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/návrh/ 

Deklarácia 

 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o spolupráci s mimovládnymi neziskovými 

organizáciami 

PREAMBULA 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v snahe naplniť zámery vlády Slovenskej republiky 

obsiahnuté v Koncepcii pre rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku, schválenej uznesením 

vlády Slovenskej republiky 68 z 22. februára 2012 a jej Akčného plánu na najbližšie obdobie, 

rešpektujúc hodnotu dobrovoľníctva, aktivít a cieľov realizovaných mimovládnymi 

neziskovými organizáciami  

vnímajúc silné stránky štátu, samosprávy a tretieho sektora a ich jedinečné možnosti pri 

spoločnom hľadaní efektívnych riešení zameraných na rýchle naplnenie potrieb prevencie 

a bezpečnosti občanov nachádzajúcich sa najmä v stave ohrozenia, alebo akútnej krízy 

vyvolanej pôsobením mimoriadnych udalostí, násilných incidentov, havárií a prírodných 

katastrof, 

uvedomujúc si, že mnohé udalosti prinášajú aj množstvo akútnych potrieb zasiahnutého 

obyvateľstva, ktorých naplnenie nie je zo zákonných, ekonomických, alebo kapacitných 

dôvodov v možnostiach štátu a samosprávy, pričom ich napĺňaniu sa na profesionálnej úrovni 

venujú viaceré subjekty spomedzi mimovládnych neziskových organizácií 

vydáva túto deklaráciu o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami. 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) aktívne 

spolupracuje so subjektmi tretieho sektora  a túto spoluprácu považuje za významnú súčasť 

svojej činnosti. Spolupráca s mimovládnymi neziskovými organizáciami sa uskutočňuje 

aj prostredníctvom členstva v poradných orgánoch. 

I. 

Ministerstvo bude spolupracovať  s mimovládnymi neziskovými organizáciami najmä 

v nasledovných oblastiach: 

1. Príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov najmä v oblastiach 

a) verejnej správy 

b) správneho práva 

c) krízového riadenia, civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému 

 

2. Príprava strategických a koncepčných dokumentov najmä formou 

a) spolupráce s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri príprave 

strategických a koncepčných materiálov, ktoré sú v gescii ministerstva, ako  aj 

na dokumentoch, ktoré sú vypracovávané Výborom pre národnostné menšiny 
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a etnické skupiny formou aktívnych konzultácií,  pripomienkovaní 

a vzdelávania, 

b) účasti na organizácii a poskytovaní služieb integrovaného záchranného 

systému, civilnej ochrany, psychosociálnej starostlivosti pre potreby riešenia 

mimoriadnych udalostí/krízových situácií  vo vzťahu k profesionálnym 

zložkám integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, orgánom 

krízového riadenia a obyvateľstvu, realizácii vzdelávania vybraných 

zamestnancov útvarov  civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru, 

polície a ďalších.  

 

3. Hodnotenie  plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd 

a národných programov   

 

a) Ministerstvo považuje za základný dokument v oblasti poskytovania 

slovenskej humanitárnej pomoci do zahraničia „Mechanizmus 

humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia“ schválený 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 310 z 12. apríla 2006. Materiál 

vychádza zo skúseností, chápania a postupov tradičných donorov a je 

systémovým riešením pre potreby slovenskej humanitárnej pomoci. 

Ministerstvo plní úlohy  národného  kontaktného  a koordinačného  centra  

pre poskytovanie a prijímanie materiálnej humanitárnej pomoci. 

V konkrétnosti plní koordinačné úlohy v oblasti plánovania, prípravy a 

realizácie humanitárnej pomoci, pripravuje návrhy na poskytovanie a 

prijímanie humanitárnej pomoci na celoštátnej úrovni, vykonáva 

špecifikáciu materiálu humanitárneho charakteru, jeho evidenciu, 

hospodári s ním a rozhoduje o jeho použití, organizuje opatrenia súvisiace 

s poskytovaním a prijímaním humanitárnej pomoci na národnej i 

medzinárodnej úrovni a za týmto účelom spolupracuje s Odborom pre 

humanitárne záležitosti Organizácie Spojených národov Ženeva 

(OCHA/OSN), Euroatlantickým centrom pre koordinovanie reakcie na 

katastrofy (EADRCC/NATO) a Monitorovacím a informačným centrom 

Európskej únie (MIC/EU).  

 

b) Ministerstvo sa stane partnerom projektu mimovládnymi neziskovými 

organizáciami špecializujúcimi sa na poskytovanie podpory na miestach 

mimoriadnych udalostí/krízových situácií, najmä Človek v ohrození, 

Člověk v tísni, Slovenský Červený kríž, Slovenská katolícka charita, 

Gréckokatolícka charita, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, 

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, ADRA Slovensko a Tím 

krízovej intervencie Modrý Anjel, ktoré sa v priebehu roka 2012 dohodli 

na vytvorení spoločnej platformy pod názvom RISC: prijímacie, 

informačné a podporné centrum mimovládnych organizácií (ďalej len 

„RISC“).  
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c) Ministerstvo sa bude podieľať na koordinácii  poskytovaných podporných 

opatrení v rámci RISC tak, aby boli v budúcnosti materiálne, finančné a 

ľudské zdroje štátu, samosprávy a mimovládnych neziskových organizácií 

využívané oveľa efektívnejšie. Jedným z prioritných cieľov spolupráce 

s RISC je nastaviť efektívny spôsob spolupráce medzi ministerstvom 

a mimovládnymi neziskovými organizáciami pri poskytovaní 

psychosociálnej podpory obyvateľstvu zasiahnutému mimoriadnou 

udalosťou/krízovou situáciou. RISC bude plniť funkciu jednotného 

komunikačného bodu vo vzťahu k štátu, samospráve a obyvateľstvu 

zasiahnutému mimoriadnymi udalosťami/krízovou situáciou, bude 

koordinovať postup jednotlivých mimovládnych neziskových organizácií a 

prostredníctvom zdieľanej databázy viesť evidenciu dostupných síl a 

prostriedkov. Toto riešenie zásadným spôsobom zmení doterajší relatívne 

živelný spôsob poskytovania podpory a služieb, v ktorom okrem množstva 

nesporných pozitív dominovala neefektívna komunikácia, neskoro 

poskytovaná a málo adresná pomoc, slabo chránená pred zneužívaním zo 

strany prijímateľov, či naopak duplicitné poskytovanie spôsobené 

neexistenciou jednotnej koordinácie.  

 

d) Ministerstvo  bude aj naďalej aktívne spolupracovať so slovenskými 

organizáciami, ktoré združuje platforma mimovládnych organizácií, ktoré 

reálne spolupracujú a pomáhajú pri riešení humanitárnych akcií Slovenskej 

republiky v zahraničí, ale aj pri akciách organizovaných na Slovensku. 

Niektoré z nich vypracovali projekty na vysielanie dobrovoľníkov do 

rozvojových krajín a aj ich realizujú. 

 

e) Hasičský a záchranný zbor v rámci svojich kompetencií a v záujme rozvoja 

občianskej spoločnosti spolupracuje a reflektuje požiadavky viacerých 

občianskych združení, ktoré sa zameriavajú najmä na zraniteľnejšie 

skupiny obyvateľstva, akými sú napr. deti z detských domov či sociálne 

slabších rodín a to v podobe spoločných projektov v preventívno-

výchovnej oblasti. Zároveň Hasičský a záchranný zbor aktívne 

spolupracuje s mimovládnou neziskovou organizáciou Modrý anjel 

v poskytovaní posttraumatickej starostlivosti a krízovej intervencie pre 

občanov pri zmierňovaní a zvládaní následkov krízových situácií v akútnej 

fáze  po mimoriadnej udalosti, akými sú povodne, požiare, dopravné 

nehody a pod. 

 

 



4 
 

4. Určenie priorít a mechanizmov, vrátane hodnotenia dotačnej politiky rezortu na 

dané obdobie a okruhu prijímateľov, osobitne vo vzťahu k mimovládnym 

neziskovým organizáciám. 

 

Ministerstvo vnútra je zodpovedným a certifikačným orgánom pre štyri fondy 

všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov. V súčasnosti je pre 

štyri fondy všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Fond pre 

vonkajšie hranice – EBF, Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích 

krajín – EIF, Európsky fond pre utečencov – ERF a Európsky fond pre návrat – RF) 

v Slovenskej republike vytvorený a funkčný spoločný systém riadenia a kontroly. 

Ministerstvo zodpovedá za použitie finančných prostriedkov pridelených Slovenskej 

republike v rámci vyššie uvedených fondov a časť z nich implementuje 

prostredníctvom individuálnych projektov, realizovaných  predovšetkým  

mimovládnymi neziskovými organizáciami. 

 

5. Programovanie, implementácia a monitorovanie rozvojových fondov, ktoré 

spravuje ministerstvo 

Európska komisia v novembri 2011 navrhla zriadiť namiesto štyroch dva nové 

fondy pre oblasť vnútorných záležitostí a to Fond pre vnútornú bezpečnosť a Fond pre 

azyl, migráciu a integráciu. V rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu plánuje 

ministerstvo úzko spolupracovať s mimovládnymi neziskovými organizáciami na 

vytvorení programového dokumentu.  

6. Spôsoby a formy komunikácie, ktoré bude ministerstvo využívať pri informovaní 

mimovládnych neziskových organizácií, ako aj pripravenosť ministerstva 

k dialógu s platformami mimovládnych neziskových organizácií a s iniciatívami, 

ktoré sa sformujú k aktuálnym témam 

 

a) Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť 

Hasičskému a záchrannému zboru spolupracovať s inými organizáciami, najmä pri 

poskytovaní pomoci pri zdolávaní požiarov ako aj na úseku plnenia úloh 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky  a iných občianskych 

združení pôsobiacich na úseku ochrany pred požiarmi. Hasičský a záchranný zbor 

svoju otvorenosť smerom k mimovládnym neziskových organizáciám deklaruje 

tiež prostredníctvom efektívneho využívania informačno-komunikačných 

technológií formou, zverejňovania informácií, koncepčných materiálov a priamou 

komunikáciou s občianskym združením Aliancia Fair-play a pod. 

 

II. 

 

a) Ministerstvo zabezpečí, aby mimovládne neziskové organizácie s humanitárnym 

alebo záchranárskym poslaním a zameraním na poskytovanie verejnoprospešnej 
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služby mohli byť tiež zapojené v širšej miere do realizácie opatrení hospodárskej 

mobilizácie vytvárajúc predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na 

prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti Policajného zboru a záchranných 

zložiek integrovaného záchranného systému počas vzniku a trvania mimoriadnej 

udalosti/krízovej situácie. Primerané materiálne zabezpečenie mimovládnych 

neziskových organizácií bude aj naďalej subvencované štátom prostredníctvom 

dotácií, ktoré boli aj v súčasnej dobe poskytované viacerým dobrovoľným 

občianskym združeniam zameraným na výkon záchranárskej činnosti alebo 

humanitárnych akcií. 

 

b) Spolupráca ministerstva bude zabezpečovaná aj v oblasti prevencie kriminality 

prostredníctvom spoločných aktivít s mimovládnymi neziskovými organizáciami 

na celospoločenskej, regionálnej a miestnej úrovni zameraných na plnenie úloh 

v oblasti koordinačnej, ekonomickej, poradensko-informačnej, iniciačnej 

a výkonnej.  

 

 

c) Ďalšia spolupráca ministerstva s mimovládnymi organizáciami bude i naďalej 

zameraná na oblasť dopravnej agendy, oblasť boja proti extrémizmu a diváckemu 

násiliu, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, boja s enviromentálnou kriminalitou, 

oblasť kybernetického zločinu, oblasť živnostenského podnikania a pod. 

 

d) Nezanedbateľnou aktuálnou oblasťou spolupráce zostáva i naďalej spolupráca 

mimovládnych neziskových organizácií s Úradom splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rómske komunity pri realizácii pripravovanej koncepcie 

zameranej na zlepšenie postavenia Rómov v našej spoločnosti. 

 


