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Zápisnica 

 

zo 7. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,  

ktoré sa konalo dňa 10.04.2014 od 11.00 hod. na Úrade vlády SR, Nám. Slobody 1, Bratislava 

 

 Na začiatku zasadnutia: 

 43 prítomných s hlasovacím právom, z toho:  

o za Komoru za verejnú správu 18 z 19 – uznášania schopní  

o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie (MNO) 25 z 31 – uznášania schopní  

 9 prítomných bez hlasovacieho práva, z toho 5 zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR 

pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len Úrad splnomocnenca) 

 

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov: 

1. Otvorenie: 

Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Rada) otvoril a viedol 

Filip Vagač na základe poverenia podpredsedom vlády SR a ministrom vnútra SR a predsedom Rady 

Robertom Kaliňákom. 

Na úvod Filip Vagač privítal p. Soňu Lexmanovú, ktorá je po odstúpení a odvolaní p. Lucie 

Faltinovej z členstva v Rade novovymenovanou zástupkyňou platformy Fórum donorov.  

K návrhu programu bol zo strany zástupcu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) 

vznesený návrh vypustiť bod programu č. 4, pojednávajúci o materiáli Analýza a/alebo evaluácia 

štyroch dialógov. Ako dôvod uviedol krátkosti času na oboznámenie sa so stanoviskom autorov 

predmetnej analýzy, reagujúceho na prvotné pripomienky MŽP SR k časti analýzy, týkajúcej sa MŽP 

SR. Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) vzniesol totožnú 

požiadavku z dôvodu potreby dôsledne sa oboznámiť s časťou vzťahujúcou sa na MZVaEZ SR. 

Filip Vagač následne poskytol informácie vysvetľujúce genézu materiálu a ujasnil fakt, že materiál 

zatiaľ nevstúpil do legislatívneho procesu. Jeho zaradenie do programu má za cieľ informovať o ňom  

na pôde Rady s možnosťou vstupovať do materiálu, rokovať o ňom a vyjasňovať rozpory ešte 

predtým, ako bude predložený do legislatívneho procesu a opätovne predložený na zasadnutie Rady 

a následne na zasadnutie vlády SR. Vysvetlenie bolo pre zástupcu MŽP SR a zástupcu MZVaEZ SR 

postačujúce. Program bol hlasovaním jednohlasne schválený. 

 

2. Mechanizmus asignácie podielu zaplatenej dane právnických osôb 

V rámci tohto bodu programu bola Petrom Haňdiakom (1. SNSC) predstavená súčasná situácia 

mechanizmu asignácie a okolnosti, ktoré viedli k vzniku verejnej výzvy, ktorej cieľovou skupinou sú 

platcovia dane a potenciálni asignátori. Účelom výzvy je využiť do konca apríla aktuálnu možnosť 

týmto spôsobom podporiť MNO a poukázať na význam mechanizmu asignácie. Okrem toho Peter 

Haňdiak informoval o prebiehajúcich rokovaniach s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom 

hospodárstva SR o ďalších možných inštitútoch podpory pre MNO – charitatívnej reklame 

a charitatívnej lotérie. 

Milan Andrejkovič (Úrad splnomocnenca) predstavil základné závery analýzy oblastí použitia 

dane z príjmu asignovanej fyzickými osobami. 
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Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu) doplnil obraz o použitie príjmov z asignácie 

právnickými osobami. K štruktúre príjemcov asignácie zdôraznil, že takmer polovica tohto typu 

príjmov sa vracia späť do organizácií zriadených štátom a samosprávou. 

Podpredseda Rady a predseda Komory za MNO Marcel Zajac informoval o záveroch zasadnutia 

Komory za MNO k téme asignácia a o rozhodnutí Komory Rady vlády poveriť finančnú pracovnú 

skupinu pri Rade rokovať o zmenách mechanizmu asignácie. 

Filip Vagač poďakoval prezentujúcim a predstavil návrh príslušného uznesenia. Po zapracovaní 

zmien jeho znenia bolo uznesenie Rady jednohlasne schválené.  

 

3. Hodnotenie akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti za rok 2013  

Filip Vagač oboznámil prítomných s mechanizmom tvorby hodnotiacej správy, ktorá je výsledkom 

citácie hodnotení dodaných jednotlivými ministerstvami, doplnenými stanoviskami Úradu 

splnomocnenca a následne zaslané na pripomienkovanie členom Komory za MNO. Ďalej informoval, 

že k predmetnému hodnoteniu boli zaslané len dve pripomienky zo strany členov Komory za MNO 

Rady, ktoré budú zapracované.  

V rámci diskusie sa zástupkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) 

vyjadrila, že za MPRV SR preverí stav plnenia dvoch konkrétnych úloh akčného plánu a dodá Úradu 

splnomocnenca písomné stanovisko. 

Filip Vagač vyzval aj ostatných prítomných, aby v prípade nejasností alebo nesúhlasu 

s hodnotením zaslali svoje stanoviská písomne. Následne bola hodnotiaca správa hlasovaním vzatá 

na vedomie a odporučená do ďalšieho legislatívneho procesu. Za vzatie materiálu na vedomie 

hlasovalo 41 prítomných členov s hlasovacím právom, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržali 2 

členovia Rady. 

 

4. Analýza a/alebo evaluácia dialógov o verejných politikách a pravidlá zapájania verejnosti 

do tvorby verejných politík 

Filip Vagač v nadväznosti na informácie poskytnuté v úvodnej diskusii k tomuto bodu programu 

predstavil materiál a vysvetlil podstatu jeho dvoch častí. Prvá časť sa zaoberá vyhodnotením tvorby 

troch konkrétnych verejných politík a má informatívny charakter. V druhej časti sú navrhnuté 

pravidlá, ako by mal prebiehať participatívny proces tvorby verejných politík. Táto druhá časť bude 

podľa úlohy C.17 uznesenia vlády SR č. 50 z roku 2012 predložená do ďalšieho legislatívneho procesu 

a následne na rokovanie vlády SR.  

Filip Vagač aj v tomto bode vyzval prítomných členov Rady, aby v prípade potreby konzultácií 

zaslali svoje písomné stanoviská k materiálu. Ďalej ubezpečil zástupcu MŽP SR, že k pripomienkam, 

ktoré vznieslo MŽP SR a k postojom autorov materiálu k nim, bude Úrad splnomocnenca iniciovať 

stretnutie. Obdobné stretnutie sa uskutoční po zaslaní písomných pripomienok so zástupcami 

MZVaEZ SR. 

Materiál Analýza a/alebo evaluácia štyroch dialógov o verejných politikách bol hlasovaním vzatý 

na vedomie (42 prítomných členov hlasovalo za vzatie materiálu na vedomie, proti nehlasoval nikto 

a 1 člen sa hlasovania zdržal). 

 

 

 



Zápisnica zo zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 10.04.2014 

 
 

3 

 

5. Diskusia 

5.1. Úprava štatútu Rady 

V tomto bode informoval Filip Vagač o potrebe úpravy štatútu Rady dodatkom a to z dôvodu 

návrhu prijať nového člena do Komory za MNO (prijatie platformy Asociácia na ochranu práv 

pacientov v SR Uznesením Komory MNO č. 34/2013) a tiež upraviť členskú štruktúru Komory za MNO 

v zmysle vzájomného paritného zastúpenia o jednom členovi s Radou vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Tiež informoval o žiadosti predsedu Rady vlády SR pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslava Lajčáka nominovať nového člena na miesto 

uvoľnené po odstúpení Lucie Faltinovej. 

Prítomní sa oboznámili so znením návrhu dodatku č. 2 k štatútu Rady a následne ho jednohlasne 

prijali a odporučili na schválenie vládou SR. 

 

5.2. Ďalšia diskusia v rámci záverečného bodu programu sa niesla v duchu témy participácie 

a spolupráce verejnej správy a MNO. 

Alžbeta Mračková (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií) sa prihlásila o slovo a 

informovala sa o tom, kto sa zúčastňuje zasadnutí Rady ako zástupca Ministerstva vnútra SR (MV SR). 

Uviedla, že komunikácia a spolupráca s MV SR v témach spadajúcich do jeho vecnej pôsobnosti 

a kompetencií zlyháva, napriek opakovanej snahe rokovať o daných kľúčových témach. 

Marián Minarovič (Únia miest Slovenska) navrhol hodnotiť mieru participácie aj na úrovni 

samospráv, a to prostredníctvom Únie miest Slovenska, ZMOSu a združenia SK 8. 

Karolína Miková (PDCS) uviedla, že PDCS bude v spolupráci s Úradom splnomocnenca organizovať 

seminár k pravidlám participácie, ktorý je otvorený najmä pre zástupcov štátnej správy. Seminár sa 

uskutoční v priestoroch PDCS dňa 16.05.2014. Pozvánka bude zaslaná prostredníctvom Úradu 

splnomocnenca. 

 

6. Záver 

Filip Vagač poďakoval prítomným za účasť a informoval, že najbližšie zasadnutie Rady sa uskutoční 

v priebehu nasledujúcich troch mesiacov. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 11. 04. 2014 

Zápis pripravili Mária Nicolaouová, v. r. a Skarlet Ondrejčáková, v. r.  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 


