Zápisnica zo zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 05.09.2013

Zápisnica
z 5. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,
ktorá sa konala dňa 05.09.2013 od 13.00 hod. na Úrade vlády SR, Nám. Slobody 1, Bratislava
Na začiatku zasadnutia:
 41 prítomných s hlasovacím právom, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 16 z 19 nominovaných – uznášania schopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 26 z 31 – uznášania schopní
 10 prítomných bez hlasovacieho práva, z toho 4 zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len Úrad)
 5 ľudí vopred ospravedlnených
(viď prezenčná listina)
Program rokovania
1. Otvorenie
2. Memorandum o porozumení - informácia o stave prípravy materiálov
3. Hodnotenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2012-2013
4. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014-2016
5. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2014-2016
6. Vyhodnotenie dotačných programov a mechanizmov spolupráce verejnej správy a MNO
(úlohy C.04 a C.19. uznesenia 68/2012)
7. Národný program aktívneho starnutia (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)
8. Tvorba operačných programov štrukturálnych fondov na programovacie obdobie 2014-2020
9. Registre a akreditácie MNO
10. Rôzne
11. Záver
Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
1. Otvorenie
Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Rada) otvoril
podpredseda Rady Filip Vagač (ďalej podpredseda). Podpredseda ospravedlnil neúčasť predsedu
Rady Roberta Kaliňáka; zároveň oznámil členom Rady, že ho predseda požiadal o vedenie rokovania
Rady. Program zasadnutia Rady bol bez pripomienok jednohlasne odsúhlasený.
2. Memorandum o porozumení - informácia o stave prípravy materiálov
Podpredseda poinformoval o stretnutí zmiešanej pracovnej skupiny na pôde Ministerstva financií SR
a predstavil koncept asignácie dane z príjmov fyzických a právnických osôb a jeho mechanizmus,
ktorý bol na stretnutí odprezentovaný zo strany neziskového sektora. Zo strany štátnej správy zatiaľ
neprišlo k žiadnej odozve. Po niekoľkých príspevkoch v diskusii Marcel Zajac ešte raz detailne
predstavil koncept asignácie.
3. Hodnotenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie – Open Government
Partnership na roky 2012-2013 (ďalej len Akčný plán OGP)
Podpredseda uviedol, že Akčný plán OGP bude vyhodnocovaný interne aj externe zahraničným
hodnotiteľom; v súčasnosti je možné verejne pripomienkovať návrh hodnotiacej správy.
Podpredseda dodal, že v rámci hodnotenia Akčného plánu OGP sa bude konať v Bratislave dňa
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19.09.2013 hodnotiaci workshop, na ktorý prítomných pozval. Akčný plán OGP bude odprezentovaný
na medzinárodnej konferencii v Londýne. K bodu programu sa nikto nevyjadril.
4. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014-2016 (ďalej len Nový akčný plán
OGP)
Podpredseda zúčastnených informoval, že pre tvorbu Nového akčného plánu OGP je zriadená
poradná rada z predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len MNO) a zástupcov
vybraných rezortov, pričom proces tvorby dokumentu bude prebiehať sériou verejných pripomienok
a regionálnych workshopov, na ktoré prítomných pozval.
5. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2014-2016 (ďalej len Nový
akčný plán Koncepcie)
Podpredseda informoval, že v súčasnosti prebieha proces hodnotenia Akčného plánu Koncepcie na
roky 2012-2013. Nový akčný plán Koncepcie bude nadväzovať na vypracovanú Koncepciu rozvoja
občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2020 a bude definovať najdôležitejšie úlohy na roky
2014-2016. Vznikať bude participatívne za prítomnosti predstaviteľov MNO a zástupcov vybraných
rezortov. V tejto súvislosti podpredseda vyzval prítomných, aby sa prihlásili do pracovnej skupiny na
vznik Nového akčného plánu Koncepcie. Na výzvu reagovali dámy Mária Behanovská, Zuzana
Dolinayová, Myrtil Nagy, Alexandra Záni a páni Marcel Zajac, Ondrej Gallo, Jozef Behýl. Ondrej Gallo
vyzval predstaviteľov rezortov, aby sa spolupodieľali na tvorbe Nového akčného plánu Koncepcie;
Úrad písomne osloví jednotlivé rezorty so žiadosťou o spoluprácu v pracovnej skupine.
6. Vyhodnotenie dotačných programov a mechanizmov spolupráce verejnej správy a MNO
(úlohy C.04 a C.19. uznesenia 68/2012)
Podpredseda v stručnosti informoval o materiáli Návrh mechanizmu pravidelného hodnotenia
efektivity, transparentnosti a dopadov dotačných programov rezortov ako aj o uznesení z toho
vyplývajúceho, ktorý vypracovala finančná skupina Rady. Diskusia sa niesla v intenciách skúseností
členov Rady s grantovými schémami jednotlivých rezortov. Ondrej Gallo vyjadril dobré skúsenosti
spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pri čerpaní dotačných schém. Tomáš
Kakula vyjadril názor, že Ministerstvo hospodárstva SR sa nestotožňuje s bodmi uznesenia B4 až B7.
Z následnej diskusie vzišli závery:
a. V bode B4 prítomní požadujú prítomnosť nezávislého experta pri hodnotení žiadostí.
b. V bode B5 sa prítomní zhodli, že je potrebné navrhnúť zrušenie anonymizácie žiadateľov
o dotácie.
c. Bod B6 sa stretol so záujmom zo strany členov Komory MNO. Laco Oravec upozornil, že
predstavitelia MNO sa zúčastňujú vyhodnocovania bez nároku na honorár, preto by bolo
podľa neho vhodné, ak by sa z dotačných schém financovala aj evaluácia.
d. Tomáš Kakula upozornil, že v bode B7 by dochádzalo k duplicite, keďže každý rezort má
v súčasnosti povinnosť vyhodnocovať dotačné schémy. Laco Oravec a Marcel Zajac vyjadrili
názor, že nestačí len finančné vyhodnotenie dotácií, ako to vypracovávajú rezorty teraz;
upozorňujú na potrebu odborného hodnotenia projektov a efektivity použitia finančných
prostriedkov z dotácií.
Nasledovalo hlasovanie o uznesení č. 31 k materiálu Návrh mechanizmu pravidelného hodnotenia
efektivity, transparentnosti a dopadov dotačných programov rezortov. Z prítomných 38 ľudí za
prijatie uznesenia hlasovalo 35, proti nebol nikto, 3 prítomní sa zdržali hlasovania. Uznesenie č. 31
bolo prijaté.
7. Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020 (Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny)
Patrícia Bojková z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len Ministerstvo práce)
predstavila materiál Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020, ktorý je zameraný na
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ľudí nad 50 rokov. Materiál bol prerokovaný v odborných pracovných skupinách Výboru pre seniorov,
v súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nasledovala diskusia. Lucia Faltinová
mala otázku ohľadom zlého zaobchádzania a zneužívania starých ľudí a tiež procedúry hodnotenia
národného programu. Milada Dobrotková vyjadrila pripomienku, že je nutné zo strany štátu vytvoriť
finančný mechanizmus na posilnenie domácej opatrovateľskej služby, ktorý by vytvoril podmienky
pre podporu čo najdlhšieho zotrvania občana – dôchodcu v domácej opatere. Jej druhou
pripomienkou bolo overenie termínu plnenia úlohy, ktorá sa týka úhrady nákladov za zdravotnú
starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
Treťou pripomienkou bola požiadavka koncipovať komunitné centrá ako zariadenia nielen pre
rómske komunity, ale aj ako centrá pre seniorov a širšie spektrum obyvateľov. K tejto pripomienke sa
pripojila aj Soňa Holíková. Ľubomír Dobrík sa informoval o nastavení podmienok športového vyžitia
dôchodcov v materiáli. Jozef Behýl sa informoval, kto zastupuje Slovenskú republiku v danej
problematike na medzinárodnej úrovni. Po reakciách zástupkýň Ministerstva práce diskusiu zhrnul
podpredseda do záveru, že Ministerstvo práce je otvorené zapracovať požiadavky a pripomienky
členov Rady. Nasledovalo hlasovanie k materiálu Národný program aktívneho starnutia
s pripomienkami, ktoré boli počas diskusie vznesené. Z prítomných 37 ľudí za prijatie hlasovalo 36,
proti nebol nikto, 1 prítomný sa zdržal hlasovania. Uznesenie č. 32 bolo prijaté.
8.

Tvorba operačných programov štrukturálnych fondov na programovacie obdobie 20142020
Podpredseda prioritne informoval o operačnom programe Efektívna verejná správa, ktorý sa venuje
aj problematike neziskového sektora. Stručne oboznámil s novým nástrojom CLLD (komunitne
vedený miestny rozvoj), informoval o pripravovaných regionálnych stretnutiach na túto tému
a zároveň na ne pozval členov Rady (podrobnosti o mieste a čase konania sú zverejnené na stránke
www.tretisektor.gov.sk).
9. Registre a akreditácie MNO
Podpredseda uviedol, že na Slovensku dosiaľ neexistuje jednotný verejný register MNO. V súčasnosti
vedené registre nemajú oporu v zákone, a teda nemajú požadovanú legislatívnu štruktúru a sú
vedené rôznymi organizáciami, napr. Ministerstvom vnútra SR. Úrad vypracováva vyhodnotenie
súčasného stavu registrov, ktoré predloží na niektorej z najbližších zasadnutí Rady. Paralelne
v spolupráci s Ministerstvom práce prebieha Národný projekt akreditácie MNO pre tie organizácie,
ktoré sa v budúcnosti budú uchádzať o verejné finančné zdroje. Predpokladaný termín vzniku
jednotného verejného registra MNO je plánovaný do konca roku 2016.
10. Rôzne
V tomto bode programu sa vyjadrili títo prítomní s nasledovnými informáciami:
Milada Dobrotková požiadala členov Rady o podporu hromadnej pripomienky k návrhu novely
Zákona o sociálnych službách, ktorú iniciovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb. Novela
podľa ich názoru nerieši nerovnováhu medzi sociálnymi službami poskytovanými verejnými a
neverejnými poskytovateľmi. Laco Oravec podotkol, že rozporové konanie sa môže konať, aj keď
hromadnú pripomienku nepodporil dostatočný počet podporovateľov. Helena Woleková vyjadrila
názor, že na Slovensku chýba zastrešujúci zákon o verejných službách, ktorý by definoval postavenie
verejných a neverejných poskytovateľov služieb. Alexandra Záni vyjadrila ochotu Ministerstva práce
uskutočniť pripomienkové konanie k tejto hromadnej pripomienke. Podpredseda dal hlasovať
o návrhu, že Rada odporúča Ministerstvu práce uskutočniť rozporové konanie k hromadnej
pripomienke Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb k návrhu novely Zákona o sociálnych
službách. Z prítomných 36 členov Rady za podporu hlasovalo 31, proti nebol nikto, 5 prítomných sa
zdržalo hlasovania. Uznesenie č. 33 bolo prijaté.
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Alžbetka Mračková sa informovala, čo sa udialo s materiálmi, ktoré Rada schválila na
predchádzajúcom zasadnutí (napr. program podpory dobrovoľníctva, program podpory platforiem).
Podpredseda informoval, že predmetné materiály budú zapracované do Nového akčného plánu
Koncepcie a do uznesenia, z neho vyplývajúceho.
Laco Oravec informoval o mimoriadnom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa konalo 04.09.2013. Témou zasadnutia bola príprava Celoštátnej
stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Vzhľadom na v spoločnosti
prebiehajúcu vášnivú diskusiu na danú tému oboznámil prítomných s rozhodnutím gestora
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR presunúť prijatie zmienenej stratégie na
jún 2014. Zároveň prítomných oboznámil so zámerom gestora rozšíriť participatívny proces tvorby
tejto verejnej politiky a organizovať konferencie a iné podporné a vysvetľovacie akcie k téme ochrany
a podpory ľudských práv.
Na záver podpredseda poďakoval prítomným za účasť na Rade a vyzval členov Komory MNO na
zotrvaní na zasadnutí Komory MNO.

V Bratislave 06.09.2013
Zápis pripravili Ivetka Ferčíková, v. r. a Skarlet Ondrejčáková, v. r.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
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