade so 
zákonom? Spĺňajú zákonné požiadavky? 

V dôvodovej správe k zákonu č. 85/1991 Zb. o petičnom práve sa výslovne uvádza, že: 
“Vzhľadom na princípy dobrej správy a v súvislosti s aktuálnym vývojom v oblasti informatizácie verejnej 
správy, tiež vzhľadom na trendy zavádzania e-petícií vniektorých právnych systémoch Európy ako aj 
čiastočné akceptovanie e-petícií Európskym parlamentom zavádza sa možnosť realizovať petičné právo aj 
v elektronickej podobe. Právna úprava je inšpirovaná Nemeckou spolkovou právnou úpravou s 
prihliadnutím na osobitosti Slovenského právneho poriadku.” 
Elektronické petície sú teda plne v súlade s príslušnou legislatívou. Pre to, aby bola aj pri elektronickej 
petícii zachovaná písomná forma (tzn. aby bola považovaná za rovnocennú s klasickou ručne podpísanou 
petíciou) zákon vyžaduje, aby formulár petície bolo možné podpísať zaručeným elektronickým podpisom 
(ZEP). Portál Otvoreného ministerstva umožňuje občanom podpísať príslušný formulár petície aj 
zaručeným elektronickým podpisom. Je potrebné však zdôrazniť, že zákon nevyžaduje aby petícia aj bola 
podpísaná zaručeným elektronickým podpisom a teda aj občan, ktorý nemá ZEP môže v hlasovaní platne 
podpísať elektronický petičný hárok. 

!
Kto financuje projekt Otovrené ministerstvo a koľko stála jeho realizácia doposiaľ? 

Projekt založili traja nadšenci pre právo a informačné technológie - Peter Dráb (autor projektu), Michal 
Šefara a Martin Hudák. Celkové náklady na práce externých dodávateľov ku koncu mája 2014 dosiahli cca 
€7000. Na projekt sme nedostali žiaden grant ani dotáciu, jeho relizácia nám trvala približne 14 mesiacov, 
všetko v rámci nášho voľného času. 


