Zápisnica zo zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 09.04.2015

Zápisnica
z 9. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 09. 04. 2015 od 10.00 hod. na Úrade vlády SR, Nám. Slobody 1, Bratislava
Účasť na zasadnutí:
 34 prítomných s hlasovacím právom, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 13 (z 19) – uznášania schopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „Komora MNO“) 21 (z 29)
– uznášania schopní
 8 prítomných bez hlasovacieho práva, z toho 4 zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len Úrad splnomocnenca)
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre zdravotne postihnutých (Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

3.
4.

5.

Informácia o stave prípravy návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií
Účasť zástupcov mimovládnych neziskových organizácií v monitorovacích výboroch
operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom
období 2014 – 2020 - informácia o aktuálnom stave
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 – informácia o schválení akčného plánu
vládou SR

6.
7.
8.

Diskusia
Rôzne
Záver

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
1. Otvorenie
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „splnomocnenec vlády“) Martin
Giertl privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie Rady vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti (ďalej len „Rada vlády“). Na základe navrhnutého hlasovania o programe bol program
zasadnutia jednohlasne schválený.
2. Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre zdravotne postihnutých - predkladateľ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Splnomocnenec vlády vyzval štátneho tajomníka MPSVaR SR, p. Jozefa Buriana na prezentáciu
návrhu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre zdravotne postihnutých. Zámer zákona je
v súlade s napĺňaním medzinárodných dohovorov. Základným rámcom sú záväzky SR vyplývajúce z
medzinárodných dohovorov Organizácie spojených národov (ďalej len „OSN“) a to Dohovoru OSN o
právach dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ich opčných
protokolov.
Po prezentácii predmetného návrhu zákona pán Branislav Mamojka (Národná rada občanov so
zdravotným postihnutím v SR) vyzval členov Rady vlády, aby návrh zákona podporili, pričom zároveň
vyzdvihol, že išlo o príkladnú participatívnu tvorbu a návrh zákona považuje za nadštandardný.
Pán štátny tajomník následne reagoval na otázku pána Ľubomíra Dobríka (Asociácia telovýchovných
jednôt a klubov SR) a objasnil mechanizmus výberu kandidátov. Okrem zákonom ustanovených
podmienok musí mať kandidát podporné stanovisko od minimálne 5 reprezentatívnych skupín a
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organizácií, ktoré pôsobia v oblasti presadzovania a ochrany práv detí a v oblasti presadzovania a
ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.
V tomto bode programu vyzval splnomocnenec vlády prítomných na hlasovanie o návrhu zákona.
Materiál bol jednohlasne prijatý s tým, že Rada vlády odporučila vláde SR schváliť návrh zákona o
komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a návrh o zmene a doplnení
niektorých zákonov (uznesenie Rady vlády č. 1/2015).
3. Informácia o stave prípravy návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií
(ďalej len „register MNO“)
Splnomocnenec vlády informoval o zriadení pracovnej skupiny v rámci sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra SR, ktorá pracuje na znení návrhu zákona. Komora MNO rovnako ako aj celá Rada
vlády bude o štádiu prípravy pravidelne informovaná.
Zástupca Úradu splnomocnenca pán Milan Andrejkovič v krátkosti vysvetlil základnú filozofiu návrhu
zákona a rozdiely medzi existujúcimi registrami. Predseda Komory MNO pán Marcel Zajac vstúpil do
diskusie s otázkou, či zákon o registri MNO bude novelizovať aj zákon o združovaní občanov, na čo p.
Andrejkovič reagoval, že zákon o registri nevstupuje do iných zákonov, resp. len v minimálnej miere,
čiže pôjde o nepriamu novelizáciu. Splnomocnenec vlády informoval, že časový horizont predloženia
návrhu zákona na schválenie vládou SR je do júla tohto roku.
4. Účasť zástupcov mimovládnych neziskových organizácií v monitorovacích výboroch operačných
programov európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 –
2020
Splnomocnenec vlády v tomto bode vyzval tajomníčku Rady vlády pani Skarlet Ondrejčákovú
o sprostredkovanie bližších informácií. Mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „MNO“) boli
súčasťou pracovných skupín, ktoré participovali na tvorbe operačných programov nového
programového obdobia európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020. Následne
Komora pre MNO zadefinovala kritéria, na základe ktorých menovala zástupcov tretieho sektora do
monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov. Tajomníčka Rady vlády upozornila, že
zástupcovia nereprezentujú individuálne záujmy svojich združení, ale záujmy tretieho sektora vo
všeobecnosti. V prípade záujmu MNO získať viac informácii o implementácii operačných programov
je vhodné kontaktovať členov jednotlivých monitorovacích výborov za tretí sektor.
5. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 – informácia o schválení akčného plánu
vládou SR

Splnomocnenec vlády v tomto bode vyzval tajomníčku Rady vlády pani Skarlet Ondrejčákovú, aby
informovala o schválenom akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na rok 2015
(ďalej len „akčný plán Iniciatívy“). Tá predstavila jednotlivé úlohy týchto kapitolách:
 otvorené informácie - portál otvorených dát a webová aplikácia pre európske štrukturálne a
investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky
finančný mechanizmus a dotačné schémy zo štátneho rozpočtu SR;
 otvorené vzdelávanie - otvorené vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a
výskumu;
 vláda otvorená pre dialóg - verejné politiky a elektronická hromadná žiadosť;
 otvorená justícia;
 spätná väzba a pokračovanie.
V tomto bode vstúpil do diskusie pán Filip Vagač, ktorý vyzdvihol, že vláda SR pristúpila k schváleniu
akčného plánu Iniciatívy. V súvislosti s plnením úlohy C.22 plánu navrhol, aby rezorty na najbližšej
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Rade oboznámili členov Rady s identifikovanými politikami, ktoré budú tvoriť participatívne s MNO
a so svojimi plánmi celého procesu, tzv. mapami míľnikov participatívneho procesu.
Pán Vagač sa ďalej zaujímal o tvorbu nového akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti
na Slovensku a zároveň odporučil splnomocnencovi vlády prezentovať tento plán na budúcom
zasadnutí Rady vlády.
Medzi prítomnými sa rozvinula diskusia týkajúca sa kapitoly „otvorené vzdelávanie - otvorené
vzdelávacie zdroje a otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu“. Pán Branislav Jelenčík
(Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu) v súvislosti s open access namietal, že ide o citlivú
problematiku autorského zákona. Nakoľko pracoval na rekodifikácii autorského zákona, ponúkol
svoje expertné stanovisko k problematike open access. Tajomníčka Rady vlády informovala
prítomných o tom, že úlohy v predmetnej kapitole boli vopred konzultované so
zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

6. Diskusia
V tomto bode vystúpila tiež pani Milada Dobrotková (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb),
ktorá upozornila na to, že ani po siedmych rokoch snahy nepostúpili vpred s riešením problému
nerovnocenného postavenia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, nakoľko
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo zdravotníctva SR nezmenili podmienky
prístupu k verejným zdrojom v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
7. Rôzne
Splnomocnenec vlády vyzval veľvyslankyňu stáleho zastúpenia UNESCO na Slovensku pani Kláru
Novotnú, aby odprezentovala svoj príspevok o podmienkach získania štatútu pridružených MNO,
akreditovaných pri Sekretariáte UNESCO a hlavne o jeho význame pre organizáciu samotnú, ako aj
pre členskú krajinu UNESCO. Pani veľvyslankyňa popísala organizačné vlastnosti UNESCO a vyzvala
členov MNO, aby sa zaujímali o členstvo ako registrovaný partner.
Pán Filip Vagač prispel s názorom, že účasť slovenských MNO je veľmi limitovaný z hľadiska
dostupnosti finančných zdrojov, ktoré medzinárodná interakcia vyžaduje. Podľa pani veľvyslankyne
neúčasť MNO v štruktúrach UNESCO je spôsobená aj nedostatočným množstvom informácií o tejto
organizácii a možnostiach zapojenia sa do jej činnosti.
8. Záver
Splnomocnenec vlády po príspevku pani veľvyslankyne uzavrel diskusiu a vyzval všetkých prítomných
na spoluprácu a iniciatívu v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti.

V Bratislave 14. 04. 2015
Zápis pripravili: Iveta Ferčíková, v. r., Mária Milková, v. r.
Schválili: Skarlet Ondrejčáková
Martin Giertl
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

