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Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predkladá Správu 

o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 - 2013 Koncepcie rozvoja občianskej 

spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013 (ďalej len Správa). 

 

Vypracovanie Správy vyplynulo z plnenia úlohy C.3. uznesenia vlády SR č. 68 z 22. februára 

2012, v ktorej vláda SR ukladá ministrom a splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti úlohu „realizovať pravidelné ročné hodnotenie a kontrolu realizácie akčného 

plánu a vypracovať správu; výsledky hodnotenia plnenia akčného plánu splnomocnenec vlády 

SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predloží, po prerokovaní v Rade vlády SR pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vo Výbore pre mimovládne neziskové organi-

zácie, na rokovanie vlády“, s termínom plnenia každoročne do 31. decembra. 

 

Správa je vypracovaná na základe citácie predložených hodnotiacich správ jednotlivých 

zainteresovaných ministerstiev. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti doplnil správu o zhodnotenia plnenia vlastných úloh. K hodnoteniu plnenia 

úloh sú v správe uvedené aj pripomienky mimovládnych neziskových organizácií (ďalej 

len MNO), prezentované členmi Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO.  

 

 

 

Číslo materiálu: USVOS-KUS-2014/000023-014  
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Oblasť č. 1 Akčného plánu: Účasť mimovládnych neziskových organizácií 

na plnení úloh verejnej správy a zadefinovanie oblastí spolupráce 
 

Národná úroveň: 

 

Úloha č. 1: Deklarácie 

 

Jednotliví ministri pripravia a predstavia stanovisko, resp. deklaráciu vo vzťahu k tematic-

kým/obsahovým oblastiam a formám účasti mimovládnych neziskových organizácií (ďalej 

len MNO) na plnení úloh rezortu. Stanovisko bude obsahovať najmä témy a formy zapojenia 

MNO do: 

 prípravy zákonov a podzákonných noriem v danom funkčnom období, 

 prípravy strategických a koncepčných dokumentov, 

 hodnotenia výsledkov rezortu a plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzi-národných do-

hôd a národných programov, 

 určenia priorít a mechanizmov (vrátane hodnotenia) dotačnej politiky rezortu na dané 

obdobie a okruhu ich prijímateľov, osobitne vo vzťahu k MNO, 

 programovania, plánovania, implementácie a monitorovania rozvojových fondov, ktoré 

spravuje príslušný rezort, 

 spôsobov a foriem komunikácie, ktoré bude rezort využívať pri informovaní MNO, ako 

aj pripravenosť ministerstva k dialógu ako s platformami MNO, tak aj s iniciatívami, 

ktoré sa sformujú k aktuálnym témam, 

 výskumu, analýz a pilotných projektov v danom rezorte. 

Uvedená deklarácia bude vnímaná ako prvý krok, ktorý umožní dlhodobejšie nastavenie vzá-

jomných vzťahov. Cieľom tohto opatrenia by v budúcnosti mohla byť dlhodobá stratégia za-

pojenia MNO do spolupráce s daným rezortom, ktorá sa stane stabilnou súčasťou deklarácie. 

Ďalšou časťou deklarácie môže byť pomenovanie nových, inovatívnych možností spolupráce,  

ktoré umožnia rozšírenie a skvalitnenie vzájomných vzťahov. 

Zodpovední: ministri vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: apríl 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len 

Ministerstvo dopravy): Úloha je splnená. 

Predmetný materiál bol predložený do vlády SR v stanovenom termíne a dňa 10. apríla 2013 

bol vzatý na vedomie. 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo financií): Úloha je spl-

nená.  

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v I. štvrťroku 2013 vypracovalo Deklaráciu 

o spolupráci MF SR a mimovládnych neziskových organizácií. Dokument bol zaslaný Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti listom č. MF/007628/2013-29 

dňa 04. marca 2013. Uvedený materiál vzala vláda SR na vedomie na 53. schôdzi dňa 3. aprí-

la 2013. 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo hospodárstva): 

Úloha je splnená. 

Listom ministra hospodárstva č. 453/2013-1000 z 27. 03. 2013 bol na Úrad vlády SR doruče-

ný materiál „Deklarácia o spolupráci Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a mi-
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movládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu“. Materiál bol 3. 4. 2013 vzatý 

na vedomie vládou SR v bode k. 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo kultúry): Úloha je spl-

nená.  

Deklarácia Ministerstva kultúry Slovenskej (ďalej len „MK SR“) republiky o spolupráci s 

mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu – bola v riadnom termíne 

predložená na rokovanie vlády SR a dňa 3. 4. 2013 ju vláda SR na svojom rokovaní vzala na 

vedomie.  

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo obrany): Úloh je splne-

ná. 

Z Akčného plánu na roky 2012–2013 vyplývajúceho z Koncepcie rozvoja občianskej spoloč-

nosti na Slovensku vyplynula pre Ministerstvo obrany SR úloha pripraviť deklaráciu vo vzťa-

hu k tematickým oblastiam a formám účasti MNO na plnení úloh rezortu. Túto úlohu si rezort 

obrany splnil v apríli 2013 vypracovaním „Deklarácie Ministerstva obrany Slovenskej repub-

liky o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu obra-

ny“, ktorá je zverejnená na webovej stránke Ministerstva obrany SR  

http://www.mosr.sk/data/files/2954_0obal.pdf.  

V súlade s touto deklaráciou v roku 2013 MO SR spolupracovalo s mimovládnymi nezisko-

vými organizáciami v oblastiach spracovania koncepčných a strategických dokumentov a pri 

organizácii slávnostných zhromaždení a pietnych aktov. V oblasti rozvoja vedy, výskumu 

a pedagogickej činnosti Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so 

sídlom v Liptovskom Mikuláši (AOS) a Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií (ISDS) 

spolupracujú nielen s inštitúciami rezortu obrany, ale aj s mnohými civilnými inštitúciami, 

vrátane mimovládnych neziskových organizácií. Medzi najaktívnejších partnerov rezortu pat-

ria AFCEA Slovak Chapter, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Európska asociácia 

vied o bezpečnosti,  Slovenská atlantická komisia, Central European Policy Institute (CEPI) 

a Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA).  

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len Minis-

terstvo pôdohospodárstva): Úlohu je splnená. 

V záujme Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je vytvárať 

priaznivé podmienky pre napĺňanie princípu partnerskej spolupráce s mimovládnymi nezis-

kovými organizáciami, vytvárať mechanizmy, ktoré rezortu umožnia využívať potenciál mi-

movládnych neziskových organizácií, ako aj zapájať odbornú verejnosť a mimovládne nezis-

kové organizácie do tvorby verejných politik. Otvorenou spoluprácou sa zvyšuje transparen-

tnosť a efektivita.  

Spolupráca ministerstva s mimovládnymi organizáciami bola na 53. schôdzi vlády Slovenskej 

republiky dňa 3. apríla 2013 podložená oficiálnym dokumentom „Deklarácia o spolupráci 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a mimovládnych ne-

ziskových organizácii pri plnení úloh rezortu", na základe ktorej sa uskutočňujú desiatky ro-

kovaní o aktuálnych problémoch rezortu, ako aj o jeho ďalšom smerovaní s predstaviteľmi 

samosprávnych a záujmových organizácii poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov, čo už 

dnes považujeme za štandardný postup. 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo 

práce): Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej správe (záverečná časť 

hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

http://www.mosr.sk/data/files/2954_0obal.pdf
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo spravodlivosti): 

Úloha je splnená. 

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo „Deklarácia o spolupráci Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu“ v sta-

novenej štruktúre a predložilo ju Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spo-

ločnosti za účelom jeho prerokovania na Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie. 

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie materiál na svojom rokovaní dňa 25. mar-

ca 2013 schválila uznesením bez pripomienok. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len Minister-

stvo školstva): Úloha je splnená.  

Deklarácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spolupráci 

s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu (úloha C.1 uznesenia 

vlády SR č. 68 z 22. februára 2012) bola prerokovaná a vzatá vládou na vedomie na 53. schô-

dzi vlády SR dňa 3. apríla 2013 (materiál pre informáciu, písm. f). 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo vnútra): Úloha je splne-

ná.  

Deklarácia o spolupráci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s mimovládnymi nezisko-

vými organizáciami bola predložená splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 22. marca 2013 listom č. SVS-OVVS3-2013/03334. Predmetnú dekla-

ráciu vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 24. apríla 2013 vzala na vedomie.  

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len 

Ministerstvo zahraničných vecí): Úloha je splnená.  

Ministerstvo zahraničných vecí splnilo pridelenú úlohu zaslaním materiálu ,,Deklarácia mi-

nisterstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o spolupráci s mimovládnymi nezis-

kovými organizáciami pri plnení úloh rezortu“ na rokovanie vlády SR, ktoré sa konalo 3. aprí-

la 2013. Vláda vzala na vedomie predložený materiál. 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo zdravotníctva): 

Úloha je splnená. 

Deklarácia o spolupráci Ministerstva zdravotníctva SR a mimovládnych neziskových organi-

zácií pri plnení úloh rezortu bola prijatá uznesením Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie č. 8 zo dňa 25.marca 2013. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo životného 

prostredia): Úloha je splnená. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypracovalo Deklaráciu o spolupráci 

ministerstva a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu životného pro-

stredia SR. V procese tvorby deklarácia úzko spolupracovalo so zástupcami mimovládnych 

neziskových organizácií. Deklarácia bola dňa 3.4.2013 zaradená do programu vlády SR a vza-

tá na vedomie. 

 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len splnomocnenec 

vlády pre ROS): Úloha je splnená. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len Úrad splnomoc-

nenca pre ROS) komunikoval s predstaviteľmi jednotlivých rezortov, objasňoval význam de-

klarácií, usmerňoval ich obsahovú náplň a bol nápomocný dialógu s predstaviteľmi MNO, 

prislúchajúcimi jednotlivým rezortom. 
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Úloha č. 2: Memorandum o porozumení 

 

Vláda po konzultáciách s kľúčovými aktérmi občianskej spoločnosti na základe deklarácií 

vypracovanými jednotlivými ministerstvami schváli Memorandum o porozumení. V memo-

rande pomenuje východiskové hodnoty a postoje vo vzťahu k občianskej spoločnosti a parti-

cipácii, princípy vzťahu s organizovanými iniciatívami i rôznymi typmi mimovládnych nezis-

kových organizácií a  pomenuje oblasti spolupráce s MNO. Súčasťou Memoranda bude aj 

zámer vytvorenia stálej platformy pre dialóg medzi štátom a občianskou spoločnosťou, ktorá 

by okrem dialógu s MNO vytvárala príležitosti pre verejnú diskusiu o závažných otázkach 

spoločnosti, podporu aktívnych občanov a posilňovanie občianskeho kapitálu. 

Zodpovední: ministri vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: do 1. júna 2013 – presunutý na 31.októbra 2014 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo dopravy: Úloha je splnená. 

Požadované podklady na vypracovanie Memoranda boli poskytnuté Úradu splnomocnenca 

vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti dňa 31. mája 2013. 

 

Ministerstvo financií: Úloha je priebežne plnená. 

Jednou z úloh z uznesenia vlády SR č. 68 z roku 2012 je úloha ministrom a splnomocnencovi 

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Me-

morandum o porozumení. Memorandum nadväzuje na deklarácie, ktoré boli predložené jed-

notlivými rezortmi a stanovili základné okruhy spolupráce s neziskovým sektorom. Vláda SR 

ich vzala na vedomie na svojom 53. zasadnutí dňa 3. apríla 2013. Rada vlády SR pre mimo-

vládne neziskové organizácie na svojom zasadnutí dňa 25. 03. 2013 vytvorila pracovnú sku-

pinu z predstaviteľov štátnej správy a platforiem MNO. Pracovná skupina pracuje na defino-

vaní základných východiskových hodnôt a postojov vo vzťahu k občianskej spoločnosti, prin-

cípov vzťahov s organizovanými iniciatívami a rôznymi typmi mimovládnych neziskových 

organizácií.  

Na 5. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, 

ktoré sa konalo dňa 05.09.2013, v informácii o stave prípravy materiálov podpredseda poin-

formoval o stretnutí zmiešanej pracovnej skupiny na pôde Ministerstva financií SR a predsta-

vil koncept asignácie dane z príjmov fyzických a právnických osôb a jeho mechanizmus, kto-

rý bol na stretnutí odprezentovaný zo strany neziskového sektora.  

 

Ministerstvo hospodárstva: Úloha je priebežne plnená. 

Listom č. 1207/ 2013-1100 zo 06. 05. 2013 bol splnomocnencovi vlády pre rozvoj občianskej 

spoločnosti zaslaný podklad k vypracovaniu Memoranda o porozumení s mimovládnymi ne-

ziskovými organizáciami za rezort ministerstva hospodárstva v požadovanej štruktúre. Tento 

obsahoval najdôležitejšie kľúčové legislatívne zámery, pri tvorbe ktorých sa ráta so spoluprá-

cou s MNO; výber verejných politík, kde je priestor pre dialóg s MNO a okruhy spolupráce v 

oblasti čerpania štrukturálnych fondov pre roky 2014-2016. Listom predsedu vlády SR bol 

termín splnenia úlohy predĺžený do 31. 10. 2013. 

 

Ministerstvo kultúry: Úloha je splnená.  

Memorandum o porozumení medzi vládou SR a mimovládnymi neziskovými organizáciami 

(MNO) - návrh za MK SR – bolo dňa 10. 6. 2013 doručené na Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

 

Ministerstvo obrany: Úlohu je splnená. 

http://tretisektor.gov.sk/deklaracie-rezortov-o-spolupraci-s-mno-boli-vladou-sr-vzate-na-vedomie/
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Ministerstvo obrany zaslalo Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnos-

ti návrh znenia textu k Memorandu o porozumení za rezort obrany dňa 6. mája 2013.  

 

Ministerstvo pôdohospodárstva: Úloha je splnená. 

Memorandum nadväzuje na deklarácie, ktoré jednotlivé rezorty predložili. Podklady na prí-

pravu memoranda predložilo MPRV SR do 30. apríla 2013. 

 

Ministerstvo práce: Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej správe 

(záverečná časť hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

Ministerstvo spravodlivosti: Úloha je splnená čiastočne. 

Ministerstvo spravodlivosti SR sa zúčastňovalo zasadnutí pracovnej skupiny k príprave Me-

moranda o porozumení. Súčasťou pracovnej verzie materiálu boli požiadavky týkajúce sa 

pôsobnosti ministerstva a to v oblasti upevňovania úpravy slobodného prístupu k informáciám 

a účasti verejnosti na legislatívnom procese, na ktorých aktuálne prebiehajú legislatívne práce 

a ku ktorým prebehlo stretnutie medzi zástupcami občianskej spoločnosti a ministrom spra-

vodlivosti. V zmysle záverov ostatného stretnutia pracovnej skupiny k príprave Memoranda 

o porozumení bude táto úloha opätovne odložená z dôvodu neúspechu rokovaní 

s Ministerstvom financií SR. 

 

Ministerstvo školstva: Úloha je splnená čiastočne. 

Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a MNO (úloha C.2 uznesenia 

vlády SR č. 68 z 22. februára 2012) - podklady na prípravu Memoranda predložilo MŠVVaŠ 

SR v požadovanom termíne do 30. apríla 2013. Vo veci plnenia tejto úlohy dostalo MŠVVaŠ 

SR na vedomie list adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorým splnomocne-

nec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti žiada o preloženie termínu plnenia citovanej  

úlohy na 31. október 2014 z dôvodu neukončených rokovaní zmiešanej pracovnej skupiny 

vytvorenej k príprave Memoranda. 

 

Ministerstvo vnútra: Úloha je splnená. 

Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a mimovlád-

nymi neziskovými organizáciami bolo 6. mája 2013 zaslané splnomocnencovi vlády Sloven-

skej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti na elektronickú adresu riaditeľky kancelárie 

Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti skar-

let.ondrejcakova@minv.sk. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha je splnená čiastočne. 

Termín plnenia úlohy bol zmenený a to na základe požiadavky splnomocnenca vlády SR pre 

rozvoj občianskej spoločnosti a schválený predsedom vlády SR. Účasťou na príprave Memo-

randa o porozumení medzi vládou SR a mimovládnym sektorom a pripravovanom stretnutí 

pracovnej skupiny, ktorá má schváliť jeho záverečné znenie, bol poverený generálny riaditeľ 

sekcie ministra Stanislav Vallo. 

 

Ministerstvo zdravotníctva: Úloha je priebežne plnená.  

V zmysle zápisnice z 5. Zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie je 

úloha v rámci všetkých zodpovedných subjektov v štádiu plnenia; Ministerstvo zdravotníctva 

SR priebežne poskytuje Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie súčinnosť. 

 

Ministerstvo životného prostredia: Úloha je priebežne plnená. 

Zo záverov tretieho zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, ktoré sa konalo dňa 25.03.2013, 

vyplynulo, že Memorandum o porozumení predloží na rokovanie vlády SR splnomocnenec 
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vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Uznesením Rady vlády SR pre MNO č. 14 z 

25.03.2013 bola na prípravu memoranda zriadená pracovná skupina, ktorej členom je aj štát-

ny tajomník MŽP SR a splnomocnencovi vlády SR boli zaslané podklady do memoranda za 

rezort ŽP SR. Vzhľadom na nereálnosť termínu predloženia memoranda na rokovanie vlády 

SR 1.06.2013 požiadal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pána pred-

sedu vlády SR o preloženie termínu plnenia úlohy na 31.10.2013. Predseda vlády SR listom č. 

4971/2013/KPV z 30.05.2013 súhlasil s predĺžením termínu splnenia predmetnej úlohy do 

31.10.2013. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebežne plnená. 

Úrad splnomocnenca pre ROS zhromažďoval podklady jednotlivých rezortov k Memorandu 

o porozumení. Podklady mali za cieľ definovať tri okruhy spolupráce na časové obdobie naj-

bližších dvoch-troch rokov:  

1.1.  kľúčové legislatívne zámery, ktoré rezorty pripravujú, 

1.2.  verejné politiky, ktoré sa dotýkajú neziskového sektora, 

1.3.  využívanie štrukturálnych fondov na ďalšie programovacie obdobie.  

Splnomocnenec vlády pre ROS inicioval na Rade vlády SR pre mimovládne neziskové orga-

nizácie (ďalej len Rada vlády pre MNO) zriadenie zmiešanej pracovnej skupiny na prípravu 

Memoranda o porozumení, zloženej z predstaviteľov štátnej správy a platforiem MNO. Pra-

covná skupina sa niekoľkokrát stretla na rokovaní na Úrade vlády SR a na osobitných roko-

vaniach na Ministerstve financií. Kľúčovými sa stali rozhovory na Ministerstve financií na 

tému asignácie dane právnických osôb, ktorej terajšia právna úprava nekorešponduje 

s predstavami MNO.  

Napriek doterajším snahám pracovná skupina pre prípravu memoranda konštatovala, že 

k porozumeniu medzi predstavami spolupráce neziskového sektora na jednej strane a štátnej 

správy na strane druhej nedošlo a že je nevyhnutné v intenzívnom dialógu pokračovať. V tejto 

súvislosti požiadal splnomocnenec vlády pre ROS predsedu vlády SR o preloženie termínu 

plnenia tejto úlohy na 31. október 2014. Predseda vlády SR požiadavke vyhovel.  
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Úloha č. 3: Dotačné programy rezortov 

 

V dialógu s MNO vyhodnotiť transparentnosť, efektivitu a dopady fungovania dotačných 

programov rezortov, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi MNO, navrhnúť a realizovať 

úpravy a prípadne zmeny. Súčasne, v prípade, že neexistuje, vytvoriť mechanizmus pravidel-

ného hodnotenia (evaluácie) efektivity, transparentnosti a dopadov dotačného programu. 

Zodpovední: ministri vlády SR a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: september 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo dopravy: Úloha je splnená. 

Rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja poskytuje dotácie v oblastiach patriacich do 

jeho kompetencie v súlade s príslušnými zákonmi, rezortnými vyhláškami a výnosmi. Pri ich 

poskytovaní sme s mimovládnymi neziskovými organizáciami doteraz nemali vytvorený me-

chanizmus spolupráce tak, aby bol zabezpečený v potrebnej miere transparentný a efektívny 

postup ich hodnotenia a dopadov do jednotlivých oblastí. 

V pripravovanom novom Programovom období na roky 2014 – 2020 však vidím vhodnú prí-

ležitosť pre uplatnenie trvalého mechanizmu pravidelného hodnotenia transparentnosti, efek-

tívnosti a dopadov fungovania pri poskytovaní existujúcich dotačných programov nášho re-

zortu. V tejto súvislosti chceme v súlade s pripravovaným Memorandom o porozumení medzi 

vládou SR a mimovládnymi neziskovými organizáciami vytvoriť platformu vzájomnej spolu-

práce predovšetkým v oblasti verejnej a nemotorovej dopravy pri realizácii jednotlivých akti-

vít v operačných programoch Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný 

program a Rozvoj vidieka. 

 

Ministerstvo financií: Úloha je priebežne plnená.  

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií je upravené Výnosom Ministerstva 

financií č. 26825/2005-441 zo dňa 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Mi-

nisterstva financií. Na rok 2013 nie sú prostriedky na poskytovanie dotácií podľa tohto výno-

su rozpočtované a teda sa ani takéto dotácie neuvoľňujú.  

 

Ministerstvo hospodárstva: Úloha je splnená. 

Listom ministra hospodárstva č. 1118/2013-1000 z 23. 07. 2013 bolo splnomocnencovi vlády 

SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zaslané vyhodnotenie úlohy C.4. uznesenia vlády SR           

č. 68/2012 z hľadiska kompetencií MH SR. Vyhodnotenie sa týkalo poskytovania dotácií pre 

občianske združenia v zmysle § 2 písm. d) zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR 

a spôsobu/mechanizmu poskytovania tejto dotácie. Od 01. 05. 2013 je účinný zákon                               

č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR, ktorým bol zrušený zákon č. 181/2011 

Z. z. o poskytovaní dotácií a ktorý zohľadňuje požiadavku spotrebiteľských združení na skrá-

tenie lehoty pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z dvoch mesiacov na jeden mesiac 

odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti žiadateľovi, inak je neplatná. 

 

Ministerstvo kultúry: Úloha je splnená. 

Významným krokom pri vytváraní stabilných prvkov podpory a spolupráce MK SR s MNO a 

podpory projektov pre MNO, vrátane dostupnosti kultúrnych služieb pre ľudí je zákon           

č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR, prijatý Národnou radou SR dňa 

26. októbra 2010. Zákon upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií                    

v pôsobnosti MK SR. O podporu sa môžu v zmysle predmetného zákona uchádzať subjekty – 

mimovládne neziskové organizácie - občianske združenia, nadácie a tiež cirkvi, obce, fyzické 

osoby a pod. 
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Spolupráca MNO a MK SR sa realizuje v oblasti finančnej podpory z dotačného systému MK 

SR, pričom sa v rámci zefektívnenia kooperácie s MNO a nastavenia objektívnych kritérií - 

napĺňania cieľov štátnej kultúrnej politiky a transparentnosti prerozdeľovania - uskutočňuje 

výmena skúseností, monitoring podporených podujatí s cieľom zefektívnenia dopadu a príno-

su jednotlivých dotačných programov v rámci dotačného systému MK SR ako systémových 

finančných mechanizmov posilňujúcich rozvoj občianskej spoločnosti. 

Oblasti, v ktorých MK SR dlhodobo spolupracuje s MNO, zameranými na podporu kultúry: 

 V oblasti znevýhodnené skupiny obyvateľstva - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Slovenskej republike, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Národná 

rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, Bratislava, OZ Inklúzia, Slovenský zväz 

telesne postihnutých osôb, Myslím – centrum nepočujúcich, Bratislava OZ Inakosť, OZ 

Láčho Drom, Rómska tlačová agentúra, Nadácia Milana Šimečku, Tanečný klub Danube, 

Jednota dôchodcov Slovenska, OZ Proti Prúdu, Divadlo z pasáže, OZ Ambrelo, Rómska 

tlačová agentúra (RPA), K – 2000, a ďalšie. MK SR  pravidelne poskytuje konzultácie 

a metodicky spolupracuje aj s ďalšími mimovládnymi organizáciami Effeta - Stredisko sv. 

Františka Salesského, Nitra, Asociácia organizácií sluchovo postihnutých, Trnava, OZ 

Ambrelo atď.  

 V oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti sú zástupcovia 

MNO členmi poradných orgánov (napr. Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedič-

stva). MK SR kooperuje v predmetnej oblasti - monitoring a evaluácia projektov podpore-

ných z dotačného systému MK SR – aj s ďalšími MNO; ide napr. o Spolok pracovníkov 

miestnej a regionálnej kultúry, Bratislavský okrášľovací spolok, Klub milovníkov auten-

tického folklóru, K – 2000, Košické folklórne štúdio, Modranská beseda, Javorie - Kory-

tárky, folklórny súbor Hájenka, Bratislava, Občianske združenie Rodon, Klenovec atď. 

 V oblasti múzeí, galérií a knižníc fungujú profesijné združenia (napr. Spolok slovenských 

knihovníkov, Rada galérií Slovenska) alebo združenia právnických osôb (napr. Slovenská 

asociácia knižníc, Zväz múzeí na Slovensku). Všetky strategické, koncepčné a legislatívne 

návrhy sú v procese prípravy a v procese schvaľovania predkladané na vyjadrenie aj týmto 

inštitúciám a ich relevantné návrhy sú zapracovávané do návrhov materiálov. Okrem toho 

bývajú ich zástupcovia členmi pracovných tímov na prípravu takýchto materiálov, sú 

členmi poradných orgánov vlády SR pre oblasť kultúry napr. Rady vlády SR pre kultúru, 

pracovných skupín pri Rade vlády pre kultúru, poradných orgánov ministra kultúry (napr. 

Ústrednej knižničnej rady), dotačných odborných komisií, odbornej poroty pre udeľovanie 

cien (napr. poroty Ceny Andreja Kmeťa, ceny Múzeum roka). 

 V oblasti ochrany pamiatkového fondu spolupracuje MK SR s MNO prostredníctvom kon-

zultácií a metodických usmernení žiadateľov v rámci dotačného systému MK SR – dotač-

ného programu Obnovme si svoj dom, ako aj pri obnove torzálnej architektúry. 

 V rámci dotačného systému  MK SR je v oblasti umenia program Umenie so šiestimi  pod-

programami, prostredníctvom ktorých MK SR podporuje tvorivé aktivity v oblasti divadla, 

hudby, výtvarného umenia, literatúry a knižnej kultúry, mladých umelcov do 35 rokov 

a prierezové umelecké aktivity, ktoré sa v rámci týchto podprogramov špecifikujú do sa-

mostatných okruhov. Objem disponibilných finančných prostriedkov pre program Umenie 

účelovo viazaných na príslušné roky sa rozdeľuje úmerne pre jednotlivé umelecké oblasti 

do konkrétnych podprogramov, i keď výška požiadaviek vysoko prevyšuje možnosti do-

tačného systému.  

 V rámci dotačného programu MK SR je program Pro Slovakia,  ktorý sa zameriava na pre-

zentáciu slovenskej kultúry a umenia v zahraničí, podporu mobility a rozvoj medzinárod-

nej spolupráce v oblasti kultúry. Program nie je určený na podporu podujatí v rámci dru-

žobnej spolupráce na miestnej  a regionálnej úrovni a taktiež nie je určený podporu študij-

ných pobytov, kurzov, ani na úhradu členských poplatkov v medzinárodných organizá-

ciách. Program je určený pre zahraničné publikum a nie je zameraný na podporu kultúr-
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nych aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí. Prostredníctvom jedného z podprogramov Pro 

Slovakia sa spolufinancujú projekty, ktoré získali podporu z programu EÚ Kultúra 2007 – 

2013 . Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sa zú-

častňujú na realizácii projektu podporeného v rámci programu EÚ Kultúra 2007 – 2013 

ako hlavní organizátori alebo spoluorganizátori. Podrobnejšie informácie o programe EÚ 

Kultúra 2007 – 2013 sa nachádzajú na internetovej stránke Kultúrneho kontaktného bodu 

Slovensko www.ccp.sk, ktorý je koordinačným centrom pre implementáciu tohto progra-

mu  v Slovenskej republike. 

 Ďalším významným programom dotačného systému MK SR je program Európske hlavné 

mesto kultúry 2013 – Košice (ďalej len „EHMK 2013 – Košice“), ktorý je zameraný na 

podporu realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia EHMK 2013 – 

Košice, ktoré sú v súlade s jeho programovými zámermi. V rámci tohto programu sa pod-

porujú kľúčové podujatia a dlhodobé rozvojové projekty EHMK 2013 – Košice 

a sprievodné podujatia a projekty súvisiace s projektom EHMK 2013 – Košice.  

O prerozdeľovaní dotácií v rámci jednotlivých programov a podprogramov dotačného systé-

me MK SR rozhodujú tzv. grantové komisie, nezávislé poradné orgány ministra kultúry, ktoré 

sú zložené z odborníkov pre danú umeleckú oblasť, ktorí vyvážene zastupujú významné pro-

fesijné združenia vyjadrujúce rôznorodé umelecké názory. Pri zostavovaní členov komisií 

MK SR prihliada aj na návrhy z MNO (rôznych umeleckých, kultúrnych i občianskych  zdru-

žení). O každej žiadosti členovia komisie diskutujú a hodnotia ich podľa úrovne 

a stanovených kritérií bodovou stupnicou. Výsledky každého rozhodovacieho procesu sú zve-

rejnené na webovom sídle MK SR a komplexne sú k dispozícii širokej verejnosti. MK SR dbá 

na to, aby prostredníctvom dotačného systému boli v priebehu celého roka pokryté dôležité 

kultúrne a umelecké aktivity jednotlivých občianskych združení z každej oblasti kultúry.  

V rámci neformálnych diskusií s predstaviteľmi MNO sme nezaznamenali žiadne zásadné 

požiadavky na zmenu alebo úpravy súčasnej formy dotačného systému MK SR.  

MK SR pripravuje založenie nezávislého Fondu pre umenie, ktorý by prevzal všetky úlohy 

súčasného programu Umenie. Fond pre umenie by mal začať svoju činnosť v roku 2015. 

 

Ministerstvo obrany: Úloha je splnená. 

V oblasti poskytovania dotácií MO SR v roku 2013 udelilo podľa § 2 písm. a) až d) zákona č. 

435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MO SR dotácie na projekty 14 občianskych 

združení v celkovej výške 57 520,00 EUR. Informácie o projektoch z dotačného programu sú 

zverejnené na rezortnej web-stránke. 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva: Úloha je splnená. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky spolupracuje 

s mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“) v zmysle princípov zakot-

vených v Deklarácii o spolupráci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu. Zástupcovia mi-

movládnych neziskových organizácií sú oprávnení ako koneční prijímatelia nenávratných 

finančných prostriedkov EÚ. Mechanizmus pravidelného hodnotenia efekt ivity, transparen-

tnosti a dopadov je zabezpečený pomocou monitorovacích výborov jednotlivých operačných 

programov EÚ, v ktorých sú spolupracujúcimi partnermi aj predstavitelia MNO. 

 

Ministerstvo práce: Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej správe 

(záverečná časť hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

Ministerstvo spravodlivosti:  
Ministerstvo spravodlivosti SR nerealizuje žiadny dotačný program, v ktorom sú oprávnený-

mi žiadateľmi MNO. 

http://www.mosr.sk/data/files/2858.pdf
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Ministerstvo školstva: Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej sprá-

ve (záverečná časť hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

Ministerstvo vnútra: Úloha je splnená. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje dotácie  pre činnosť občianskych združe-

ní, ktorých členmi sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického 

odboja a politickí väzni. Dotácie sa poskytujú v súlade so zákonom č. 526/2010 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskor-

ších predpisov a v súlade s nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 181/2010 

o postupe pri poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Zoznam schválených žiadostí o dotácie sa zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky (www.minv.sk/?dotacie). 

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha je splnená. 

MZVaEZ splnilo pridelenú úlohu. Gestori jednotlivých dotačných programov v pôsobnosti 

MZVaEZ SR vypracovali hodnotenie transparentnosti, efektivity a dopady fungovania jednot-

livých dotačných programov. Následne bola vypracovaná súhrnná správa za jednotlivé dotač-

né mechanizmy, ktorá bola v prílohe listu ministra č. 150.565/2013-ANAP zaslaná dňa 

22.8.2013 splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

 

Ministerstvo zdravotníctva: Úloha je priebežne plnená. 

Ministerstvo zdravotníctva SR zaslalo Správu týkajúcu sa vyhodnotenia dotačných progra-

mov rezortu zdravotníctva v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami 

a k návrhu mechanizmu pravidelného hodnotenia ich efektivity, transparentnosti a dopadov 

v zmysle úlohy C.4. uznesenia vlády č. 68 zo dňa 22. februára 2012 listom č. Z31890-2013-

OZS zo dňa 12.7.2013, pričom v zmysle Organizačného poriadku MZ SR zabezpečuje moni-

toring a analýzu celonárodných a celospoločenských programov v oblasti zdravotníctva Inšt i-

tút zdravotnej politiky. 

 

Ministerstvo životného prostredia: Úloha je splnená. 

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci svojho rozpočtu dotačné programy nerealizuje, 

dotačné schémy nie sú poskytované ani v rámci finančných nástrojov Finančného mechaniz-

mu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Rezort 

životného prostredia SR poskytuje dotácie a úver prostredníctvom Environmentálneho fondu 

(ďalej len „EF“) v rámci zverejnených činností na príslušný rok. EF každoročne zverejňuje 

špecifikáciu činností pre podporu formou dotácie pre oprávnených žiadateľov, ktorými sú aj 

neziskové mimovládne organizácie. Podpora formou dotácie je uplatňovaná v zmysle zákona 

č. 587/2004 Z. z. o EF a vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva. EF 

do 30.06. kalendárneho roka zverejňuje na svojom webovom sídle špecifikáciu činností  pod-

pory formou dotácie, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu formou 

cie  v nasledujúcom roku. Žiadosti o podporu formou dotácie sa na príslušný rozpočtový rok 

predkladajú priamo na EF do 31.10. predchádzajúceho rozpočtového roka. EF zabezpečí evi-

denciu žiadostí a vyzve žiadateľov na doplnenie chýbajúcich náležitostí a príloh k žiadosti. 

Žiadosti, ktoré nie sú v určenom termíne doplnené, EF vyradí. Kompletné žiadosti sú zarade-

né do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie na príslušný rozpočtový rok. Tieto žiadosti 

sú následne odborne posúdené členmi pracovných skupín. Odborne posúdené žiadosti slúžia 

ako podklad pre rokovanie Rady EF.  Rada EF odporučí ministrovi životného prostredia SR 

zoznam žiadostí na schválenie. Na základe písomného rozhodnutia ministra životného pro-

stredia SR EF uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí podpory. Za účelom za-

bezpečenia transparentnosti sú rozhodnutia a zmluvy zverejňované na webovom sídle EF: 

http://www.minv.sk/?dotacie
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www.envirofond.sk a zmluvy aj v centrálnym registri zmlúv: www.crz.gov.sk. Efektivita, 

možnosť predkladania návrhov na úpravy fungovania dotačného mechanizmu v spolupráci 

s mimovládnymi neziskovými organizáciami je zabezpečená prostredníctvom zástupcu mi-

movládnych neziskových organizácií (Greenpeace) v Rade EF.  

Vyhodnotenie transparentnosti, efektivity a dopadov fungovania dotačných programov rezor-

tu životného prostredia bolo zaslané splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spo-

ločnosti listom č. 4727/2013-4.1 z júna 2013. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Úrad splnomocnenca pre ROS oslovil jednotlivé rezorty a tiež platformy MNO zastúpené 

v Rade vlády SR pre MNO so žiadosťou o vyjadrenie sa k vyhodnoteniu dotačných progra-

mov a k návrhu mechanizmu pravidelného hodnotenia ich efektivity, transparentnosti 

a dopadov. Z týchto odpovedí finančná pracovná skupina Rady vlády SR pre MNO vypraco-

vala materiál Návrh mechanizmu pravidelného hodnotenia efektivity, transparentnosti 

a dopadov dotačných programov rezortov, v ktorom vyhodnotila transparentnosť, efektivitu 

a dopady fungovania dotačných programov jednotlivých rezortov. Materiál bol predložený na 

zasadnutí Rady vlády SR pre MNO dňa 05.09.2013 a uznesením č. 31 schválený. 

Materiál je uverejnený na stránke 

http://tretisektor.gov.sk/data/files/4072_68c04vyhodnotenie-dotacnych-programov.pdf. 

 

  

http://www.envirofond.sk/
http://www.crz.gov.sk/
http://tretisektor.gov.sk/data/files/4072_68c04vyhodnotenie-dotacnych-programov.pdf


 

Uznesenie vlády SR č. 68 z 22. februára 2012, stav plnenia úlohy C.3. k 31.12.2013 strana 14 

Úloha č. 4: Verejné politiky 

 

V dialógu s predstaviteľmi MNO identifikovať jednu verejnú politiku mimo originálnej pô-

sobnosti územnej samosprávy, na ktorej návrhu a implementácii budú spolupracovať minis-

terstvo a platforma MNO pôsobiaca v danej téme. Vytvoriť pracovnú skupinu z predstavite-

ľov ministerstva, predstaviteľov platformy a MNO, expertov a ďalších zainteresovaných akté-

rov, ktorej úlohou bude návrh verejnej politiky. Na jednej verejnej politike zrealizovať spolu-

prácu rezortu a MNO pri formulovaní jej zamerania, priorít, cieľových skupín 

a nástrojov/opatrení. 

Zodpovední: ministri MPSVR SR, MŽP SR, MZV SR, MŠVVaŠ SR, MK SR, MZ SR, 

MDVRR SR, podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny, splnomocnenec vlády SR                        

pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo dopravy: Úloha je priebežne plnená. 

Rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja navrhuje ako prioritnú verejnú politiku pre 

spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami verejnú osobnú dopravu, ako aj ne-

verejnú, predovšetkým cyklistickú dopravu. V oblasti verejnej osobnej dopravy má rezort 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spracovanú sektorovú stratégiu „Stratégia rozvoja 

verejnej osobnej dopravy SR“, ktorá v súčasnosti prechádza pripomienkovým konaním a bude 

slúžiť ako podklad pre nastavenie oblastí čerpania nenávratných finančných príspevkov v 

rámci vybraných operačných programov počas nového Programového obdobia na roky 2014 - 

2020. 

V oblasti neverejnej, predovšetkým cyklistickej dopravy bola uznesením vlády SR č. 223 zo 

dňa 7. mája 2013 schválená „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky 

V Slovenskej republike“. V súlade s predmetným uznesením vlády SR už prebieha v súčas-

nosti implementácia jej jednotlivých opatrení. 

 

Ministerstvo kultúry: Úloha je splnená. 

MK SR pravidelne utvára priestor pre diskusiu s MNO a ich zapojenie do pracovných skupín 

pri príprave a aktualizácii vládnych strategických dokumentov: Stratégia rozvoja múzeí a ga-

lérií v Slovenskej republike, Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva, Koncepcia ochrany 

pamiatkového fondu, Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, Stratégia rozvoja 

miestnej a regionálnej kultúry, Stratégia rozvoja osvetovej činnosti, Koncepcia zamerania a 

podpory výskumu a vývoja v rezorte MK SR, Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a 

prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte kultúry, Koncepcia ochra-

ny pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva v krízových situáciách, Štatút umelca 

v slobodnom povolaní. 

V roku 2012 boli v dialógu s MNO vyhlásené dve výzvy na predkladanie návrhov do dvoch 

reprezentatívnych zoznamov: Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva 

Slovenska a Reprezentatívny zoznam programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú 

zásady a ciele Dohovoru OSN o nehmotnom kultúrnom dedičstve. Prvky zapísané do repre-

zentatívneho zoznamu budú zverejnené na slávnostnom vyhlásení koncom roka 2013. Výz-

namnou inštitúciou v predmetnej oblasti je Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry 

(existuje pri Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve), ktoré priamo kooperuje  s desiat-

kami MNO na realizácii vládneho strategického dokumentu Koncepcia tradičnej ľudovej kul-

túry (príprava elektronickej encyklopédie tradičnej ľudovej kultúry pod názvom Tradičná 

ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom). 

Rozpočtové a príspevkové organizácie MK SR vytvárajú v spolupráci s MNO (v zmysle plat-

ných zákonov) podmienky na zvyšovanie dostupnosti kultúry pre ľudí ohrozených chudobou 
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a sociálnym vylúčením, pričom majú na zreteli odstraňovanie informačných bariér. S Úniou 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska intenzívne a dlhodobo spolupracuje Univerzitná kniž-

nica, Slovenská národná knižnica, Knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá 

sa v súčasnosti otvára, okrem nevidiacich, aj ľuďom s iným typom zdravotného postihnutia a 

poskytuje svoje knižničné služby aj ďalším znevýhodneným skupinám obyvateľstva (napr. 

seniorom a seniorkám). Spolupráca MK SR s MNO (Národná rada občanov so zdravotným 

postihnutím v SR a Únia a nevidiacich a slabozrakých Slovenska atď.) napomáha aj imple-

mentáciu medzinárodných dohôd podporujúcich rozvoj kultúrnych práv vrátane znevýhodne-

ných skupín (napr. Medzinárodný dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, Do-

hovor o občianskych a politických právach, Dohovor o hospodárskych, sociálnych a kultúr-

nych právach, Dohovor o kultúrnej rozmanitosti, Dohovor o nehmotnom kultúrnom dedičstve 

atď.).  

V roku 2011 sa s podporou MK SR tiež realizoval okrúhly stôl Národnej rady občanov so 

zdravotným postihnutím v SR - Sprístupňovanie kultúry pre ľudí so zdravotným postihnutím 

v múzeách, do ktorého boli zapojené múzeá na Slovensku (bolo oslovených cca 100 múzeí). 

Prieskum bol zameraný na dostupnosť a bezbariérovosť slovenských múzeí a jeho výstupom 

bola analýza dostupnosti týchto kultúrnych zariadení. Prezentácia projektu sa realizovala v 

decembri 2011 v Bratislave. MK SR bude v spolupráci so strešnými MNO ďalej hľadať mož-

nosti využitia prieskumu a analýzy dostupnosti múzeí (Národná rada občanov so zdravotným 

postihnutím v SR) pre zefektívnenie práce organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR 

(informácia na webovej stránke MK SR). Na túto iniciatívu nadväzuje aj cyklus konferencií 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska podporený z dotačného systému MK SR – dotač-

ný program Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva (v roku 2013 je to konferencia pod 

názvom Sprístupňovanie múzeí pre nevidiacich a slabozrakých občanov).  

V roku 2013 MK SR spolupracuje s MNO (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postih-

nutím v Slovenskej republike, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Národná rada ob-

čanov so zdravotným postihnutím v SR atď.) pri príprave edukačného materiálu o význame a 

podpore kultúrnych práv znevýhodnených skupín - informačný materiál pre organizácie  

v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR (elektronická príručka). 

Jedným z dôležitých cieľov MK SR v oblasti rozvoja kultúry detí a mládeže žijúcich 

v marginalizovaných rómskych komunitách je podporovať iniciatívy - modelové projekty, 

ktoré by zabezpečovali systematickú prácu s deťmi a mládežou priamo v osadách a pripravo-

vali ich na možnosti integrovať sa, teda lepšie a kvalitnejšie žiť. V tejto oblasti MK SR už 

dlhodobo podporuje a monitoruje projekt katolíckej cirkvi v Lomničke. Duchovný rozvoj 

rómskych detí a mládeže je podporovaný cez kultúrne iniciatívy ako sú napr. divadelné, vý-

tvarné, hudobné dielne a pod. Iným typom spolupráce s MNO je projekt Rómska struna na 

potulkách - OZ Láčho Drom, Kokava nad Rimavicou, ktorý v deťoch z osád posilňuje ich 

hudobné nadanie, ale aj ich vlastné tradície a kultúrnu identitu, ako aj schopnosť začleniť sa 

ľahšie do spoločnosti (projekt zahŕňa aj deti a mládež z majoritného obyvateľstva). Oba pro-

jekty sú z MK SR podporované od roku 2006. Cieľom je posilňovať v deťoch sociálne zruč-

nosti, napomáhať pocit sebarealizácie, zmysluplnosti a tiež podporovať toleranciu, vedomie 

vlastnej dôstojnosti, napomáhať ich plné začlenenie do života spoločnosti. Aktivity sú moni-

torované a každoročne vyhodnocované. 

Slovenská ústredná hvezdáreň vykonáva špecializovanú odborno-pozorovateľskú, kultúrno-

výchovnú, vedecko-výskumnú, informačno-dokumentačnú a edičnú činnosť v astronomickej 

oblasti. Hvezdáreň spolupracuje v uvedených oblastiach s viacerými MNO na Slovensku: 

Spoločnosť Mikuláša Thege Konkolyho, Slovenský zväz astronómov amatérov (občianske 

združenie, ktoré združuje záujemcov o astronómiu a príbuzné odbory), Slovenská astrono-

mická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (dobrovoľné združenie vedeckých, odborných 

a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, príbuzných vedných disciplín a priateľov 

astronómie), Slovenská fyzikálna spoločnosť (dobrovoľné združenie vedeckých pracovníkov, 
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odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov a študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a 

príbuzných vedeckých disciplín). Ide o nasledujúce typy aktivít: výskum, prednášková čin-

nosť a pod. 

V súvislosti s opatreniami Akčného plánu rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2012 – 

2013 Národné osvetové centrum (ďalej len „NOC“) v uplynulom období spolupracovalo s 

organizáciami MNO v oblasti miestnej a regionálnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 

v celej obsahovo-tematickej šírke a rôznorodosti aktivít. Formy vzájomnej spolupráce konkre-

tizuje NOC v závislosti od rôznych druhov a foriem činnosti (vzdelávanie, záujmová umelec-

ká činnosť, činnosť expertných skupín a poradných orgánov, zapojenie dobrovoľníkov  

a pod.). Súčasný stav spolupráce medzi NOC a MNO je optimálny. Oblasť spolupráce a jej 

legislatívne zabezpečenie zodpovedá a vyhovuje súčasným potrebám a možnostiam NOC. 

Zároveň reflektuje a podporuje aktivity vlády SR a rezortného orgánu zamerané na rozvoj 

občianskej spoločnosti deklarované v Akčnom pláne. Najvýznamnejšie celonárodné podujatia 

napr. Scénická žatva, Východná, sú organizované v spolupráci: napr. Rada pre neprofesionál-

ne divadlo, Slovenské komorné divadlo, Slovenské stredisko AITA/IATA atď. 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ďalej len „ÚĽUV“) v roku 2013 spolupracovalo s ob-

čianskym združením Inklúzia (Radničkine trhy Bratislava, hendikepovaní občania) a občian-

skym združením Punkt (Dobrý trh Panenská, Jakubovo nám., 2012, 2013), združením Divé 

maky (Dni majstrov ÚĽUV). 

 

Ministerstvo práce: Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej správe 

(záverečná časť hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

Ministerstvo školstva: Úloha je v štádiu plnenia. 

V dialógu MŠVVaŠ SR s predstaviteľmi MNO sa identifikovala jedna verejná politika, kto-

rou je výchova k dobrovoľníctvu. Táto politika bude ďalej rozpracovaná na základe dialógu 

medzi zástupcami MŠVVaŠ SR a MNO (projektový tím, pilotný projekt, uplatnenie výsled-

kov projektu v praxi). 

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha je splnená. 

MZVaEZ SR vo svojom liste č. 102.769/2013-KAMI zo dňa 12. júla 2013 informovalo, že 

danú úlohu už plní niekoľko rokov. Úlohu pokladáme za splnenú. 

 

Ministerstvo zdravotníctva: Úloha je plnená priebežne. 

Ministerstvo zdravotníctva SR vzhľadom na predchádzajúcu komunikáciu a dialógy so zá-

stupcami Asociácie na ochranu práv pacientov SR k obsahu Memoranda o porozumení v 

zmysle uznesenia vlády SR č. 68/2012 úloha C.2 identifikovalo okruhy spolupráce v oblasti 

verejných politík pričom pre plnenie tejto konkrétnej úlohy - návrhu jednej verejnej politiky 

sa v spolupráci s pacientskou platformou MNO bude zameriavať na programy zdravia 

a prevencie.  

Významnosť a proces tvorby programov zdravia zdôvodňuje Koncepcia štátnej politiky zdra-

via Slovenskej republiky, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 16 z 10.1.2007. Vzhľa-

dom na skutočnosť, že každý z programov zdravia je tvorený osobitným prístupom so zame-

raním sa na konkrétnu cieľovú skupinu a cieľ, nie je možné stanoviť paušálne jednotný prí-

stup v spolupráci s platformou MNO. V prípade rezortu zdravotníctva v rámci skvalitňovania 

zdravotnej starostlivosti je dlhodobo zaužívaná prax, že pri riešení najmä koncepčných mate-

riálov (ako napr. Národných programov) ale aj ďalšej problematiky, sú v prípade potreby 

a z hľadiska vecnej príslušnosti prizvaní aj zástupcovia MNO (napr. pacientske organizácie) 

a to buď ako pozvaní experti alebo ako riadni členovia konkrétneho pracovné-

ho tímu/skupiny/komisie.  
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Vzhľadom na neustály proces znižovania finančných a personálnych zdrojov v štátnej správe 

a tiež v rezorte zdravotníctva vopred poukazujeme na skutočnosť, že komunikácia, spätná 

väzba a samotná realizácia spolupráce s platformou MNO bude spôsobovať ďalšiu procesnú 

záťaž. Uvedenú skutočnosť dokazuje aj naša viacročná skúsenosť z rokovaní s MNO 

a následnej spolupráce z toho vyplývajúcej.  

Ministerstvo zdravotníctva SR predpokladá zameranie spoločného úsilia s MNO na oblasť 

prípravy a realizácie strategických a koncepčných dokumentov prostredníctvom nového Eu-

rópskeho politického rámca „Zdravie 2020“, a to najmä spoluprácou na realizácii strategic-

kých cieľov a prioritných oblastí pôsobenia v oblasti zlepšenia zdravia pre všetkých, znižova-

nia nerovností v oblasti zdravia a vytvárania zdravých komunít z podporného prostredia pre 

zdravie ľudí (napr. riešenie sociálnych nerovností k zlepšeniu zdravia, vrátane rómskych ko-

munít), vytvárania možností pre posilňovanie zodpovednosti občanov za zdravie (podpora 

aktívneho starnutia, zdravého životného štýlu zameraného na zníženie rizikových faktorov 

zdravia ako sú fajčenie, alkohol, drogy, nesprávna výživa, nedostatok fyzickej aktivity so za-

meraním sa na deti a mládež).  

 

Ministerstvo životného prostredia: Úloha je splnená. 

Ministerstvo životného prostredia SR ako verejnú politiku prioritne pre spoluprácu 

s mimovládnymi neziskovými organizáciami identifikovalo návrh zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Uvedený návrh zákona bol prezentovaný na verejnom prerokovaní dňa 6. mája 2013, na ktoré 

boli prizvaní aj zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií a zástupcovia tretieho 

sektora. Zúčastnené subjekty mali možnosť k návrhu zákona sa vyjadriť a zaslať k nemu pri-

pomienky, ktoré ministerstvo vyhodnotilo. Následne bol návrh zákona predmetom medzire-

zortného pripomienkového konania, v rámci ktorého k nemu verejnosť uplatnila hromadné 

pripomienky. Tieto pripomienky boli dňa 9.7.2013 prerokované so zástupcami verejnosti za 

účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR. Návrh zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpi-

sov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený uznesením vlády SR č. 

571/2013 z 26.9.2013 a následne bol predložený NR SR na ďalšie legislatívne konanie. 

Informácia o verejnej politike, ktorú identifikovalo Ministerstvo životného prostredia SR ako 

prioritnú pre spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami bola zaslaná splnomoc-

nencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v auguste 2013 listom č.: 3502/2013-2.1. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená.  

Úlohou Úradu splnomocnenca pre ROS bolo napomáhať diálogu medzi zainteresovanými 

ministerstvami a MNO pri tvorbe verejných politík. Splnomocnenec vlády pre ROS 

a zástupcovia jeho úradu sa zúčastnili viacerých rokovaní na jednotlivých rezortoch, kde sa 

začala diskusia o tvorbe príslušných verejných politík.  

Pred koncom roka 2013 Úrad splnomocnenca pre ROS oslovil ministerstvá, zainteresované na 

tejto úlohe a na základe ich odpovedí pripravil súhrnnú hodnotiacu správu. Tá bola predlože-

ná na zasadnutí Rady vlády pre MNO dňa 19. decembra 2013. 

 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR: 

Plnenie úlohy (Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) je zamerané na 

preferenciu verejnej dopravy. Bolo by žiadúce, aby v tomto rámci boli vyzdvihnuté aj aktivity 

smerujúce k odstraňovaniu bariér v prístupnosti pre zdravotne postihnutých občanov (zlepše-

nie prístupnosti mestskej, autobusovej, železničnej dopravy, ich vozidiel, nástupíšť a inej in-

fraštruktúry pre cestujúcich, informačné zariadenia - hlásenia zastávok a staníc vo vozidlách). 

Opomínaní sú chodci, ktorí sú tiež účastníkmi dopravy, kde zaostáva budovanie bezbariéro-

vých prechodov pre chodcov vybavených svetelnou a akustickou signalizáciou.  
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Úloha č. 5: Analýza kompetencií územnej samosprávy 

 

Pripraviť analýzu kompetencií územnej samosprávy vrátane ich finančného zabezpečenia                        

s odporúčaním pravidiel pre poskytovanie verejných služieb (ako napr. rovnosť všetkých ty-

pov organizácií v prípade totožného napĺňania cieľov a štandardov, viaczdrojové financova-

nie, atď.) 

Zodpovední: vedúci Úradu vlády, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Vláda SR na svojom zasadnutí 12.12.2012 schválila uznesenie č. 682, ktorým zrušila pred-

metnú úlohu. 
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Úloha č. 6: Mechanizmy spolupráce medzi verejnou správou a MNO a ich financovanie 

 

Priebežne mapovať mechanizmy spolupráce medzi verejnou správou a MNO a ich foriem 

financovania. Systematicky vyhodnocovať jednotlivé mechanizmy spolupráce vrátane spôso-

bu ich financovania (sociálne a ekonomické efekty, výhody a nevýhody v porovnaní 

s plánovanými cieľmi, ako aj neočakávané dopady) ako aj spôsoby financovania MNO. 

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Úrad splnomocnenca pre ROS vypracoval materiál Zmapovanie mechanizmov spolupráce 

medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami a foriem ich financova-

nia. Materiál vznikom na základe vyjadrení jednotlivých rezortov a platforiem MNO zastúpe-

ných v Rade vlády pre MNO a na základe priebehu plnenia iných úloh akčného plánu Kon-

cepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2012-2013, ktoré vypovedajú o formách spolu-

práce medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami a formách ich 

financovania.  

Materiál bol predložený na zasadnutí Rady vlády pre MNO dňa 05.09.2013 a následne bol 

k 18.10.2013 uznesením Rady vlády pre MNO č. 35 prijatý hlasovaním per rollam. 
Materiál je uverejnený na stránke 

http://tretisektor.gov.sk/data/files/4073_68c19_vyhodnotenie-mechanizmov-spoluprace.pdf. 

 

 

  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/4073_68c19_vyhodnotenie-mechanizmov-spoluprace.pdf
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Úloha č. 7: Uplatnenie princípu partnerstva pri práci so štrukturálnymi a inými fonda-

mi 

 

V procese programovania, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov, Nórskeho fi-

nančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP a Švajčiarskeho finančného mecha-

nizmu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho fondu námor-

ného a rybného hospodárstva reálne uplatňovať princíp partnerstva, t.j. poskytovať všetky 

relevantné informácie o procese a obsahu programovania, monitorovania a hodnotenia verej-

nosti a pri strategických rozhodovaniach poskytovať aspoň 10-dňový časový rámec na pripo-

mienkovanie MNO a verejnosťou. Vo všetkých orgánoch vytváraných na základe princípu 

partnerstva (napr. poradných radách, výboroch a pracovných skupinách) zabezpečiť dostatoč-

né zastúpenie zástupcov MNO. Zástupcovia MNO budú nominovaní Radou vlády pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Výborom pre mimovládne neziskové organi-

zácie (podľa tematickej príslušnosti) transparentným a jednoznačným mechanizmom so zo-

hľadnením kritéria kompetentnosti zástupcov MNO vo vzťahu k tematickému zameraniu po-

radného orgánu. 

Zodpovední: ministri MDVRR SR, MPSVR SR, MŽP SR, MŠVVaŠ SR, MZV SR, MF SR, 

MPRV SR, MH SR, MK SR, MZ SR, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny, 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2012 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo dopravy: Úloha je priebežne plnená. 

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 zabezpečuje Ministerstvo dopravy princíp part-

nerstva pri monitorovaní a hodnotení Operačného programu Technická pomoc (ďalej len OP 

TP) aj formou členstva predstaviteľa MNO. Zástupca MNO má právo vyjadriť sa 

k materiálom predloženým na zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP TP, odporučiť ich 

prijatie, doplnenie, prepracovanie alebo vrátenie. Výsledné uznesenia sú prijímané na princípe 

konsenzu alebo formou hlasovania. Zástupcovia MNO sú členmi Národného monitorova-

cieho výboru pre Národný strategický referenčný rámec SR (ďalej len NSRR SR). Centrálny 

koordinačný orgán (ďalej len CKO) predkladá pravidelne raz ročne v rámci medzirezortného 

pripomienkového konania zástupcom MNO na vyjadrenie výročnú správu o vykonávaní 

NSRR SR. CKO pravidelne zverejňuje informácie o pripravovaných aktivitách a výstupy 

o procesoch programovania, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu EÚ pre potreby informovania verejnosti na internetovej stránke www.nsrr.sk. Princípy 

a úlohy  partnerstva v rámci prípravy programového obdobia 2014 – 2020 sú definované                        

v návrhu všeobecného nariadenia EÚ. Za účelom prípravy Partnerskej dohody SR na roky 

2014 – 2020 bola prostredníctvom Ministerstva dopravy zriadená pracovná skupina „Partner-

stvo pre politiku súdržnosti“.  

 

Ministerstvo financií: Úloha je splnená.  

Všetky relevantné informácie procesu programovania, monitorovania a hodnotenia sú publi-

kované a verejne dostupné na internetovej stránke www.informatizacia.sk, prípadne 

www.vlada.gov.sk. Do procesu prípravy na nové programové obdobie 2014 - 2020 boli za-

členení aj zástupcovia tretieho sektoru, takže aj neziskové organizácie. Neziskové organizá-

cie, ktoré sa venujú problematike informatizácie spoločnosti, sú pravidelne pozývané na kon-

ferencie organizované Riadiacim orgánom pre Operačný program informatizácia spoločnosti 

(RO OPIS) ako aj Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný 

program informatizácia spoločnosti (SORO OPIS). 

 

http://www.informatizacia.sk/
http://www.vlada.gov.sk/
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Všetky relevantné informácie procesu programovania, monitorovania a hodnotenia sú publi-

kované a verejne dostupné na internetovej stránke www.informatizacia.sk, prípadne 

www.vlada.gov.sk. Pri procese prípravy na nové programové obdobie 2014 - 2020 boli do 

pracovnej skupiny plnenia ex-ante kondicionalít začlenení aj zástupcovia tretieho sektora vrá-

tane MNO. MNO, ktoré sa venujú problematike informatizácie spoločnosti, sú pravidelne 

pozývané na konferencie organizované Riadiacim orgánom pre Operačný program informat i-

zácia spoločnosti ako aj Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre Operač-

ný program informatizácia spoločnosti. 

 

Ministerstvo hospodárstva: Úloha je splnená. 

V rámci spolupráce MH SR s MNO v Monitorovacom výbore pre Vedomostnú ekonomiku 

(ďalej len „MVVE“) sa MNO spolupodieľali na rozhodovaní o strategických programovacích, 

implementačných a monitorovacích dokumentoch súvisiacich s realizáciou Operačného prog-

ramu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“). MNO pripomienko-

vali dokumenty predložené na pripomienkové konanie, resp. o nich diskutovali na zasadnu-

tiach výboru. Spôsob spolupráce MH SR a MNO v MVVE je predmetom štatútu a rokovacie-

ho poriadku tohto výboru a bude pokračovať až do ukončenia realizácie OP KaHR. 

Spolupráca MNO a MH SR vo výberových komisiách, ako nezávislých poradných orgánoch 

v konaní o žiadosti, pokračovala aj v roku 2013.  

MH SR spolupracuje s MNO aj v rámci prípravy operačných programov pre programové ob-

dobie 2014 - 2020 v oblasti inovácií, vývoja, energetiky a rastu zamestnanosti v Pracovnej 

skupine Ministerstva hospodárstva SR pre programové obdobie kohéznej politiky Európskej 

únie 2014 – 2020. V zmysle Uznesenia vlády SR č. 139/2013 k návrhu štruktúry operačných 

programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové 

obdobie 2014 – 2020 je MH SR v programovom období kohéznej politiky Európskej únie 

2014 – 2020 určené ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný 

program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) a Operačný program Kvalita životného 

prostredia (ďalej len „OP KŽP“). Riadiacim orgánom pre OP VaI je Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného pro-

stredia SR. Každý z uvedených rezortov má pre potreby prípravy operačného programu v 

svojej gescii zriadenú pracovnú skupinu, v ktorej je zastúpené MH SR a aj MNO.  

 

Ministerstvo kultúry: Úloha je splnená. 

Ministerstvo kultúry SR je len Sprostredkovateľským orgánom rezortu kultúry pre OPIS, kto-

rého riadiacim orgánom je Úrad vlády SR a Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim 

orgánom ROP PO 7, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. Všetky procesy programovania, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fon-

dov a iných finančných mechanizmov sú výlučne v kompetencii týchto riadiacich orgánov, 

čiže Úradu vlády SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva: Úloha je splnená. 

V súčasnom programovom období 2007 - 2013 ministerstvo vo vzťahu k mimovládnym ne-

ziskovým organizáciám vystupuje v dvoch rovinách: 

 Na základe princípu partnerstva majú mimovládne neziskové organizácie zastúpenie v mo-

nitorovacích výboroch Regionálneho operačného programu, Operačného programu Brat i-

slavský kraj, Programu rozvoja vidieka a Operačnému programu rybné hospodárstvo. 

 Na úrovni vzťahu Poskytovateľ pomoci (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky) a Prijímateľ pomoci (nezisková organizácia), a to výlučne v rámci 

Regionálneho operačného programu a Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slo-

venská republika - Česká republika, prípadne ďalších programov cezhraničnej spolupráce, 

http://www.informatizacia.sk/
http://www.vlada.gov.sk/
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nakoľko v rámci uvedených operačných programov sú neziskové organizácie oprávnenými 

žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok. 

Vo vzťahu k budúcemu programovému obdobiu sú mimovládne neziskové organizácie zapo-

jené do prípravy strategických dokumentov programového obdobia 2014 - 2020 formou za-

členenia svoj ich zástupcov do vytvorených pracovných skupín, konkrétne pre prípravu Integ-

rovaného ROP 2014 - 2020, Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 (vrátane pracovných pod-

skupín) a Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 a v rámci pripravovaných 

operačných programov cezhraničnej spolupráce 2014 - 2020. 

 

Ministerstvo práce: Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej správe 

(záverečná časť hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

Ministerstvo školstva: Úloha je splnená. 

Ministerstvo v oblasti štrukturálnych fondov Európskej únie uplatňuje princíp partnerstva a 

spolupracuje s MNO pri implementácii operačných programov v programovom období 2007 

až 2013, napr. formou účasti MNO v monitorovacích výboroch, zverejňovanie dokumentov 

na webovom sídle ministerstva, ako aj pri príprave operačných programov v rámci nasledujú-

ceho programového obdobia 2014 až 2020.  

V súlade s plnením úlohy č. 7 ministerstvo zabezpečuje vykonávanie Zmluvy o účasti na Eu-

rópskom hospodárskom priestore v súlade s jej ustanoveniami. Ministerstvo tiež zabezpečuje 

účasť rezortu na využívaní finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, a to 

predovšetkým ako člen Národného monitorovacieho výboru pre finančný mechanizmus. Pri 

programovaní, monitoringu a hodnotení programov sa uplatňuje princíp partnerstva medzi 

verejnou správou a ďalšími zainteresovanými aktérmi, vrátane MNO. V januári 2013 prebe-

hol výber správcu pre Štipendijný fond EHP, štipendiá by mali byť poskytované v priebehu 

rokov 2013 až 2016. Ich cieľom je podporiť mobilitu vysokoškolských študentov 

a pedagógov, posilniť inštitucionálnu spoluprácu na všetkých úrovniach vzdelávania a rozšíriť 

príležitosti pre vedecko-výskumnú výmenu medzi Slovenskou republikou a štátmi EHP - 

EZVO. 

V súčasnosti sa pripravuje návrh operačného programu Výskum a inovácie  a časti operačné-

ho programu Ľudské zdroje (za oblasť vzdelávania). Zástupca neziskového sektora je súčas-

ťou pracovnej skupiny pre prípravu obidvoch operačných programov. Neziskové organizácie, 

tak ako v súčasnom programovom období, budú aj v tom  budúcom oprávnenými prijímateľ-

mi nenávratnej finančnej pomoci. K podrobnostiam ohľadom spolupráce s MVO sa však bude 

možné vyjadriť až po schválení legislatívy EÚ upravujúcej jednotlivé mechanizmy a nástroje 

a definovania  systému na národnej úrovni. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha nepatrí do agendy.  

MZVaEZ SR svojím listom č. 150.658/2013-ANAP informuje Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rozvoj občianskej spoločnosti, že rezort nemá kompetencie k naplneniu danej úlohy, na-

koľko rezort nie je riadiacim orgánom žiadneho operačného programu štrukturálnych fondov. 

 

Ministerstvo zdravotníctva: Úloha je priebežne plnená. 

Za účelom dohľadu nad programovaním a implementáciou Operačného programu Zdravotníc-

tvo (ďalej len OPZ) je zriadený Monitorovací výbor OPZ (ďalej len MV OPZ), ktorého čin-

nosť prebieha na princípe partnerstva. Úlohy, ktoré tento orgán plní, sú uvedené v  Štatúte 

MV OPZ (http://opz.health-sf.sk/dokumenty-monitorovacieho-vyboru-opz/aktualizovany-

statut-monitorovacieho-vybor). Riadnymi členmi MV OPZ sú v rámci MNO nasledovné or-

ganizácie: Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia fakultných nemocníc a tiež Rada vlády 

SR pre MNO. Za účelom poskytnutia dostatočného časového rámca na preštudovanie 

a pripomienkovanie dokumentov je v  rámci Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru 

http://opz.health-sf.sk/dokumenty-monitorovacieho-vyboru-opz/aktualizovany-statut-monitorovacieho-vybor
http://opz.health-sf.sk/dokumenty-monitorovacieho-vyboru-opz/aktualizovany-statut-monitorovacieho-vybor
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pre Operačný program Zdravotníctvo (http://opz.health-sf.sk/dokumenty-monitorovacieho-

vyboru-opz/aktualizovany-rokovaci-poriadok-moniro) stanovená lehota 14 kalendárnych dní 

na zaslanie materiálov členom MV OPZ. V rámci OPZ je splnená požiadavka na dostatočný 

časový rámec na pripomienkovanie MNO pri strategických rozhodnutiach. Zároveň je napl-

nený princíp aktívneho partnerstva, ktorý sa v OPZ reálne uplatňuje. 

V rámci prípravy nového programového obdobia 2014 – 2020 bola v zmysle úlohy B.2 uzne-

senia vlády SR č. 305/2012 zriadená Nadrezortná pracovná skupina na zabezpečenie plnenia 

ex ante kondicionality v gescii Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „pracovná skupina“). 

Členom tejto pracovnej skupiny je aj zástupca MNO – Asociácia na ochranu práv pacientov 

SR. V roku 2013 sa uskutočnili dve zasadnutia pracovnej skupiny. Jej členovia mali možnosť 

aktívne sa zapojiť vo fáze prípravy strategického dokumentu formou poskytnutia návrhov ako 

aj v nasledovnej fáze možnosťou pripomienkovania prvých verzií dokumentu. 

V priebehu realizácie druhého programu Spoločenstva v oblasti zdravia 2008 – 2013 sú MNO 

prizývané k zapojeniu sa do každoročne vyhlásených výziev. Výsledky spolupráce s MNO 

možno zhodnotiť celkovo pozitívne. 

 

Ministerstvo životného prostredia: Úloha je splnená. 

Ministerstvo životného prostredia SR je riadiacim orgánom pre Operačný program Životné 

prostredie (ďalej aj RO pre OP ŽP). V rámci Operačného programu Životné prostredie (OP 

ŽP) programovanie a implementácia prebieha v súlade s princípmi partnerstva. V súlade s čl. 

63 Nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zru-

šuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 RO pre OP ŽP zriadil Monitorovací výbor pre OP ŽP. 

Členmi monitorovacieho výboru sú okrem zástupcov ústredných orgánov štátnej správy aj 

zástupcovia samosprávnych krajov, socio-ekonomických partnerov a mimovládnych organi-

zácií. Zloženie výboru je založené na princípe partnerstva a pokiaľ je to možné, dodržiava sa 

aj princíp rodovej rovnosti. Monitorovací výbor je zodpovedný za monitorovanie pokroku v 

realizácii priorít a cieľov stanovených v OP ŽP, pričom jeho úlohy sú najmä posudzovanie a 

schvaľovanie výberových a hodnotiacich kritérií, schvaľovanie návrhu zmien OP ŽP; schva-

ľovanie oprávnených prijímateľov a oprávnených aktivít v rámci Programového manuálu OP 

ŽP, pravidelne preskúmava pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov OP ŽP; monitoruje vý-

sledky implementácie OP ŽP, najmä dosahovanie cieľov a pod. Princíp partnerstva je tak 

uplatňovaný v celom procese implementácie OP ŽP. Zástupcovia samosprávnych krajov, so-

cio-ekonomických partnerov a mimovládnych organizácií prostredníctvom ich členstva v 

Monitorovacom výbore pre OP ŽP majú možnosť dohliadať na priebeh a výsledky tohto pro-

cesu.  

Orgány regionálnej a miestnej samosprávy sú taktiež jednou z cieľových skupín informač-

ných aktivít v rámci Komunikačného plánu pre OP ŽP. V procese jeho realizácie bude nielen 

im, ale aj ďalším zainteresovaným subjektom, vrátane širokej verejnosti, poskytnutá možnosť 

oboznámiť sa s priebehom a výsledkami realizácie OP ŽP. 

Ministerstvo životného prostredia SR je na základe materiálu Návrh štruktúry operačných 

programov pre viacročný finančný rámec Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

na programové obdobie 2014 – 2020, schváleného Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej 

dohody 2014 - 2020 dňa 11. 3. 2013 a následne vládou SR na jej zasadnutí dňa 20. 3. 2013, 

zodpovedné za výkon funkcie riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného 

prostredia (OP KŽP) a v rámci toho aj za koordináciu procesu jeho prípravy. V snahe vytvoriť 

transparentné prostredie pre efektívne a účinné riadenie prípravy OP  KŽP a za účelom zapo-

jenia relevantných partnerov do procesu prípravy OP KŽP tak, aby bol v celom procese 

uplatňovaný princíp partnerstva a viacúrovňové riadenie, bola rozhodnutím ministra ŽP SR zo 

dňa 11.4.2013 zriadená Pracovná skupina pre prípravu OP KŽP na programové obdobie 

2014-2020. Jej členmi sú zástupcovia územnej samosprávy (samosprávnych krajov, miest a 

http://opz.health-sf.sk/dokumenty-monitorovacieho-vyboru-opz/aktualizovany-rokovaci-poriadok-moniro
http://opz.health-sf.sk/dokumenty-monitorovacieho-vyboru-opz/aktualizovany-rokovaci-poriadok-moniro
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obcí), relevantných ministerstiev a ostatných orgánov verejnej správy, subjektov zastupujú-

cich občiansku spoločnosť a sociálnoekonomických partnerov, vrátane  subjektov akademic-

kej sféry. Výber členov pracovnej skupiny bol zabezpečený v súlade s dokumentmi upravujú-

cimi oblasť partnerstva na základe objektívne posúditeľných kritérií, overiteľných na základe 

dostupných údajov, zahŕňajúcich vecnú príslušnosť k obsahovému rámcu OP KŽP, reprezen-

tatívnosť (rozsah reprezentovaných, resp. zastrešovaných fyzických alebo právnických osôb), 

skúsenosti, angažovanosť a aktívnosť participácie v danej oblasti (dĺžka existencie, angažova-

nosť pri tvorbe legislatívnych alebo koncepčných dokumentov v danej oblasti, participácia na 

príprave alebo monitorovaní Operačného programu Životné prostredie a Operačného progra-

mu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013 a pod.). 

Možnosť oboznámenia sa s priebehom prípravy OP KŽP a aktívnej participácie na príprave 

OP KŽP bola vytvorená nielen pre partnerov, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť. 

Spôsob priebežnej komunikácie prípravy OP KŽP s partnermi, ako aj širokou verejnosťou je 

podrobne definovaný v Komunikačnej stratégii prípravy OP KŽP, ktorá je prílohou samotné-

ho OP KŽP. 

Princíp partnerstva bude riadne uplatňovaný aj v procese implementácie, monitorovania a 

hodnotenia OP KŽP, a to najmä prostredníctvom členstva partnerov v monitorovacom výbore 

OP KŽP a tým vytvorenej možnosti dohľadu partnerov na priebeh a efektívnosť implementá-

cie OP KŽP. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Splnomocnenec vlády pre ROS inicioval rokovanie s CKO o uplatňovaní princípu Partnerstva 

pri tvorbe a programovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Na základe tohto 

rokovania vydalo CKO usmernenie riadiacim orgánom o zastúpení MNO v pracovných sku-

pinách, ktoré pripravujú jednotlivé operačné programy.  

Rada vlády pre MNO na svojom zasadnutí 10. decembra 2012 prijala uznesenie č. 5., v kto-

rom delegovala právomoci odbornej garancie na programovaní štrukturálnych fondov na pra-

covnú skupinu Programovanie štrukturálnych fondov, zloženú zo zástupcov jednotlivých plat-

foriem. Zastúpenie predstaviteľov MNO má zabezpečiť uplatnenie princípu partnerstva v pro-

cese programovania, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych a ostatných fondov. Členovia 

pracovnej skupiny majú tak prístup k informáciám o procese a obsahu programovania jednot-

livých operačných programov, priestor na ich pripomienkovanie a dohľad nad spôsobom za-

pracovania pripomienok.  

Splnomocnenec vlády pre ROS je členom Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 

2014 – 2020, ako aj členom pracovných skupín operačných programov štrukturálnych fondov 

na programovacie obdobie 2014 - 2020.  
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Úloha č. 8: Vylúčenie duplicity financovania z verejných prostriedkov 

 

Vytvoriť medzirezortnú komisiu, ktorej úlohou bude vylúčiť duplicitu financovania z verej-

ných prostriedkov štrukturálnych fondov, Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného 

mechanizmu EHP a Švajčiarskeho finančného mechanizmu ako aj dotácií a vypracovať opat-

renia pre odstránenie nedostatkov. Ďalšou úlohou komisie bude koordinácia a výmena infor-

mácií medzi všetkými programami poskytujúcimi dotácie. 

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je čiastočne splnená. 

Splnomocnenec vlády pre ROS požiadal všetkých ministrov o delegovanie zástupcov ich re-

zortov do medzirezortnej komisie. Na základe týchto nominácií zriadil dňa 31.07.2013 medzi-

rezortnú komisiu a poslal všetkým jej členom menovacie dekréty, čím bola splnená prvá časť 

úlohy. 

Následne na to mala komisia za úlohu vylúčiť duplicitu financovania z verejných prostried-

kov a vypracovať opatrenia pre odstránenie nedostatkov. Túto úlohu nebolo možné naplniť. 

Dôvodom je neexistujúci jednotný portál, na ktorom by boli zhromaždené informácie, nevy-

hnutné pre prácu komisie.  

Jedným zo zdrojových miest na získanie informácií o využívaní Finančného mechanizmu 

EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších 

rezortných dotačných schémach mal byť portál otvorených dát. Je to úloha C.5. uznesenia 

vlády SR č. 50 z roku 2012. Ku koncu augusta 2013 bolo na portáli zverejnených 18 dotač-

ných schém z identifikovaných 50. Nedostatkom je, že aj uverejnené schémy sú často 

v nesprávnom formáte a nevyhovujú štandardom zverejňovania pre otvorené dáta. Viaceré 

ministerstvá nezverejnili ani jednu dotačnú schému. Z týchto dôvodov portál otvorených dát 

nemohol slúžiť ako jeden zo zdrojov údajov. 
Ďalším zdrojom informácií mala byť aplikácia o využívaní fondov, ktorá bola zadefinovaná úlo-

hou C.11. uznesenia vlády SR č. 50 z roku 2012. Splnomocnenec vlády pre ROS pripravil pod-

klady na vytvorenie tejto aplikácie, ktorá bude súčasťou projektu Elektronické služby Úradu vlády 

SR - eDemokracia a otvorená vláda s termínom spustenia do konca roka 2013. Viac informácií 

o obsahovej náplni aplikácie nájdete v Hodnotiacej správe Iniciatívy pre otvorené vládnutie 

v Slovenskej republike za roky 2012 – 2013, uverejnenej na stránke 

http://www.otvorenavlada.gov.sk/data/files/4135_hodnotiaca-sprava-iniciativy-pre-otvorene-

vladnutie-sr-final.pdf. 

Spustením spomínaných aplikácií sa vytvorí priestor na prácu komisie a pre pokračovanie 

plnenia úlohy. 

  

http://www.otvorenavlada.gov.sk/data/files/4135_hodnotiaca-sprava-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-sr-final.pdf
http://www.otvorenavlada.gov.sk/data/files/4135_hodnotiaca-sprava-iniciativy-pre-otvorene-vladnutie-sr-final.pdf
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Úloha č. 9: Program podpory partnerov štátu 

 

Navrhnúť a zrealizovať program podpory partnerov štátu, t. j. platforiem, strešných či koordi-

načných organizácií MNO, alebo ad hoc koalícií, ktoré v dialógu so štátom môžu zastupovať 

názory širšej skupiny MNO, a to na základe tematického zamerania alebo geografického pô-

sobenia.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2012 – preložený na jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je čiastočne splnená. 

Splnomocnenec vlády pre ROS inicioval pri Rade vlády pre MNO vznik finančnej pracovnej 

skupiny. Jednou z jej úloh bolo navrhnúť program podpory partnerov štátu. Pracovná skupina 

vypracovala materiál Charakteristika poskytovania podpory pre platformy a strešné organi-

zácie mimovládnych neziskových organizácií, ktorý bol dňa 27.05.2013 predložený na prero-

kovanie Radou vlády SR pre MNO. Tá ho uznesením č. 25 prijala.  

Materiál je uverejnený na stránke http://tretisektor.gov.sk/data/files/3774_68c16-

charakteristika-poskytovania-podpory-pre-platformy-a-stresne-mno_schvalena-verzia.pdf. 

V rámci ďalšieho kroku, t.j. realizácie programu podpory partnerov štátu, Úrad splnomocnen-

ca pre ROS úlohu navrhol ako súčasť Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoloč-

nosti na roky 2014 – 2016.  

 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR: 

Úloha v časti realizácie nebola splnená ani v posunutom termíne jún 2013. Jej finalizácia do 

podoby finančnej podpory v budúcom období vyvoláva nejasnosti. 

 

 

  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3774_68c16-charakteristika-poskytovania-podpory-pre-platformy-a-stresne-mno_schvalena-verzia.pdf
http://tretisektor.gov.sk/data/files/3774_68c16-charakteristika-poskytovania-podpory-pre-platformy-a-stresne-mno_schvalena-verzia.pdf
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Regionálna úroveň: 

 

Úloha č. 10: Zákon o podpore regionálneho rozvoja 

 

Pripraviť novelizáciu  zákona o podpore regionálneho rozvoja (zákon č. 539/2008 Z. z.) 

v oblasti procesu tvorby dokumentov (napr. PHSR), a to doplnením podrobnejších pravidiel 

zapájania zainteresovaných aktérov a verejnosti do ich tvorby a aktualizácie. Presnejšie zade-

finovať, čo sa rozumie pod princípom partnerstva a zadefinovať, aké organizácie, inštitúcie, 

prípadne jednotlivci sú vnímaní ako sociálno-ekonomickí partneri, t. j. zainteresovaní aktéri, 

ktorí vstupujú do tvorby dokumentov pri uplatnení partnerstva. Zakotviť status účastníka ko-

nania (podľa správneho poriadku) pre partnerov (príp. sociálno-ekonomických partnerov) vo 

vzťahu k tvorbe, implementácii a aktualizácii rozvojových plánov a koncepcií regionálnej 

samosprávy. Súčasne v zákone zadefinovať pojem konflikt záujmov a procedúry jeho mini-

malizácie. Zákon bude pripravovaný a prerokovaný s relevantnými partnermi v dostatočnom 

časovom predstihu. 

Zodpovední: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, splnomocnenec vlády 

SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 – presunutý na 30.04.2014 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo dopravy: Úloha je priebežne plnená. 

V súčasnosti prebieha štádium prípravy novelizácie zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore re-

gionálneho rozvoja. Ministerstvo dopravy pripravuje rozšírenie uvedeného zákona o viacero 

dôležitých pojmov, týkajúcich sa oblasti regionálneho rozvoja (napr. integrovaná stratégia 

rozvoja územia, zadefinovanie pojmu partnerstva s rozšírením o verejno-súkromné partner-

stvo a ďalšie). V mesiacoch september až november 2012 sa uskutočnilo stretnutie s regionál-

nymi rozvojovými agentúrami. Ministerstvo dopravy požiadalo týchto zástupcov o spoluprácu 

pri aktualizácii zákona č.539/2008 Z. z. v súvislosti s tvorbou záväznej metodiky Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorá bude vypracovaná predbežne do marca 

2013. V mesiaci apríl 2013 plánuje Ministerstvo dopravy uskutočniť pracovné stretnutie                    

so zástupcami samosprávnych krajov a obcí ohľadom zapracovania konkrétnych možností 

zapájania širšej verejnosti do procesu prípravy alebo aktualizácie programov hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja.  

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebežne plnená. 

Úrad splnomocnenca pre ROS aktívne spolupracuje so zodpovednými predstaviteľmi Minis-

terstva dopravy pri novelizácii zákona o podpore regionálneho rozvoja. Taktiež komunikuje 

so zainteresovanými predstaviteľmi MNO a sprostredkováva priestor na ich komunikáciu so 

zástupcami Ministerstva dopravy. 
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Úloha č. 11: Zapájanie MNO do prípravy a implementácie operačných programov 

 

Uplatniť princíp partnerstva pri príprave, implementácii a aktualizácii operačných programov 

štrukturálnych fondov vo vzťahu k zapájaniu predstaviteľov MNO a ďalších socioekonomic-

kých partnerov a v pracovných skupinách (napr. monitorovacom výbore) zabezpečiť vyváže-

né zastúpenie jednotlivých sektorov a občianskych organizácií, ktorí budú nominovaní trans-

parentným a jednoznačným mechanizmom. 

Zodpovední: ministri vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoloč-

nosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo dopravy: Úloha je splnená. 

Pri príprave programového obdobia 2014 - 2020 sa uplatňuje princíp partnerstva v rámci za-

sadnutí pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti“. Prvé zasadnutie uvedenej 

pracovnej skupiny sa uskutočnilo 9.2.2012. Cieľom tohto zasadnutia bolo poskytnúť kom-

plexnú informáciu o zverejnených návrhoch právnych predpisov Európskej únie (ďalej len 

EÚ) pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020 a zároveň oboznámiť členov 

o aktuálnom vývoji diskusií v oblasti politiky súdržnosti EÚ. Druhé rokovanie pracovnej sku-

piny sa konalo dňa 5.9.2012. Na diskusiu bol predložený materiál „Návrh základných princí-

pov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 

2020“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.657 zo dňa 28.11.2012.  

 

Ministerstvo financií: Plnenie úlohy nebolo vyhodnotené. 

 

Ministerstvo hospodárstva: Úloha je splnená. 

V rámci spolupráce MH SR s MNO v Monitorovacom výbore pre Vedomostnú ekonomiku 

(ďalej len „MVVE“) sa MNO spolupodieľali na rozhodovaní o strategických programovacích, 

implementačných a monitorovacích dokumentoch súvisiacich s realizáciou Operačného prog-

ramu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“). MNO pripomienko-

vali dokumenty predložené na pripomienkové konanie, resp. o nich diskutovali na zasadnu-

tiach výboru. Spôsob spolupráce MH SR a MNO v MVVE je predmetom štatútu a rokovacie-

ho poriadku tohto výboru a bude pokračovať až do ukončenia realizácie OP KaHR. 

Spolupráca MNO a MH SR vo výberových komisiách, ako nezávislých poradných orgánoch 

v konaní o žiadosti, pokračovala aj v roku 2013.  

MH SR spolupracuje s MNO aj v rámci prípravy operačných programov pre programové ob-

dobie 2014 - 2020 v oblasti inovácií, vývoja, energetiky a rastu zamestnanosti v Pracovnej 

skupine Ministerstva hospodárstva SR pre programové obdobie kohéznej politiky Európskej 

únie 2014 – 2020. V zmysle Uznesenia vlády SR č. 139/2013 k návrhu štruktúry operačných 

programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové 

obdobie 2014 – 2020 je MH SR v programovom období kohéznej politiky Európskej únie 

2014 – 2020 určené ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný 

program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) a Operačný program Kvalita životného 

prostredia (ďalej len „OP KŽP“). Riadiacim orgánom pre OP VaI je Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného pro-

stredia SR. Každý z uvedených rezortov má pre potreby prípravy operačného programu v 

svojej gescii zriadenú pracovnú skupinu, v ktorej je zastúpené MH SR a aj MNO.  

 

Ministerstvo kultúry: Plnenie úlohy nebolo vyhodnotené. 

 

Ministerstvo obrany: Plnenie úlohy nebolo vyhodnotené. 
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Ministerstvo pôdohospodárstva: Úloha je splnená. 

Vo vzťahu k budúcemu programovému obdobiu sú mimovládne neziskové organizácie zapo-

jené do prípravy strategických dokumentov programového obdobia 2014 - 2020 formou za-

členenia svoj ich zástupcov do vytvorených pracovných skupín, konkrétne pre prípravu Integ-

rovaného ROP 2014 ~ 2020, Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 (vrátane pracovných pod-

skupín) a Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 a v rámci pripravovaných 

operačných programov cezhraničnej spolupráce 2014 - 2020. 

 

Ministerstvo práce: Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej správe 

(záverečná časť hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

Ministerstvo spravodlivosti: Úloha nie je v kompetencii.  

Ministerstvo spravodlivosti SR nepripravuje, neimplementuje a neaktualizuje operačné prog-

ramy štrukturálnych fondov. Ako prijímateľ pomoci vystupuje v súvislosti s projektmi e-

justice v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS), kde je sprostredko-

vateľským orgánom Ministerstvo financií SR. 

 

Ministerstvo školstva: Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej sprá-

ve (záverečná časť hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

Ministerstvo vnútra: Úloha je splnená. 

MV SR zapája MNO do prípravy operačného programu „Efektívna verejná správa“ (OP EVS) 

pre programové obdobie 2014-2020 a uplatňuje princíp partnerstva vo vzťahu k zapájaniu 

predstaviteľov MNO a ďalších socioekonomických partnerov v pracovnej skupine MV SR 

pre zabezpečenie prípravy OP EVS. V rámci OP EVS bude zahrnutý aj špecifický cieľ 2.5: 

Podpora kapacít a spolupráce so sociálnymi  partnermi a podnikateľským sektorom a občian-

skou spoločnosťou.  

MV SR zorganizovalo niekoľko stretnutí so svojimi partnermi (25.04.2013, 22.06.2013, 

26.11.2013). Do procesu prípravy OP boli zapojení relevantní partneri tak, aby bol v celom 

procese uplatňovaný princíp partnerstva a viacúrovňové riadenie. Za týmto účelom bola zria-

dená pracovná skupina na zabezpečenie prípravy Operačného programu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky „Efektívna verejná správa“ pre programové obdobie 2014 - 2020. Kon-

zultácie s členmi pracovnej skupiny sa uskutočňujú v rámci zasadnutí pracovnej skupiny, ako 

aj formou operatívnej komunikácie, napr. prostredníctvom e-mailového kontaktu 

2020@minv.sk. Pracovná skupina funguje ako poradný, konzultačný a iniciatívny orgán pod-

predsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky a jej úlohou je spracovávať potrebné 

informácie, prijímať dôležité závery, odporúčania a predkladať návrhy.  

Ďalej je vytvorený poradný orgán pracovnej skupiny, pričom jeho členovia sú prizývaní                       

na rokovania pracovnej skupiny venované spoločným agendám a témam. Pre plnenie kon-

krétnych zadaní v špecifických segmentoch na operatívnej úrovni má pracovná skupina nie-

koľko technických pracovných skupín. Právo zúčastňovať sa na zasadnutiach pracovnej sku-

piny majú aj zástupcovia horizontálnych princípov, zástupcovia sociálnych a ekonomických 

partnerov vrátane zástupcov platforiem občianskej spoločnosti a vzdelávacích a výskumných 

inštitúcií ako aj zástupcovia regionálnych a miestnych orgánov a inštitúcií.  

Najintenzívnejšia spoločná diskusia v rámci pracovnej skupiny bola venovaná východiskám 

pre definovanie priorít programu, ktorého cieľom bude vytvoriť podmienky preto, aby verejné 

služby na Slovensku boli formované v spolupráci s ich prijímateľmi, ľahšie dostupné, efek-

tívne spravované, poskytované v akceptovateľnej kvalite a rozvíjané tak, aby prispievali                         

k rastu a rozvoju krajiny, komunít a ekonomiky.  
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Bola tiež vytvorená skupinová diskusná platforma s adresou 2020minv@googlegroups.com 

ako aj diskusné fórum na adrese https://groups.google.com/forum/#!forum/2020minv. Infor-

mácie o progrese procesu príprav programu sú komunikované aj na sociálnej sieti Facebook 

prostredníctvom profilu Ministerstva vnútra.  

Princíp partnerstva bude riadne uplatňovaný aj v procese implementácie, monitorovania a 

hodnotenia OP, a to najmä prostredníctvom členstva partnerov v monitorovacom výbore OP, 

a tým vytvorenej možnosti dohľadu partnerov na priebeh a efektívnosť implementácie OP.  

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Plnenie úlohy nebolo vyhodnotené. 

 

Ministerstvo zdravotníctva: Úloha je splnená. 

V priebehu roka 2013 pristúpil Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo k revízii 

OPZ. Pri schvaľovaní revízie na úrovni monitorovacieho výboru OPZ bol uplatnený princíp 

partnerstva a bolo zabezpečené zastúpenie MNO, ktoré vyplýva zo samotného zloženia MV 

OPZ. Členovia MV OPZ, pričom členmi sú aj MNO, mali v zmysle Rokovacieho poriadku 

MV pre OPZ možnosť vopred zaslať svoje stanovisko a pripomienky k návrhu revízie OPZ.  

 

Ministerstvo životného prostredia: Úloha je splnená.  

MŽP SR je riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie (ďalej aj RO pre OP 

ŽP). V rámci OP ŽP  programovanie a implementácia prebieha v súlade s princípmi partner-

stva. V súlade s čl. 63 Nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné usta-

novenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 

fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, RO pre OP ŽP zriadil Monitorovací 

výbor pre OP ŽP (MV). Členmi MV sú okrem zástupcov ústredných orgánov štátnej správy aj 

zástupcovia samosprávnych krajov, socioekonomických partnerov a mimovládnych organizá-

cií. Zloženie MV je založené na princípe partnerstva a pokiaľ je to možné, dodržiava sa aj 

princíp rodovej rovnosti. MV je zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a 

cieľov stanovených v OP ŽP, pričom jeho úlohy sú najmä: posudzovanie a schvaľovanie vý-

berových a hodnotiacich kritérií, schvaľovanie návrhu zmien OP ŽP; schvaľovanie oprávne-

ných prijímateľov a oprávnených aktivít v rámci Programového manuálu OP ŽP, pravidelne 

preskúmava pokrok v dosahovaní konkrétnych cieľov OP ŽP; monitoruje výsledky imple-

mentácie OP ŽP, najmä dosahovanie cieľov a pod. 

Princíp partnerstva je tak uplatňovaný v celom procese implementácie OP ŽP. Zástupcovia 

samosprávnych krajov, socioekonomických partnerov a mimovládnych organizácií prostred-

níctvom ich členstva v MV pre OP ŽP majú možnosť dohliadať na priebeh a výsledky tohto 

procesu. 

Orgány regionálnej a miestnej samosprávy sú taktiež jednou z cieľových skupín informač-

ných aktivít v rámci Komunikačného plánu pre OP ŽP. V procese jeho realizácie bude nielen 

im, ale aj ďalším zainteresovaným subjektom, vrátane širokej verejnosti, poskytnutá možnosť 

oboznámiť sa s priebehom a výsledkami realizácie OP ŽP.  

Ministerstvom životného prostredia SR ako RO pre OP ŽP v spolupráci so sieťou Regionál-

nych environmentálnych poradenských a informačných stredísk Slovenskej agentúry životné-

ho prostredia (REPIS) zabezpečuje realizáciu aktivít zadefinovaných v Komunikačnom pláne 

OPŽP na roky 2007-2013 a následne spresnených v Ročných operatívnych plánoch na jednot-

livé roky. REPIS slúžia už od r. 2004 ako miesta prvého kontaktu a poradensko-informačné 

strediská pre záujemcov o čerpanie finančných prostriedkov na environmentálne projekty z 

fondov EÚ, a tiež aj pre prijímateľov v rámci OP ŽP, pričom svoje informačno-vzdelávacie 

aktivity realizujú rôznymi formami napr.: formou konzultácií, seminárov, konzultácií atď., 

ktoré sú navrhnuté v spolupráci s RO pre OP ŽP. V súčasnosti je vybudovaných a sprevádz-

kovaných 10 kancelárií REPIS v 7 krajoch SR pod jednotlivými pracoviskami SAŽP, v mes-

mailto:2020minv@googlegroups.com
https://groups.google.com/forum/#!forum/2020minv
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tách: Trnava, Nitra, Prievidza, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Rimavská Sobota, 

Poprad, Prešov a Košice. 

Okrem komunikácie prostredníctvom REPIS sú zároveň potenciálnym žiadateľom poskyto-

vané informácie aj priamo z úrovne RO pre OP ŽP formou odpovedí na často kladené otázky, 

ako aj na žiadosti o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám. 

V súlade s čl. 7 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 RO pre OP ŽP každoročne orga-

nizuje výročnú konferenciu (za účasti zástupcov Európskej komisie). Konferencia býva zame-

raná na prezentáciu procesu implementácie OP ŽP a jeho výsledkov v podobe príkladov zrea-

lizovaných projektov v oblasti podpory zlepšovania stavu životného prostredia. Súčasťou 

programu konferencie sú tiež informačné stánky v konferenčných priestoroch, v rámci kto-

rých zástupcovia z radov prijímateľov informujú účastníkov o úspešne zrealizovaných projek-

toch, podporených z OP ŽP.  

RO pre OP ŽP zároveň poskytuje všetky relevantné informácie o procese aj obsahu progra-

movania, monitorovania a hodnotenia verejnosti prostredníctvom webového sídla OP ŽP: 

http://www.opzp.sk/. Na uvedenom webovom sídle je sprístupnená verejnosti všetka riadiaca 

dokumentácia (operačný program, programový manuál), výzvy a všetky sprievodné doku-

menty (napr. príručka pre žiadateľa/prijímateľa), ako aj dokumenty v rámci procesu monito-

rovania a hodnotenia operačného programu (výročné správy o vykonávaní OP ŽP, analýzy a 

hodnotenia) a celkovo jeho implementácie.  

Čo sa týka Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP a Švajčiarskeho 

finančného mechanizmus, za samotný proces programovania, monitorovania a hodnotenia 

uvedených finančných mechanizmov so zohľadnením princípov partnerstva je zodpovedný 

Úrad vlády SR. Za účelom sledovania uvedených úloh je zriadený monitorovací výbor, ktorý 

skúma výsledky ako aj pokrok v implementácii jednotlivých finančných mechanizmov, pri-

čom jeho členom okrem iných je aj zástupca MŽP SR. V zmysle zákona č. 211/2000 z. z.                    

o slobodnom prístupe k informáciám v prípade vecne konkrétnych otázok, resp. požiadaviek 

týkajúcich sa podpory v oblasti životného prostredia poskytuje MŽP SR potrebné informácie 

a súčinnosť Úradu vlády SR pri ich poskytovaní. 

 

Úrad vlády SR: Úloha je splnená. 

Centrálny koordinačný orgán vo februári 2013 vypracoval a zaslal listom                                              

č. 03134/2013/3262-SKF/14903 budúcim riadiacim orgánom usmernenie k príprave operač-

ných programov SR na roky 2014 – 2020, spolu s návrhom jednotného štatútu pracovných 

skupín pre prípravu jednotlivých operačných programov SR. Uvedené usmernenie identifiko-

valo povinnosť zastúpenia relevantných partnerov v týchto pracovných skupinách, vrátane 

subjektov zastupujúcich oblasť rozvoja občianskej spoločnosti a reprezentatívne mimovládne 

neziskové organizácie. Zároveň bolo vypracované a zaslané listom č. 03134/2013/3262-SKF-

9605 usmernenie k zapojeniu partnerov mimovládnych neziskových organizácií do prípravy 

operačných programov SR na programové obdobie 2014 – 2020. Výber reprezentatívnych 

partnerov zastupujúcich občiansku spoločnosť je zabezpečovaný prostredníctvom Rady vlády 

SR pre mimovládne neziskové organizácie. Rovnaký prístup sa uplatňuje aj v pracovnej sku-

pine na prípravu Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020. 

Úrad vlády bol uznesením vlády SR č. 139 z 20. marca 2013 k návrhu štruktúry operačných 

programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové 

obdobie 2014 – 2020 stanovený ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 

na roky 2014 – 2020. Princíp partnerstva pri príprave, implementácii a aktualizácii uvedeného 

operačného programu vo vzťahu k zapájaniu predstaviteľov mimovládnych neziskových or-

ganizácií a ďalších socioekonomických partnerov bude uplatňovaný prostredníctvom zasad-

nutí „Pracovnej skupiny na prípravu operačného programu Technická pomoc na programové 

obdobie 2014 – 2020“. Prvé zasadnutie tejto pracovnej skupiny je plánované na december 
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2013. Nominovanými členmi pre mimovládne a neziskové organizácie sú p. Branislav Ma-

mojka, zástupca Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a p. Skarlet Ondrej-

čáková, zástupkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebežne plnená. 

Rada vlády pre MNO v rámci implementácie Partnerstva a na základe metodického pokynu 

CKO na svojom zasadnutí 25.03.2013 delegovala zástupcov platforiem neziskového sektora 

do pracovných skupín k jednotlivým operačným programom štrukturálnych fondov (uznese-

nie č. 19, http://tretisektor.gov.sk/data/files/3460_2013-03uzneseniervmno-c19.pdf). 

Ich úlohou bolo aktívne sa podieľať na príprave jednotlivých operačných programov štruktu-

rálnych fondov Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020. Zástupcovia sformu-

lovali materiál Spoločná pozícia mimovládnych neziskových organizácií k operačným prog-

ramom štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Predložili v ňom svoje 

stanoviská a návrhy opatrení, ktoré sú pre predstaviteľov MNO kľúčové a pri ktorých nie je 

zrejmé, ako boli zohľadnené v jednotlivých operačných programoch (uverejnené na stránke 

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3743_operacne-programy-sf-2014-2020_spolocny-navrh-

mno_20052013.pdf). Úrad splnomocnenca pre ROS na podnet týchto zástupcov sprostredko-

val v máji 2013 daný materiál riadiacim orgánom jednotlivých operačných programov a pred-

staviteľom Európskej komisie.  

Ďalšou aktivitou splnomocnenca vlády pre ROS v oblasti programovania štrukturálnych fon-

dov bola široká spolupráca pri tvorbe podkladov do Partnerskej dohody a operačného prog-

ramu Efektívna verejná správa na pôde Ministerstva vnútra. 

Treťou oblasťou spolupráce bola téma globálnych grantov a programu CLLD (komunitne 

riadený miestny rozvoj), ako nástrojov podpory MNO pri čerpaní finančných prostriedkov 

štrukturálnych fondov. Splnomocnenec vlády pre ROS spolu s vytvorenou odbornou pracov-

nou skupinou predkladal svoje námety, pripomienky a požiadavky. 

V rámci tejto aktivity Úrad splnomocnenca pre ROS v spolupráci s partnermi v mesiaci sep-

tember 2013 zorganizoval regionálne workshopy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. 

Ich úlohou bolo zmapovať skúseností predstaviteľov miestnych akčných skupín (MAS), zá-

stupcov miestnych samospráv, odborníkov a aktívnych občanov s pracovnými skúsenosťami 

s fungovaním nástroja LEADER v súčasnom programovom období. Ďalšou úlohou bolo pre-

diskutovať a navrhnúť dlhodobé rozvojové priority v jednotlivých regiónoch Slovenska 

a spôsob tvorby rozvojových stratégií, ako aj prediskutovať a navrhnúť mechanizmy pre hod-

notenie a výber MAS a miestnych rozvojových stratégií a ich technickej podpory. Výsledné 

poznatky z regionálnych workshopov sú zhrnuté v materiáli Prístup CLLD a Leader 

v programovom období 2014-2020. Materiál je uverejnený na stránke 

http://tretisektor.gov.sk/programovanie-fondov-2014-2020/. 

V súčasnej dobe sa rozhoduje o použití nástroja CLLD v jednotlivých operačných progra-

moch na programovacie obdobie rokov 2014 - 2020. 

Vzhľadom na fakt, že programovanie operačných programov štrukturálnych fondov na roky 

2014 - 2020 nie je ukončené, splnomocnenec vlády pre ROS bude naďalej participovať na ich 

tvorbe.  
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Oblasť č. 2 Akčného plánu: Podpora aktívnych občanov a otvorené vládnutie 
 

Úloha č. 1: Mapovanie uplatňovania existujúcej legislatívy 

 

Na základe súčasných analýz zmapovať uplatňovanie existujúcej legislatívy a mechanizmov 

zabezpečujúcich slobodný prístup k informáciám (Zákon o slobode informácií), prístupnosť 

informácií pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov (zákon č. 275/2006 Z. z. o infor-

mačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Výnos Mi-

nisterstva financií č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy) ako aj 

pre deti a mladých ľudí a účasť verejnosti na rozhodovaní (napr. zákon č. 24/2006 Z. z. o po-

sudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uplatňo-

vanie Aarhuského dohovoru). Vypracovať nové analýzy v prípade nedostatočného zmapova-

nia uvedených problematík a urobiť medzinárodné porovnanie. Navrhnúť opatrenia, ktoré 

zabezpečia uplatňovanie už platných legislatívnych úprav a navrhnúť ich prípadne zmeny na 

základe požiadaviek EÚ. V prípade potreby navrhnúť legislatívne zmeny, ktoré umožnia 

priame zapojenie občanov do rozhodovania verejnej správy a využitie moderných technológií 

pri prístupe k informáciám. 

Zodpovední: minister spravodlivosti SR, minister financií SR, minister životného prostredia 

SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2012 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo financií: Úloha je splnená. 

Oblasť prístupnosti v oblasti elektronického prostredia je legislatívne zabezpečovaná najmä 

požiadavkami na prístupnosť, funkčnosť a obsah webových stránok, vyplývajúcimi z Výnosu 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy 

verejnej správy Z. z. a ďalej na čitateľnosť súborov. V tejto oblasti je uplatňované pravidelné 

ročné monitorovanie aktuálneho stavu so zameraním nielen na verejný, ale aj akademický a 

súkromný sektor, pričom je možné konštatovať postupné, aj keď pomalé zlepšovanie situácie. 

V roku 2011 bol rating prístupnosti na úrovni 85%, pričom približne 30% sa nachádza v po-

žadovanom stave, 15% webových sídiel je však naďalej vo významne nevyhovujúcom stave 

a ostatné webové sídla sú v stredovom rozmedzí. Oblasť obsahu a funkčnosti je na úrovni 

približne 70% dodržiavania stanovených požiadaviek. Monitoringy stavu dodržiavania štan-

dardov v zmysle výnosu MF SR č. 312/2010 o štandardoch pre ISVS sa za rok 2012 nereali-

zovali. V súčasnosti prebiehajú predmetné monitoringy za obdobie roku 2013, avšak výsledky 

budú k dispozícii až začiatkom roku  (cca január) 2014. V tomto smere boli vypracované nové 

štandardy, ktoré budú vydané citovaným vykonávacím predpisom koncom roku 2013. Opti-

málne presadzovanie štandardov zahŕňa pokračovanie sledovania situácie formou monitoro-

vaní, zvyšovanie povedomia formou vzdelávania a školení a uplatňovanie sankčných konaní 

najmä voči subjektom, ktoré požiadavky dlhodobo nedodržiavajú. Ministerstvo vykonalo 

v rozmedzí prvého polroka sériu školení vo verejnom sektore a poskytovalo službu flexibil-

ného monitorovania webových sídiel.  

Súčasťou dotknutej problematiky je aj aktualizácia usmernenia Ministerstva financií SR, kto-

rý súvisí so zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 211/200 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám, kde Ministerstvo financií SR reflektovalo zmeny v zá-

kone č. 211/2012 Z. z. s účinnosťou od 01. 01. 2012 vydaním revidovaného usmernenia pre 

konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty. Ďalším legislatívnym krokom 

bola korekcia novely zákona č. 211/2000 Z. z., ktorá transponovala požiadavky smernice Eu-

rópskeho parlamentu a Rady č. 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití in-

formácií verejného sektora, s cieľom zaistenia ochrany bezpečnosti verejného majetku 

a ochrany súkromia a osobných údajov občanov SR. V tejto súvislosti ministerstvo pripravilo 
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metodický pokyn pre kategorizáciu citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti. V roku 2013 sa 

v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR predpokladá systémové rozšírenie korekcie 

pre celkový proces poskytovania informácií. V nasledujúcich rokoch sa očakáva aj legislatív-

no-vecná podpora pre zverejňovanie tzv. otvorených údajov. V roku 2012 bola tejto súvislosti 

nadviazaná spolupráca s gestorom dotknutého riešenia, ktorým je Splnomocnenec vlády SR 

pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde sa v ďalšom období predpokladá spolupráca pri štan-

dardizácii technicko-vecných požiadaviek. 

 

Ministerstvo spravodlivosti: Úloha je priebežne plnená. 

V rámci legislatívnych prác, ktoré boli realizované počas roka 2012, bola ministerstvom pred-

ložená novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám), kde bola prioritná správna transpozícia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom 

použití informácií verejného sektora. Táto novela bola výsledkom náročnej diskusie so zainte-

resovanými subjektmi (aj so zástupcami MNO) a nadobudla účinnosť dňa 1. decembra 2012. 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 21. novembra 2012 schválila uznesenie, 

ktorým je ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky uložená povinnosť predložiť návrh 

novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám s cieľom riešiť problémy vyplývajúce z 

aplikačnej praxe v termíne do 31. marca 2014. Uvedené uznesenie vlády predstavuje iniciatí-

vu zo strany územnej samosprávy. Nakoľko Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

má v úmysle vytvoriť vyvážený režim právnej úpravy slobodného prístupu k informáciám za 

účelom splnenia predmetnej úlohy bola vytvorená pracovná skupina, do ktorej boli prizvaní 

nielen zástupcovia územnej samosprávy ale aj MNO a to organizácií Aliancia Fair-play a Via 

Iuris ktoré sa tejto problematike osobitne venujú. Novelu ministerstvo plánuje do konca roka 

predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie.  

 

Ministerstvo životného prostredia: Úloha je splnená. 

Úloha je priamo naviazaná na výsledky zmapovania uplatňovania platnej legislatívy, vykona-

nia analýz a medzinárodnoprávnych porovnaní v oblasti posudzovania vplyvov na životné 

prostredie možnosťou navrhnúť legislatívne zmeny v tejto oblasti umožňujúce priame zapoje-

nie občanov alebo tieto zmeny vykonať na základe požiadaviek EÚ. Doposiaľ bola vykonaná 

na základe upozornenia Európskej komisie zmena zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a to prostredníctvom čl. II zákona č. 448/2012 Z. z. Išlo o rozšírenie skupiny po-

vinne posudzovaných strategických dokumentov o všetky zmeny s výnimkou malých, ktoré 

budú podliehať zisťovaciemu konaniu. Týmto krokom sa zároveň rozšírila možnosť verejnos-

ti priamo sa zapojiť do pripomienkovania povinne posudzovaných zmien strategických do-

kumentov. Pre komplexné vyriešenie otázky úpravy verejnosti v oblasti posudzovania vply-

vov na životné prostredie a následných povoľovacích konaniach na základe iniciatívy MŽP 

SR bola vytvorená medzirezortná pracovná skupina (MS SR, MŽP SR, MV SR, MDVRR SR, 

MH SR) za účelom nájsť optimálne riešenie zabezpečenia účasti verejnosti v súlade s prísluš-

nými smernicami a Aarhuským dohovorom. Medzitým však bolo prijaté konsolidované zne-

nie smernice EIA. Súčasné možnosti zapojenia občanov do posudzovania vplyvov činností aj 

strategických dokumentov na životné prostredie sú dostatočné, v súlade s európskou legislat í-

vou. V prípade výhrad a podnetov Európskej komisie je MŽP SR pripravené bez zbytočných 

prieťahov upraviť, prípadne doplniť ustanovenia Zákona o posudzovaní vplyvov, prípadne 

súvisiacu legislatívu v súlade s požiadavkami Európskej komisie. 
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Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Úrad splnomocnenca pre ROS po zmapovaní existujúcej platnej legislatívy a mechanizmov 

zabezpečujúcich slobodný prístup k informáciám v súčasnosti nenavrhuje žiadne legislatívne 

zmeny. Na základe výstupov pracovnej skupiny, ktorú zriadilo Ministerstvo spravodlivosti, 

Úrad splnomocnenca pre ROS zaujme stanovisko k navrhovaným legislativným zmenám.  
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Úloha č. 2: Návrhy noviel existujúcich zákonov vo vzťahu k MNO 

 

Zmapovať potreby občanov a neziskových organizácií vo vzťahu k legislatíve týkajúcej sa 

zakladania a fungovania rôznych typov MNO, účasti verejnosti na rozhodovaní, dobrovoľníc-

tva a darcovstva. Na základe zmapovaných potrieb navrhnúť novely existujúcich zákonov 

alebo návrhy nových zákonov.  

Zodpovední: minister vnútra SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo vnútra: Úloha je splnená. 

V oblasti mimovládnych neziskových organizácií pôsobí v súlade s platným právnym poriad-

kom 7 právnych foriem. Ide o občianske združenia, nadácie, organizácie s medzinárodným 

prvkom, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, 

záujmové združenia právnických osôb a združenia obcí. V prípade občianskych združení, 

organizácií s medzinárodným prvkom, záujmových združení právnických osôb a združení 

obcí ide o právne formy, ktoré sú založené na členskom princípe, nadácie a neziskové organi-

zácie poskytujúce všeobecne prospešné služby sú založené na majetkovom princípe 

a neinvestičné fondy sú založené na peňažnom princípe. 

V jednotlivých právnych formách k 1. septembru 2013 pôsobí 35 818 občianskych združení, 

430 nadácií, 122 organizácií s medzinárodným prvkom, 1 363 neziskových organizácií posky-

tujúcich všeobecne prospešné služby, 538 neinvestičných fondov, 1 048 záujmových združení 

právnických osôb, 330 združení obcí. 

Typy, počet právnych foriem ako aj počet subjektov registrovaných podľa jednotlivých práv-

nych foriem sú v súčasnosti postačujúce.  

V legislatívnej oblasti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti so splnomocnen-

com vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a s mimovládnymi nezis-

kovými organizáciami pripravuje návrh nového zákona o verejných zbierkach. Navrhovaný 

zákon o verejných zbierkach nahradí doterajšie právne predpisy v dotknutej oblasti z roku 

1973 a pričom bude zohľadňovať analytické i praktické skúsenosti získané v tejto oblasti 

z praxe. Návrh nového zákona bude reagovať na požiadavky mimovládnych neziskových 

organizácií vykonávajúcich verejné zbierky na území celej Slovenskej republiky, prinesie 

zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní verejných zbierok ako i pri využití čistého výnosu 

verejnej zbierky a efektívnejšiu kontrolu ich vykonávania. V súčasnosti je navrhovaná právna 

úprava pripravená na medzirezortné pripomienkové konanie. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Radou vlády pre MNO bola vytvorená legislatívna pracovná skupina, ktorá na základe zma-

povanie potrieb neziskových organizácií vo vzťahu k legislatíve týkajúce sa zakladania 

a fungovania všetkých typov MNO vypracovala materiál Návrhy noviel zákonov a návrhy 

nových zákonov. Materiál obsahuje zoznam legislatívnych úprav zákonov a návrhov nových 

zákonov (uverejnený na stránke http://tretisektor.gov.sk/data/files/3772_68c8navrhy-noviel-

zakonov-a-novych-zakonov_schvalena-verzia.pdf. 

Materiál bol predložený na prerokovanie Rade vlády pre MNO, ktorá ho na svojom zasadnutí 

dňa 27.05.2013 uznesením č. 27 prijala. Zároveň odporučila predsedovi Rady vlády pre MNO 

a podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra SR postúpiť materiál do ďalšieho legislatívneho pro-

cesu a následne predložiť na rokovanie vlády SR. 

V rámci ďalšieho kroku, t.j. implementácie, splnomocnenec vlády pre ROS navrhol predmet-

ný materiál ako súčasť Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti pre roky 

2014 – 2016.  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3772_68c8navrhy-noviel-zakonov-a-novych-zakonov_schvalena-verzia.pdf
http://tretisektor.gov.sk/data/files/3772_68c8navrhy-noviel-zakonov-a-novych-zakonov_schvalena-verzia.pdf
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Úloha č. 3: Registre MNO 

 

Vyhodnotiť a v prípade potreby navrhnúť riešenia, ktoré budú viesť k zefektívneniu fungova-

nia registrov MNO. 

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: júl 2013 – presunutý na 31.12.2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená.  

Úrad splnomocnenca pre ROS dal vypracovať analýzu pod názvom Právna analýza registrov 

nepodnikateľských subjektov v právnom poriadku SR vrátane úvah de lege ferenda smerujú-

cich k zefektívneniu ich fungovania. Analýza definuje hlavné legislatívne nedostatky vo vzťa-

hu k vedeniu registrov rôznych typov MNO (občianske združenie, neinvestičný fond, nezis-

ková organizácia, nadácia, organizácia s medzinárodným prvkom, záujmové združenie práv-

nických osôb). Taktiež uvádza návrhy smerujúce k zefektívneniu právneho postavenia regis-

trov nepodnikateľských subjektov, a to: 

 zaviesť register občianskych združení a register organizácií s medzinárodným prvkom, 

 jednotne určiť vecnú príslušnosť pre konanie o registrácii všetkých právnych foriem ne-

podnikateľských subjektov a zjednotiť postup registrových úradov pri zápise nepodnika-

teľských subjektov do registrov, 

 upraviť konštitutívne účinky zápisov nepodnikateľských subjektov do príslušných regis-

trov alebo určiť povahu právnych účinkov zápisu do týchto registrov (konštitutívne účin-

ky/deklaratórne účinky), 

 zakotviť právnu úpravu pre zápis zmien údajov zapisovaných do registra s konštitutív-

nym účinkom, 

 upraviť princíp materiálnej publicity, 

 upraviť zbierku listín ako druhú zložka registra nepodnikateľských subjektov, 

 upraviť oznamovaciu povinnosť nepodnikateľských subjektov alebo správnych orgánov            

o ich zápise do iných registroch a o ich výmaze z týchto registrov a zverejniť informáciu 

o zápise do iného registra v registri vedenom registrovým úradom, 

 upraviť systém sankcií. 

Úrad splnomocnenca pre ROS zapracoval do návrhu nového Akčného plánu Koncepcie roz-

voja občianskej spoločnosti na roky 2014 - 2016 nové úlohy, ktoré majú viesť k schváleniu 

legislatívnych úprav registrov MNO. V súčasnosti tiež pracuje na príprave návrhu legislativ-

nej normy, ktorá by mala upraviť registre MNO na základe návrhov z analýzy.   
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Úloha č. 4: Malé granty 

 

V štrukturálnych fondoch a dotačných mechanizmoch rezortov zmapovať možnosti a vytvoriť 

priestor (najmä upravením administratívnych požiadaviek a finančných rámcov) na vznik 

programov so zníženým prahom umožňujúcim udeľovanie malých grantov malým a začínajú-

cim mimovládnym organizáciám prostredníctvom blokových grantov pre sprostredkovateľské 

alebo komunitné nadácie. 

Zodpovední: ministri MDVRR SR, MPSVR SR, MŽP SR, MŠVVaŠ SR, MZV SR, MF SR, 

MPRV SR, MH SR, MK SR, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny,  splnomoc-

nenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo dopravy: Úloha je nesplnená.  

V rámci kompromisného návrhu všeobecného nariadenia EÚ pre politiku súdržnosti na roky 

2014 – 2020 sa bude miestny rozvoj riadený Spoločenstvom prostredníctvom prístupu 

LEADER riadiť miestnymi akčnými skupinami zloženými zo zástupcov verejných 

a súkromných subjektov, vrátane subjektov občianskej spoločnosti, pričom žiadna z uvede-

ných zainteresovaných strán nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Medzi úlohy miest-

nej akčnej skupiny bude patriť aj vypracovanie nediskriminačného a transparentného výbero-

vého procesu a kritérií výberu operácií, ktoré zabránia vzniku konfliktu záujmov, ktorým sa 

zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom z neverejného sekto-

ra. Týmto sa zabezpečí možnosť odvolať sa proti rozhodnutiam o výbere a umožní sa výbero-

vý proces prostredníctvom písomného konania. 

 

Ministerstvo financií: Úloha je priebežne plnená.  

V zmysle Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005                                   

č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej re-

publiky nie je definovaná spodná hranica pre objem poskytnutej dotácie. Vo Výzve na pred-

kladanie žiadostí sa konštatuje, že minimálna výška dotácie je 1000 €, čo umožňuje uchádzať 

sa o dotácie aj malým a začínajúcim mimovládnym organizáciám. Táto úroveň je zvolená s 

cieľom nadmerne neatomizovať dotácie. Podpredseda vlády a minister financií SR má právo 

rozhodnúť o poskytnutí dotácie aj v nižšom objeme. Na základe toho, ako aj s prihliadnutím  

na skutočnosť, že na rok 2013 sa nerozpočtujú prostriedky na poskytovanie dotácií, považu-

jeme túto úlohu v súčasnosti za bezpredmetnú. O tom, či sa budú prostriedky na základe vý-

nosu poskytovať v nasledujúcich rokoch, sa rozhodne v procese prípravy rozpočtu verejnej 

správy.  

V rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorý je oficiálne schvále-

ný EK, v súčasnej dobe nie je možné aplikovať žiadnu grantovú schému pre začínajúce mi-

movládne organizácie. Tento stav sa v rámci tohto programového obdobia 2007 - 2013 meniť 

nebude a rovnaký stav sa predpokladá aj v programovom období 2014 až 2020. 

 

Ministerstvo hospodárstva: Úloha je splnená. 

Po zmapovaní možností konštatujeme, že úloha je pre rezort Ministerstva hospodárstva - pre 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast irelevantná. Vzhľadom na za-

meranie a ciele Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast nie je ude-

ľovanie malých grantov malým a začínajúcim mimovládnym organizáciám prostredníctvom 

blokových grantov pre sprostredkovateľské alebo komunitné nadácie v rámci predmetného 

operačného programu možné. 
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Ministerstvo kultúry: Úloha je priebežne plnená. 

Podmienky poskytovania dotácií v rezorte kultúry sú jasne a striktne zadefinované v zákone          

č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republi-

ky, prijatého Národnou radou SR dňa 26. októbra 2010. Zákon upravuje účel, rozsah, spôsob 

a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti MK SR. O podporu sa môžu v zmysle pred-

metného zákona uchádzať subjekty – mimovládne neziskové organizácie - občianske združe-

nia, nadácie a tiež cirkvi, obce, fyzické osoby a pod. 

Pokiaľ ide o prerozdeľovania štrukturálnych fondov a financií z ostatných finančných mecha-

nizmov, konštatujeme, že MK SR nie je nositeľom ani gestorom ani riadiacim orgánom žiad-

neho operačného programu. Tieto kompetencie patria do pôsobnosti jednotlivých riadiacich 

orgánov operačných programov, čo v našom prípade sú Úrad vlády SR a Ministerstvo pôdo-

hospodárstva SR. 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva: Úloha je priebežne plnená. 

Dotácie pre MNO, o ktorých bude aj naďalej rozhodovať komisia ministerstva na základe 

štatútu komisie MPRV SR na prerokovanie žiadosti o podporu predloženú podľa výnosu Mi-

nisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 

536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji 

vidieka. 

V rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 pri podpore miestneho rozvoja riadeného 

spoločenstvom prostredníctvom prístupu LEADER sa v tzv. miestnych akčných skupinách 

môžu zapojiť aj MNO. Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá. 

Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) 

tvorili minimálne 50% partnerstva. 

 

Ministerstvo práce: Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej správe 

(záverečná časť hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

Ministerstvo školstva: Plnenie Akčného plánu je vyhodnotené v sumárnej hodnotiacej sprá-

ve (záverečná časť hodnotiacej správy č. 4 Akčného plánu). 

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha nie je plnená.  

V rámci dotačných mechanizmov MZVaEZ SR zákonné ustanovenia (zákon 545/2012 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR a výnosy jednotlivých 

dotačných mechanizmov) neumožňujú identifikovať malé a začínajúce mimovládne organizá-

cie, pretože žiadosti o dotáciu musia byť predkladané pred dotačné komisie v anonymizovanej 

podobe. 

 

Ministerstvo životného prostredia: Úloha je splnená. 

Úloha bola splnená zaslaním „Informácie o možnostiach pre vytvorenie priestoru v rámci 

štrukturálnych fondov a dotačných mechanizmov MŽP SR na vznik programov so zníženým 

prahom umožňujúcim udeľovanie malých grantov malým a začínajúcim mimovládnym orga-

nizáciám prostredníctvom blokových grantov pre sprostredkovateľské alebo komunitné nadá-

cie“ v prílohe listu ministra životného prostredia SR č. 3425/2013-5.1 zo dňa 31. mája 2013 

adresovaného splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.  

Informácia obsahuje zhodnotenie možností pre podporu malých grantových programov v sú-

časnom programovom období 2007-2013, v rámci Operačného programu Životné prostredie 

(OP ŽP), ako aj v budúcom programovom období 2014-2020, v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia (OP KŽP). 

Z vykonanej analýzy vyplýva, že v súčasnom programovom období MŽP SR ako riadiaci 

orgán OP ŽP vzhľadom na charakter programu a pokročilú fázu jeho implementácie nevidí 
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priestor na vytváranie nového mechanizmu pre udeľovanie malých grantov mimovládnym 

organizáciám (MVO) v rámci OP ŽP. 

Vo vzťahu k budúcemu programovému obdobiu vo fáze prípravy OP KŽP prebieha v rámci 

Pracovnej skupiny pre prípravu operačného programu spolupráca zainteresovaných subjektov 

a komunikácia so zástupcami MVO, v rámci ktorej je možné ďalej rokovať aj o vytvorení 

priestoru pre podporu grantových programov. 

Hoci Environmentálny fond v súčasnosti nevidí priestor na vznik programu so zníženým pra-

hom umožňujúcim udeľovanie malých grantov z dôvodu obmedzených finančných možností, 

avšak poskytuje priestor na podporu formou dotácie okrem iných žiadateľov aj príspevkovým 

organizáciám, nadáciám alebo neziskovým organizáciám, a to na rôzne činnosti zamerané                  

na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej regionálnej alebo 

miestnej úrovni, na podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlep-

šenie stavu životného prostredia a na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a pro-

pagácie. 

 

Úrad vlády SR: Úloha je splnená. 

V súvislosti s plnením úlohy C. 12 uznesenia vlády SR č. 68/2012 bol dňa 31. mája 2013 

elektronicky zaslaný splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti návrh 

Centrálneho koordinačného orgánu na uplatnenie globálnych grantov v rámci Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Uvedený návrh 

bol prediskutovaný aj so zástupcami Ministerstva financií SR. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebežne plnená. 

Rada vlády pre MNO v rámci implementácie Partnerstva a na základe metodického pokynu 

CKO na svojom zasadnutí 25.03.2013 delegovala zástupcov platforiem neziskového sektora 

do pracovných skupín k jednotlivým operačným programom štrukturálnych fondov. Ich úlo-

hou je aktívne sa podieľať na príprave jednotlivých operačných programov štrukturálnych 

fondov Európskej únie v programovom období 2014–2020. 

Menovaní zástupcovia na základe skúseností vypracovali dňa 20.05.2013 dokument Spoločná 

pozícia mimovládnych neziskových organizácií k operačným programom štrukturálnych fon-

dov na programové obdobie 2014–2020, v ktorom predložila stanovisko partnerov a návrh 

opatrení, ktoré sú pre predstaviteľov MNO kľúčové. Jedným z týchto opatrení je zavedenie 

mechanizmu globálnych grantov do jednotlivých operačných plánov ako efektívneho nástroja 

implementácie sociálnych programov.  

Dokument bol dňa 15.05.2013 zaslaný predstaviteľom jednotlivých rezortov, zodpovedným 

za prípravu operačných programov a predstaviteľom Európskej komisie. Bol tiež predložený 

na zasadnutí Rady vlády pre MNO 27.05.2013, ktorá ho svojim uznesením č. 21 schválila. 

Materiál je uverejnený na stránke  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3743_operacne-programy-sf-2014-2020_spolocny-navrh-

mno_20052013.pdf. 

Splnomocnenec vlády pre ROS intenzívnou komunikáciou s tvorcami operačných programov 

hľadá priestor na uplatnenie mechanizmu globálnych grantov v jednotlivých operačných 

programoch štrukturálnych fondov na roky 2014 - 2020. 

Úrad splnomocnenca pre ROS v spolupráci s MNO, ktoré majú skúsenosti s manažovaním 

finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu, vypracoval analýzu a súbor 

návrhov, ktoré budú základným podkladom pre rokovania pri definovaní globálnych grantov 

s CKO a Ministerstvom financií. 

  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3743_operacne-programy-sf-2014-2020_spolocny-navrh-mno_20052013.pdf
http://tretisektor.gov.sk/data/files/3743_operacne-programy-sf-2014-2020_spolocny-navrh-mno_20052013.pdf
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Úloha č. 5: Program podpory dobrovoľníctva 

 

Navrhnúť a implementovať Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier.  

Zodpovední: minister vnútra SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy:  

Ministerstvo vnútra: Úloha je čiastočne splnená. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytovalo odbornú a metodickú pomoc pri apli-

kácii zákona o dobrovoľníctve v praxi. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je čiastočne splnená. 

Na Úrade splnomocnenca pre ROS bol participatívnym spôsobom v spolupráci so zástupcami 

neziskového a akademického sektora vytvorený materiál Program podpory dobrovoľníctva 

a dobrovoľníckych centier. Ten bol predložený na prerokovanie Rade vlády pre MNO, ktorá 

ho dňa 27.05.2013 uznesením č. 22 prijala. Materiál je uverejnený na stránke 

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3773_68c15program_dobrovolnictvo.pdf. 

Odporúčania ohľadne implementácie Programu podpory dobrovoľníctva, prijaté v uznesení č. 

22, sa stali súčasťou navrhovaného Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti 

na roky 2014 - 2016. 

 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 

Ministerstvo vnútra SR má povinnosť poskytovať odbornú a metodickú pomoc pri uplatňova-

ní Zákona o dobrovoľníctve v praxi, táto úloha nevyplýva z Koncepcie rozvoja občianskej 

spoločnosti, ani z jej akčného plánu na rok 2013.  Ministerstvo vnútra SR neparticipovalo na 

navrhnutí a implementácii Programu podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier 

a nereagovalo na snahu o spoluprácu v tejto oblasti zo strany MNO. Táto úloha nebola zo 

strany Ministerstva vnútra SR splnená. Ministerstvo vnútra SR, resp. ministra vnútra SR sme 

na jeseň 2013 požiadali dva razy o spoluprácu na implementovaní Programu podpory dobro-

voľníctva, nebola nám doručená žiadna odpoveď (k dňu 11.04.2014). Aktéri, s ktorými mo-

mentálne komunikujeme o spolupráci na implementácii určitých častí Programy podpory dob-

rovoľníctva a dobrovoľníckych centier,  sú  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Štatistický úrad SR.  

 

 

  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3773_68c15program_dobrovolnictvo.pdf
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Úloha č. 6: Podpora MNO zameraných na občiansku advokáciu a watchdogy  

 

Navrhnúť nezávislý finančný mechanizmus na podporu mimovládnych neziskových organi-

zácií a aktivít zameraných na obhajobu verejného záujmu (občiansku advokáciu) a  stráženie 

demokracie (watchdogové organizácie a aktivity), ktoré poskytujú spätnú väzbu verejnej 

správe a plnia kontrolnú funkciu.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Na Úrade splnomocnenca pre ROS vznikol participatívnym spôsobom v spolupráci 

s expertmi pôsobiacimi v oblasti tzv. watchdogových MNO materiál Návrh podporného 

mechanizmu z verejných zdrojov pre MNO pôsobiacich v oblasti “watchdog” – t.j. verejného 

dohľadu voči výkonu verejnej moci a politickým stranám. Materiál je uverejnený na stránke 

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3776_68c22navrh-mechanizmu-podpory-

watchdogov_schvalena-verzia.pdf. 

Materiál bol predložený na prerokovanie Rade vlády pre MNO, ktorá ho dňa 27.05.2013 

uznesením č. 26 prijala. Samotnú realizáciu podporného mechanizmu, navrhnutého v materiá-

ly, zaradil Úrad splnomocnenca pre ROS do návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja ob-

čianskej spoločnosti na roky 2014 - 2016.   

  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3776_68c22navrh-mechanizmu-podpory-watchdogov_schvalena-verzia.pdf
http://tretisektor.gov.sk/data/files/3776_68c22navrh-mechanizmu-podpory-watchdogov_schvalena-verzia.pdf


 

Uznesenie vlády SR č. 68 z 22. februára 2012, stav plnenia úlohy C.3. k 31.12.2013 strana 43 

Úloha č. 7: Asignácia dane 

 

Zabezpečiť pokračovanie financovania MNO prostredníctvom mechanizmu daňovej asignácie 

fyzických osôb a právnických osôb ako modelu, ktorý zabezpečuje vysokú mieru nezávislosti 

a transparentnosti rozhodovania o pridelení verejných prostriedkov. Posilňovať opatrenia zvy-

šujúce informovanosť darcov o príjemcoch asignácie, ako aj o využití prostriedkov získaných 

z asignácie a zvyšovať transparentnosť využitia prostriedkov asignovaných právnickými oso-

bami. 

Zodpovední: minister financií SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo financií: Úloha je splnená.  

Úlohou C.10., uvedenou v uznesení vlády SR č. 68/2012, sa má zabezpečiť pokračovanie 

financovania mimovládnych neziskových organizácií prostredníctvom mechanizmu fyzických 

a právnických osôb ako modelu, ktorý zabezpečuje vysokú mieru nezávislosti a transpa-

rentnosti rozhodovania o pridelení verejných prostriedkov.  

Bod č. 7 predloženej správy nie je v súlade s predmetnou úlohou, nakoľko táto nezahŕňa aj 

opatrenia zvyšujúce informovanosť darcov o príjemcoch asignácie, ako aj o využití prostried-

kov získaných z asignácie a zvyšovanie transparentnosti využitia prostriedkov asignovaných 

právnickými osobami. Navyše daňovník sa aj podľa súčasného znenia ustanovenia o asignácii 

dane môže sám rozhodnúť, komu podiel zaplatenej dane poukáže, pričom, ak prijímateľ, kto-

rého finančné prostriedky prijaté ako podiel zaplatenej dane je vyšší v kalendárnom roku ako 

3 319,39 eura, je povinný zverejniť presnú špecifikáciu jeho použitia v Obchodnom vestníku.  

Ministerstvo financií SR sa už v rámci medzirezortného pripomienkového konania k predmet-

nému uzneseniu vlády vyjadrilo, že problematika daňovej podpory individuálneho darcovstva 

je riešená buď prostredníctvom asignácie podielu zaplatenej dane alebo iných nástrojov (cha-

ritatívna lotéria), pričom túto podporu považuje v súčasnosti za dostatočnú. Mechanizmus  

nastavenia asignácie dane bol výsledkom dlhodobého a vzájomného konsenzu všetkých sub-

jektov v ňom zainteresovaných.  

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Splnomocnenec vlády pre ROS v spolupráci s predstaviteľmi MNO intenzívne komunikoval s 

Ministerstvom financií na tému daňovej asignácie fyzických a právnických osôb a skúmal 

možnosti presadenia požiadaviek MNO na zabezpečenie pokračovania ich financovania pro-

stredníctvom tohto mechanizmu pri zachovaní podmienok, ktoré platili v daňovom období 

roku 2012.  

Výsledkom týchto rokovaní bolo zachovanie stavu asignácií percent z dane z príjmov fyzic-

kých a právnických osôb na rok 2013 na úrovni 2 % plus 1 % za dobrovoľnícku činnosť pre 

fyzické osoby a 2 % plus 0,5 % dar, resp. 1,5 % bez daru pre právnické osoby. 

 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR: 

Úlohu považujeme za nesplnenú. Pokračovanie asignácie dane nie je zabezpečené v prípade 

asignácie dane právnickými osobami. V zákone o dani z príjmov je naďalej uzákonené po-

stupné vyklesávanie % asignácie právnickými osobami až do roku 2021. Úpravou, ktorá bola 

vykonaná novelou zákona o dani z príjmu č. 463/2013 Z. z., došlo len k predĺženiu obdobia a 

spomaleniu postupného poklesu možnosti asignácie dane právnickými osobami. Možnosť 

zvýšeného % asignácie v prípade darovania nemá žiadny efekt, pretože pre asignujúcu práv-

nickú osobu nepredstavuje žiadne zvýhodnenie, a to z dôvodu, že dar musí byť poskytnutý 

z čistého zisku po zdanení (o hodnotu daru nemôže byť znížený základ dane). Daňovník - 
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právnická osoba takto nie je ničím motivovaná na poskytnutie daru a tým ani k možnosti zvý-

šeného % asignácie. 

Je preto reálny predpoklad, že vzhľadom na uzákonené postupné klesanie % asignácie bude 

podiel právnických osôb na asignácii stále klesať a tento deficit v horizonte nasledujúcich 

rokov nedokáže nahradiť ani hodnota darov, ani asignácia fyzickými osobami.  
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Úloha č. 8: Individuálne darcovstvo 

 

Zmapovať možnosti a prijať legislatívne nástroje na podporu individuálneho darcovstva. 

Zodpovední: minister financií SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2012 – presunutý na 30.06.2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Ministerstvo financií: Úloha je splnená.  

V zmysle časti 2.3 bodu 10 materiálu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 

úlohou bolo preskúmať možnosti a prijať legislatívne nástroje na podporu individuálneho 

darcovstva napríklad vytvorením nových platobných nástrojov, ako sú inkaso (Direct debit), 

trvalý príkaz na úhradu, pravidelné (rekurentné) mobilné platby a pravidelné (rekurentné) 

kartové platby pre individuálnych darcov. Po preskúmaní predmetnej skutočnosti sme dospeli 

k záveru, že nie je potrebné prijať legislatívne opatrenia, pokiaľ ide o vyššie uvedené nástroje, 

keďže tieto nie sú novými, ale bežnými nástrojmi využívanými na platenie finančných pro-

striedkov. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS:  

Úrad splnomocnenca pre ROS mapoval možnosti, ako upraviť podmienky individuálneho 

darcovstva a vytvoriť legislatívny rámec na ich posilnenie. Jednou z ciest bolo vypracovanie 

návrhu pre paragrafové znenie charitatívnej reklamy, ktorý bol prezentovaný na konferencii 

mimovládnych neziskových organizácií na konci októbra 2013.  

Ďalším krokom posilnenia individuálneho darcovstva bola dohoda s Ministerstvom financií o 

zachovaní stavu asignácií percent z dane z príjmov fyzických a právnických osôb na rok 2013 

na úrovni roku 2012. V súvislosti s asignáciou dane predložil Úrad splnomocnenca pre ROS 

Ministerstvu financií návrh na úpravu asignačného mechanizmu, o uplatnenie ktorého sa bude 

ďalej rokovať v roku 2014. 

 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR: 

Platí uvedené k predchádzajúcej úlohe č. 7. Individuálne darcovstvo nie je nijako daňovo 

zvýhodnené, a tým ani motivujúce najmä pre právnické osoby. Nie je preto možné hovoriť 

o podpore individuálneho darcovstva, žiadne legislatívne úpravy v tomto smere neboli vyko-

nané. Úlohu preto považujeme za nesplnenú.  
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Oblasť č. 3 Akčného plánu: Podpora verejnej diskusie o závažných                     

otázkach spoločnosti 
 

 

Úloha č. 1: Program podpory verejnej diskusie a sociálnych kampaní 

 

Navrhnúť program zameraný na podporu verejnej diskusie a sociálnych kampaní v témach 

kľúčových pre slovenskú spoločnosť.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy:    

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Pracovnou skupinou pri Rade vlády pre MNO bol pripravený dokument Program podpory 

verejnej diskusie a sociálnych kampaní, ktorý bol dňa 27.05.2013 prerokovaný na zasadnutí 

Rady vlády pre MNO a prijatý uznesením č. 24. Materiál je uverejnený na stránke 

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3777_68c23program-podpory-verejnej-diskusie.pdf. 

V rámci ďalšieho kroku, t.j. implementácie, splnomocnenec vlády pre ROS zakomponoval 

Program podpory verejnej diskusie a sociálnych kampaní do návrhu nového Akčného plánu 

Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2014 – 2016.  

 

  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3777_68c23program-podpory-verejnej-diskusie.pdf
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Úloha č. 2: Spolupráca s RTVS 

 

Vytvoriť spoluprácu medzi splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a 

RTVS, ktorej cieľom bude dosiahnutie systematického mapovania významných tém a inicia-

tív občianskej spoločnosti a zabezpečenie prítomnosti širokého spektra MNO pôsobiacich na 

Slovensku vo verejnoprávnych médiách.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2012 

 

Stav plnenia úlohy:    

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená.  

Splnomocnenec vlády pre ROS uskutočnil viaceré rokovania s generálnym riaditeľom Roz-

hlasu a televízie Slovenska, na ktorých boli prerokované možnosti vzájomnej spolupráce 

a dohodnuté konkrétne možnosti zapojenia prítomnosti širokého spektra MNO pôsobiacich na 

Slovensku vo verejno-právnych médiách. Tieto však závisia od možností financovania jednot-

livých programov RTVS. 
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Úloha č. 3: Podpora výskumu MNO 

 

Navrhnúť program na podporu výskumných aktivít týkajúcich sa stavu občianskej spoločnosti 

na Slovensku. Medzi prvé úlohy patrí aj zmapovanie súčasného stavu a trendov týkajúcich sa 

cirkví a náboženských spoločností ako súčasti občianskej spoločnosti na Slovensku.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre ROS 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy:    

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Na Úrade splnomocnenca pre ROS vznikol participatívnym spôsobom v spolupráci 

s expertmi v oblasti výskumu z neziskového a akademického sektora a štátnej správy materiál 

Výskum zameraný na poznávanie neziskového sektora. Jeho definitívna podoba bola sfinali-

zovaná dňa 21.05.2013. Materiál je uverejnený na stránke  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3775_68c21-program_vyskum-neziskoveho-sektora.pdf 

Program bol predložený na prerokovanie Rade vlády pre MNO, ktorá ho dňa 27.05.2013 

uznesením č. 23 prijala. 

V rámci ďalšieho kroku, t.j. implementácie, splnomocnenec vlády pre ROS zakomponoval 

program Výskum zameraný na poznávanie neziskového sektora do návrhu nového Akčného 

plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2014 – 2016.  
 

  

http://tretisektor.gov.sk/data/files/3775_68c21-program_vyskum-neziskoveho-sektora.pdf
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Oblasť č. 4 Akčného plánu: Kontrola plnenia Akčného plánu 2012-13 
 

 

Úloha č. 1: Ročné hodnotenia 

 

Realizovať pravidelné ročné hodnotenie a kontrolu realizácie Akčného plánu a vypracovať 

správu. Výsledky hodnotenia plnenia Akčného plánu splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti predloží, po prerokovaní na Rade vlády pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť a vo Výbore pre MNO, vláde SR.   

Zodpovední: ministri vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: každoročne k 31.12.  

 

Stav plnenia úlohy:    

Pozn.: Vydaním uznesenia vlády SR č.397 z 1. augusta 2012 vláda SR zriadila Radu vlády SR 

pre MNO. Týmto krokom právomoci a povinnosti Výboru pre MNO prešli z Rady vlády SR 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Radu vlády SR pre MNO. Prero-

kovanie predmetnej Správy na Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť týmto stratilo opodstatnenie. Splnomocnenec vlády pre ROS predkladá 

hodnotiace správy na zasadnutiach Rady vlády SR pre MNO. 

 

Prvé hodnotenie plnenia Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti za roky 

2012-2013 k 31.12.2012 bolo vypracované a dňa 11.09.2013 predložené na rokovanie vlády 

SR a vzaté vládou SR na vedomie. 

 

Úrad splnomocnenca pre ROS pripravil druhé ročné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie 

rozvoja občianskej spoločnosti za roky 2012-2013 za rok 2013.  

Na požiadanie splnomocnenca vlády pre ROS ministerstvá pridložili podkladové materiály 

pre pravidelné ročné hodnotenie a kontrolu realizácie Akčného plánu Koncepcie rozvoja ob-

čianskej spoločnosti na roky 2012-2013. Z týchto materiálov Úrad splnomocnenca pre ROS 

vypracoval túto hodnotiacu správu, v ktorej cituje predložené hodnotiace správy jednotlivých 

zainteresovaných ministerstiev: 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo financií  

Ministerstvo hospodárstva 

Ministerstvo kultúry  

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

Ministerstvo spravodlivosti 

Ministerstvo vnútra  

Ministerstvo zahraničných vecí  

Ministerstvo zdravotníctva 

Ministerstvo životného prostredia 

 

K týmto vyjadreniam pripojil Úrad splnomocnenca pre ROS vlastné hodnotenia plnenia úloh. 

 

Nasledujúce dve ministerstvá poslali svoje hodnotiace správy v neštrukturovanom, alebo len 

čiastočne štrukturovanom formáte, čo neumožňovalo prideliť ich vyjadrenia k jednotlivým 

úlohám akčného plánu. Na základe tejto skutočnosti ich vyjadrenia sú uvedené v tejto časti 

správy. 

 

Ministerstvo práce: Úloha je splnená. 
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako gestor predložilo                      

na zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie Návrh Národného prog-

ramu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020, ktorý bol schválený s pripomienkami na za-

sadnutí predmetnej rady dňa 5. septembra 2013. Dňa 2. októbra 2013 ministerstvo predložilo 

na sekretariát Rady vyhodnotenie pripomienok vznesených radou počas diskusie k Návrhu 

Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020.  

Za prioritnú považujem spoluprácu výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Výbor 

pre seniorov, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor 

pre deti a mládež) pri príprave a finalizácii Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských 

práv v SR  (ďalej len „stratégia“), prípravu ktorej gestorsky vedie Ministerstvo zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR v úzkej súčinnosti so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti (stratégia nadväzuje na existujúce rezortné politiky a dokumenty prog-

ramového charakteru zamerané na osobitne ohrozené skupiny obyvateľstva, napr. národné 

stratégie a akčné plány pre rodovú rovnosť, deti a mládež, seniorov a seniorky, osoby so 

zdravotným postihnutím). Na základe úlohy v bode E.3. uznesenia č.83 Rady vlády SR pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, zo dňa 4. septembra 2013 budú v rámci 

výborov v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadené odborné pracovné 

skupiny pre prípravu a finalizáciu stratégie zložené pomerne z predstaviteľov Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zo zástupcov verejnej správy, MNO a odborníkov 

v predmetnej oblasti.  

V problematike prístupnosti informácií poukazujem na skutočnosť, že venujeme pozornosť 

ako gestor viacerých vládnych materiálov nelegislatívneho charakteru – vo vzťahu k osobám 

so zdravotným postihnutím v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným pos-

tihnutím rozpracúva problematiku v pripravovanom Národnom programe rozvoja životných 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím; vo vzťahu k seniorom problematiku rozpracúva 

prostredníctvom opatrení zacielených na zlepšovanie digitálnej gramotnosti starších ľudí 

v Národnom programe aktívneho starnutia na roky 2014-2020 (t. č. v legislatívnom procese 

vo fáze po ukončení MPK); a napokon vo vzťahu k deťom a mládeži rozpracúva problemati-

ku prostredníctvom prierezovo orientovaných opatrení s dôrazom na sprístupňovanie infor-

mácií vo formátoch a jazyku prístupnom k deťom v Národnom akčnom pláne pre deti na roky 

2013-2017 (aktualizovanom a vyhodnocovanom v jednoročnej periodicite), schválenom vlá-

dou SR uznesením č. 276 z 5. júna 2013. 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť (pôsobiaci v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR) pripravil v októbri 2012 Analýzu potrieb organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdra-

votným postihnutím z hľadiska existencie a efektívnej činnosti, závery ktorej odporučil brať 

do úvahy pri rozpracovaní Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, návrh 

na vypracovanie ktorej schválila vláda SR svojím uznesením č. 717 zo dňa 16. novembra 

2011 a pri rozpracovaní úloh obsiahnutých v Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na 

Slovensku, ktorú schválila vláda SR svojím uznesením č. 68 z 22. februára 2012. 

V oblasti koordinácie a integrácie cudzincov stále prebieha Národný projekt SK 2012 EIF P 

3/1 NP s názvom „Príprava novej integračnej politiky a jej mainstreaming“, ktorého cieľom je 

vytvorenie novej integračnej politiky. V procese jeho prípravy sú aplikované princípy „otvo-

reného vládnutia“, ktoré vychádzajú z uznesenia vlády č. 50 z 22. februára 2012 v zmysle 

iniciatívy pre otvorené vládnutie.  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci prípravy 

a prerokúvania materiálov legislatívnej povahy i materiálov nelegislatívnej povahy v rámci 

svojej pôsobnosti štandardne umožňuje a využíva účasť mimovládnych neziskových organi-

zácií najmä v rámci pripomienkových konaní k predkladaným legislatívnym návrhom 

i materiálom nelegislatívnej povahy cez Portál právnych predpisov, ktorý umožňuje nielen 
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oprávneným orgánom verejnej moci ale aj laickej a odbornej verejnosti  aktívne  sa zapojiť do 

legislatívneho procesu či formou individuálnych alebo hromadných pripomienok.  

V rámci celého procesu prípravy novely zákona o sociálnych službách (schválená uznesením 

vlády SR č. 557/2013 z 26.09.2013) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky (ďalej len „MPSVR SR“) dôsledne realizovalo participatívny prístup ku koncipo-

vaniu právnej úpravy právnych vzťahov, ktoré majú byť  predmetom zmien a doplnení. Pro-

cesu predchádzala dôsledná analýza problémov aplikačnej praxe pri uplatňovaní platnej práv-

nej úpravy z pohľadu zástupcov zainteresovaných strán, vrátane   mimovládnych organizácií. 

V záujme vyváženosti pohľadu na problémy aplikačnej praxe bola táto analýza doplnená aj 

identifikáciou problémových oblastí interpretácie a aplikácie platnej právnej úpravy zo strany 

zástupcov samosprávy na lokálnej a regionálnej úrovni. Zároveň v záujme expertného prístu-

pu k príprave novely boli oslovení zástupcovia výskumných pracovísk (Inštitút pre výskum 

práce, sociálnych vecí a rodiny) i akademickej obce. Na proces analýzy nadväzoval proces 

syntézy získaných podnetov, ich prerokúvania, ako i vyjednávania sporných pohľadov                                

na predmet želateľnej úpravy právnych vzťahov. Tento proces bol realizovaný s využitím 

procesov konštruktívneho dialógu všetkých zúčastnených strán a riadeného vyjednávania 

v rámci uskutočnených rokovaní pracovnej skupiny s riadeným okruhom účastníkov. Členo-

via pracovnej skupiny boli etablovaní na princípe nominácie zástupcov zo strany zaintereso-

vaných subjektov prípravného procesu a otvoreného dialógu – nominácia zástupcov prijíma-

teľov sociálnych služieb (združených v MNO), poskytovateľov sociálnych služieb (združe-

ných v MNO), zástupcov samosprávy na lokálnej a regionálnej úrovni, zástupcov vedy 

a výskumu, expertov MPSVR SR a iných  zainteresovaných orgánov štátnej správy. Legitimi-

tu činnosti pracovnej skupiny zabezpečilo jej kreovanie pod gesciou štátneho tajomníka 

MPSVR SR spolu, na základe doručených nominácií, ministrom práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR  menovaných členov pracovnej skupiny. 

V rámci rokovaní pracovnej skupiny boli dôsledne uplatňované participatívne metódy 

s dôrazom na ústnosť, akcent na argumentáciu, vyjednávanie, snahu o dosiahnutie konsenzu, 

ako i vzájomné vymieňanie poznatkov zúčastnených strán z hľadiska znalosti teórie i praxe 

výkonu  činností a  realizovaných procesov v pôsobnosti zainteresovaných strán. 

Na základe výstupov a záverov rokovaní pracovnej skupiny a tematicky zriadených pracov-

ných podskupín (vzhľadom na špecifický vecný obsah a rozsah pripravovanej právnej úprav) 

experti MPSVR SR pripravovali priebežne návrhy paragrafového znenia navrhovaných zmien 

a doplnení. Výstupy expertného spracúvania boli priebežne v navrhovanom znení  prerokúva-

né v rámci tematicky orientovaných pracovných stretnutí realizovaných v rôznych územných 

obvodoch SR. Účastníkmi týchto tematických stretnutí boli zástupcovia samosprávnych orgá-

nov na regionálnej i lokálnej úrovni, zástupcovia mimovládnych organizácií, ako i zástupco-

via akademickej obce, vrátane účasti zahraničných expertov, ako i vybraní prijímatelia sociál-

nych služieb, resp. ich zástupcovia. 

Na základe vyššie uvedeného procedurálneho postupu bol realizovaný výstup, návrh zmien 

a doplnení zákona o sociálnych službách, ktorý možno považovať za konsenzuálny výstup 

partnerských iniciatív pre otvorené vládnutie, ktorý má za cieľ vytvoriť podmienky pre kva-

litnú správu vecí verejných, čo predpokladá spoluprácu a zapojenie verejnosti odbornej 

i laickej i do riešenia problémov náležitého koncipovania právnej úpravy sociálnych služieb.  

 Pri príprave nového programového dokumentu - návrhu Národného programu rozvoja ži-

votných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2013 - 2017, s výhľadom                        

do roku 2020 MPSVR SR postupovalo podľa Čl. 4 ods. 3 Dohovoru OSN o právach osôb 

so zdravot-ným postihnutím, podľa ktorého „pri vytváraní a uplatňovaní zákonodarstva 

a politík zameraných na vykonávanie dohovoru a pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa 

osôb so zdravotným postihnutím, štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, budú 

dôkladne konzultovať s osobami so zdravotným postihnutím, vrátane detí so zdravotným pos-

tihnutím a budú s nimi aktívne spolupracovať prostredníctvom ich reprezentatívnych organi-
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zácií“. Na predmetný účel Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

vytvorilo pracovnú skupinu, ktorej členmi boli nielen zástupcovia jednotlivých zainteresova-

ných rezortov, ale aj zástupcovia reprezentatívnych organizácií zastupujúcimi záujmy osôb                           

so zdravotným postihnutím.  

 Návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020 (toho času je                          

po ukončenom medzirezortnom pripomienkovom konaní) bol vypracovaný v spolupráci so 

všetkými relevantnými subjektmi, t.j. so zainteresovanými ministerstvami, samosprávnymi 

krajmi, Združením miest a obcí Slovenska, Jednotou dôchodcov na Slovensku, Združením 

kresťanských seniorov, Fórom pre pomoc starším, Konfederáciou odborových zväzov Slo-

venskej republiky, Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, 

Republikovou úniou zamestnávateľov a Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení 

Slovenskej republiky.  

 Príprava Návrhu stratégie na ochranu detí pred násilím - za  rezort práce, sociálnych vecí 

a rodiny boli a sú do prípravy aktívne zapojené  relevantné mimovládne organizácie.  

 Návrh riešenia identifikovaného problému v ochrane detí pred násilím - návrh riešenia  je 

konzultovaný s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany detí pred nási-

lím.  

 Príprava návrhu právnej úpravy sociálnej práce a podmienok výkonu sociálnej práce -                       

do prípravy návrhu boli zapojené všetky vysoké školy so študijným programom sociálna prá-

ca - Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci a aktuálne je návrh právnej úpravy predložený 

na odbornú verejnú diskusiu. 

Aktívne sme tiež spolupracovali v procese prípravy Memoranda o porozumení poskytovaním 

relevantných podkladov v otázkach dotýkajúcich sa jeho odvetvovej pôsobnosti v úzkej sú-

činnosti so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vyvíjajú činnosti 

v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Na základe podnetov MNO sme prehodnotili mechanizmus poskytovania finančného príspev-

ku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby z účelovej dotácie MPSVR SR, určeného 

na financovanie vybraných druhov sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytova-

teľmi sociálnej služby na lokálnej úrovni (nocľaháreň, zariadenie pre seniorov, zariadenie 

opatrovateľskej služby, denný stacionár) a pristúpilo k vykonaniu zmien tejto právnej úpravy 

v rámci novely zákona o sociálnych službách( schválená uznesením vlády SR č. 557/2013 

z 26.09.2013). Ide o zabezpečenie poskytovania tohto finančného príspevku z  účelovej dotá-

cie MPSVR SR na základe zmluvy uzatvorenej medzi MPSVR SR a neverejným poskytova-

teľom sociálnej služby, na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, ktorá ustanovovala poskytnu-

tie tohto finančného príspevku z  účelovej dotácie MPSVR SR pre neverejného poskytovateľa 

sociálnej služby len sprostredkovane prostredníctvom príslušnej obce, a to na základe zmluvy 

uzatvorenej medzi MPSVR SR a obcou, ktorú musel predtým písomne požiadať neverejný 

poskytovateľ sociálnej služby o tento finančný príspevok. 

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných prí-

spevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (v súlade s Rámcovým plánom legislatívnych úloh 

vlády – III. štvrťrok 2014). Príprava novely citovaného zákona sa bude realizovať za plnej 

účasti osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií (aj 

s ohľadom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čl. 4 ods. 3).  

V oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí prebiehala v rokoch 2012 – 2013: 

 Príprava zákonov a podzákonných noriem - spolupráca pri príprave návrhu novely zá-

kona o sociálnych službách s MNO 

 Príprava strategických a koncepčných dokumentov – spolupráca s MNO pri príprave 

dokumentov: 

o Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2011 aj za rok 

2012 
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o Správa o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu                     

na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 a jeho aktualizá-

cia bola prerokovaná na zasadnutí vlády Slovenskej republiky dňa 3. júla 2013 

o Návrh Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách 

na roky 2014 – 2019, ktorý sa predkladá na základe úlohy č. 2 na mesiac október Plánu práce 

vlády Slovenskej republiky na rok 2013 správy k Dohovoru OSN o odstránení všetkých fo-

riem diskriminácie žien, ktorú predloží odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR 

SR v roku 2014 Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien. 

MPSVR SR prvýkrát v histórii v roku 2013 na základe novely zákona o dotáciách pripravilo 

dotačnú schému na podporu rodovej rovnosti, ktorá je výslovne určená iba pre MNO. Odbor 

rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí bude pokračovať v spolupráci s MNO pri implementá-

cii horizontálnej priority Rovnosť príležitostí, ktorá je jednou zo štyroch horizontálnych prio-

rít v programovom období 2007-2013 štrukturálnych fondov. 

V oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí spolupracuje MPSVR SR s MNO predovšet-

kým prostredníctvom Výboru pre rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“) Rady vlády pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada). V zmysle štatútu výboru je 

podpredsedníčkou výboru zástupkyňa MNO a členstvo je zložené na paritnom základe. MNO 

sú vo výbore zastúpené rovnakým počtom ako štátne inštitúcie. V štatúte výboru je ustanove-

ná zásadná pripomienka výboru, ktorá sa predkladá priamo prostredníctvom rady vláde SR. 

Naposledy bola zásadná pripomienka výboru predložená vláde SR ohľadom delimitácie fi-

nančných prostriedkov dotačnej schémy z MZV a EZ na MPSVR SR, ktorú vláda SR schváli-

la. MNO sú zapojené do všetkých pracovných skupín výboru. 

 Osvedčenou je spolupráca s MNO v rámci národného projektu operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia „Inštitút rodovej rovnosti“. Zástupkyne MNO sú v projekte 

zastúpené v odbornom orgáne, ktorým je Expertná rada a zodpovedajú za obsahové plnenie 

jednotlivých aktivít, ich odbornú úroveň a realizujú jednotlivé aktivity. 

 MNO spolupracovali tiež pri vypracovaní rámcových podmienok pre finalizáciu návr-

hov v rámci Nórskeho finančného mechanizmu. Úrad vlády SR je správcom programu Do-

máce a rodovo podmienené násilie financovaného z Nórskych grantov 2009 - 2014. Dňa                        

26. 11. 2012 sa konala otváracia konferenciu pod názvom „Počúvame volania o pomoc“, kto-

rá oficiálne odštartovala implementáciu programu na Slovensku pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách. MNO aktívne vystúpili na konferencii so 

svojimi príspevkami a konferenciu zakončili „vypískaním násilia“. 

 

Ministerstvo školstva: Úloha je splnená. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister-

stvo“) v súlade s Koncepciou rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2020 

schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 68 z 22. februára 2012, ktorej súčasťou 

je Akčný plán na roky 2012 až 2013, ďalej len „Akčný plán“), vykonalo v súlade s úlohou 

C.3 ročné hodnotenie a kontrolu realizácie svojich úloh za rok 2013 a predkladá nasledujúcu 

správu. 

1. Regionálne školstvo 

Ministerstvo spolupracuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“)  

pri organizovaní súťaží pre deti materských škôl a žiakov základných a stredných škôl. 

V zmysle čl. 5 smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 27/2011 

o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zaria-

dení v znení smernice ministerstva č. 6/2013 môžu byť organizátormi súťaží podporovaných 

ministerstvom  aj subjekty neziskového sektora. 

Na základe schváleného organizačného poriadku súťaže a jej zaradenia do príslušnej kategó-

rie sú z rozpočtu kapitoly ministerstva na súťaže, ktorých organizátormi sú subjekty nezisko-

vého sektora, každoročne vyčlenené finančné prostriedky. 
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Medzi subjekty neziskového sektora - MNO, s ktorými ministerstvo spolupracuje v oblasti 

súťaží,  patria  Junior Achievement Slovensko, Nadácia pre deti Slovenska, Občianske zdru-

ženie Supertrieda, Senec; Občianske združenie Zdravá spoločnosť, Bratislava; Občianske 

združenie Slávik Slovenska, Bratislava; CSEMADOK, Dunajská Streda; Spoločnosť pre 

predškolskú výchovu, región Galanta; Zväz Rusínov - Ukrajincov, Prešov; Neinvestičný fond 

Deti naša budúcnosť pri materskej škole Hollého ul., Bánovce nad Bebravou; Rusínska obro-

da na Slovensku, Prešov. 

V rámci výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie ministerstva na obnovu výchovy 

a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a prí-

roda na rok 2013 podporilo ministerstvo formou dotácie v objeme 11.000,- eur projekt Jedno-

ty slovenských matematikov a fyzikov. 

V rámci plnenia Akčného plánu pre plnenie úloh vyplývajúcich z národnej stratégie pre glo-

bálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až 2016 ministerstvo  spolupracuje okrem gestora 

stratégie, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, aj 

s MNO, ako sú Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Občianske združenie Člo-

vek v ohrození, Občianske združenie CEEV Živica, Nadácia Pontis a mnohé ďalšie organizá-

cie, ktoré svojimi vzdelávacími a osvetovými aktivitami prispievajú k implementácii cieľov 

a princípov globálneho vzdelávania do vzdelávacích a výchovných programov škôl 

a školských zariadení. 

V rámci hodnotenia rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviro-

projekt 2013 v medzirezortnej komisii pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmen-

tálnych projektov ministerstva spolupracuje ministerstvo s MNO, ako sú Envirosvet, JK Strá-

žovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti. 

Sekcia regionálneho školstva ministerstva ďalej spolupracuje s neziskovou organizáciou 

VČELÍ DOM v oblasti vzdelávacieho projektu pre základné a stredné školy v strednej Európe 

„aces“ – Akadémia stredoeurópskych škôl. Partnerom projektu okrem Občianskeho združenia 

VČELÍ DOM zo Slovenska je rakúska nezisková organizácia Interkulturelles Zentrum. 

V rámci iniciatívy Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania „Európska značka 

pre jazyky“ ministerstvo spolupracuje so Slovenskou akademickou asociáciou pre medziná-

rodnú spoluprácu (SAAIC), Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania, ktorej 

cieľom je zviditeľniť miestne alebo národné inovačné projekty vo vyučovaní  cudzích  jazy-

kov a rozširovať ich na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe. 

Sekcia regionálneho školstva ministerstva ďalej spolupracuje aj so Združením odborných 

učilíšť Slovenska, ďalej len „ZOUS“. Ide o apolitické, záujmové mimovládne združenie práv-

nických osôb, ktoré vzniklo ako celoslovenská, záujmová a dobrovoľná organizácia združujú-

ca odborné učilištia a zariadenia, ktorých poslaním je výchova a výučba mentálne postihnu-

tých detí. Združuje špeciálne základné, stredné školy, odborné učilištia, reedukačné centrá 

a diagnostické centrá. V súčasnosti má 70 členov.  

Ministerstvo sa zúčastňuje zasadnutí rady riaditeľov ZOUS, ktoré sa konajú štvrťročne vždy 

v inej škole, či zariadení v rámci Slovenskej republiky. Cieľom týchto stretnutí je skvalitňo-

vanie pedagogickej práce, výmena odborných skúseností a riešenie prípadných problémov, 

vyskytujúcich sa v týchto školách, či zariadeniach. 

2. Vysoké školstvo  

V júni 2013 bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválený 

štatút Rady ministerstva na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. Podľa tohto 

štatútu, z členov rady piatich členov navrhujú vysoké školy, MNO  a občianske združenia 

z odborníkov v príslušnej oblasti. Z vymenovaných členov rady sú dvaja z neziskových orga-

nizácií. 

3. Veda a technika  
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V súlade s úlohou č. 1 - v oblasti výskumu a vývoja MNO aktívne participovali pri príprave 

strategických a koncepčných materiálov. Zástupcovia MNO boli a sú aktívnymi členmi pra-

covných skupín pri príprave Stratégie inteligentnej špecializácie vo výskume a inováciách. 

Vyhodnotiť dopady, transparentnosť a efektivitu dotačných mechanizmov podľa úlohy č. 3 

nie je možné, pretože sekcia vedy a techniky neposkytuje dotácie, kde sú oprávnenými žiada-

teľmi MNO, preto nie je možné vyhodnocovať mechanizmus hodnotenia. 

Nepriame dopady na MNO v súlade s úlohou č. 4 budú špecifikované v stratégii výskumu 

a inovácií, ktorá sa v súčasnosti pripravuje. Úloha MNO je tiež špecifikovaná v zákone                          

č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. 

Zástupcovia MNO sa vo veľkej miere prezentujú v Rade vlády Slovenskej republiky pre ve-

du, techniku a inovácie a v pracovných skupinách zakladaných ad - hoc (napr. pri príprave S3 

stratégie). 

4. Štrukturálne fondy Európskej únie 

Ministerstvo v oblasti štrukturálnych fondov Európskej únie uplatňuje princíp partnerstva a 

spolupracuje s MNO pri implementácii operačných programov v programovom období 2007 

až 2013, napr. formou účasti MNO v monitorovacích výboroch, zverejňovanie dokumentov 

na webovom sídle ministerstva, ako aj pri príprave operačných programov v rámci nasledujú-

ceho programového obdobia 2014 až 2020.  

V súčasnosti sa pripravuje návrh operačného programu Výskum a inovácie  a časti operačné-

ho programu Ľudské zdroje (za oblasť vzdelávania). Zástupca neziskového sektora je súčas-

ťou pracovnej skupiny pre prípravu obidvoch operačných programov. Neziskové organizácie, 

tak ako v súčasnom programovom období, budú aj v tom  budúcom oprávnenými prijímateľ-

mi nenávratnej finančnej pomoci. K podrobnostiam ohľadom spolupráce s MVO sa však bude 

možné vyjadriť až po schválení legislatívy EÚ upravujúcej jednotlivé mechanizmy a nástroje 

a definovania  systému na národnej úrovni. 

5. Medzinárodná spolupráca, európske záležitosti a celoživotné vzdelávanie 

V súlade s plnením úlohy č. 7 ministerstvo zabezpečuje vykonávanie Zmluvy o účasti na Eu-

rópskom hospodárskom priestore v súlade s jej ustanoveniami. Ministerstvo tiež zabezpečuje 

účasť rezortu na využívaní finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, a to 

predovšetkým ako člen Národného monitorovacieho výboru pre finančný mechanizmus.                        

Pri programovaní, monitoringu a hodnotení programov sa uplatňuje princíp partnerstva medzi 

verejnou správou a ďalšími zainteresovanými aktérmi, vrátane MNO. V januári 2013 prebe-

hol výber správcu pre Štipendijný fond EHP, štipendiá by mali byť poskytované v priebehu 

rokov 2013 až 2016. Ich cieľom je podporiť mobilitu vysokoškolských študentov 

a pedagógov, posilniť inštitucionálnu spoluprácu na všetkých úrovniach vzdelávania a rozšíriť 

príležitosti pre vedecko-výskumnú výmenu medzi Slovenskou republikou a štátmi EHP – 

EZVO. 
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Úloha č. 2: Nový akčný plán 

 

Vypracovať v spolupráci s kľúčovými aktérmi občianskej spoločnosti, prerokovať na Rade 

vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vo Výbore pre MNO 

a predložiť vláde SR návrh Akčného plánu na roky 2014-15. 

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy:    

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je čiatočne splnená. 

Na zasadnutí Rady vlády pre MNO 05.09.2013 vznikla pracovná skupina na tvorbu nového 

Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2014-2016. Úrad splno-

mocnenca pre ROS koordinoval prácu tejto pracovnú skupinu, ktorá dala nosné podnety                        

na vypracovanie návrh Akčného plánu. Ten nadväzuje na Koncepciu rozvoja občianskej spo-

ločnosti na Slovensku do roku 2020 a definuje najdôležitejšie úlohy na roky 2014-2016. 

 

Návrh Akčného plánu bol ďalej sprístupnený na stránke Úradu splnomocnenca pre ROS                           

na verejné pripomienkovanie (http://tretisektor.gov.sk/data/files/4117_1-navrh_akcny-plan-

kros-2014-2016.pdf). Úrad splnomocnenca pre ROS tiež zorganizoval na začiatku októbra 

2013 verejné regionálne workshopy v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave (informácie 

uverejnené na stránke http://tretisektor.gov.sk/uskutocnili-sa-regionalne-stretnutia-k-tvorbe-

akcneho-planu-koncepcie-rozvoja-obcianskej-spolocnosti-na-slovensku/). Získané pripmien-

ky Úrad splnomocnenca pre ROS zhodnotil a zapracoval do návrhu Akčného plánu. 

 

Týmito participatívnymi metódami vznikol návrh nového Akčný plán Koncepcie rozvoja ob-

čianskej spoločnosti na roky 2014-2016. Nasledovať budú vnútrorezortné a medzirezortné 

pripomienkové konanie. Návrh bude tiež k dispozícii na pripomienkovanie členom Komory 

MNO pri Rade vlády MNO. Po zapracovaní pripomienok bude materiál predložený na naj-

bližšie zasadnutie Rady vlády pre MNO. Po jeho schválení bude pripravený na predloženie na 

zasadnutie vlády SR. Vzhľadom na odstúpenie splnomocnenca vlády pre ROS z funkcie však 

nie je zrejmé, kto bude za tento proces zodpovedný, resp. kto bude napĺňať viaceré úlohy 

z Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2014-2016. 

 

Pozn.: Vydaním uznesenia vlády SR č. 397 z 1. augusta 2012 vláda SR zriadila Radu vlády 

pre MNO. Týmto krokom právomoci a povinnosti Výboru pre MNO prešli z Rady vlády SR 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Radu vlády pre MNO. Preroko-

vanie predmetnej Správy na Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť týmto stratilo opodstatnenie. Splnomocnenec vlády pre ROS predkladá hodnotiace 

správy na zasadnutiach Rady vlády SR pre MNO. 
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