Zápisnica zo zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 17. 03. 2016

Zápisnica
z 11. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 17. marca 2016 od 10:30 hod.
na Úrade vlády SR, Nám. Slobody 1, Bratislava
Účasť na zasadnutí:
 30 prítomných členov s hlasovacím právom, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 12 (z 18) – uznášania schopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „Komora MNO“)
18 (z 31) – uznášania schopní
 9 prítomných bez hlasovacieho práva, z toho 7 zamestnanci Úradu splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS)
Program:
1. Otvorenie
2. Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 –
2018
3. Schválenie hodnotiacej správy akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na
Slovensku za rok 2015
4. Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu zákona o registri mimovládnych
neziskových organizácií
5. Diskusia
6. Záver
Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
Bod č. 1. – Otvorenie
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „splnomocnenec
vlády“) Martin Giertl na základe poverenia predsedu Rady vlády SR pre mimovládne
neziskové organizácie (ďalej len „Rada vlády pre MNO“) Roberta Kaliňáka otvoril 11.
zasadnutie Rady vlády SR pre MNO. V úvode ospravedlnil neúčasť predsedu Rady vlády pre
MNO, privítal všetkých prítomných a zároveň skonštatoval, že Rada vlády pre MNO je
uznášania schopná. Splnomocnenec vlády informoval prítomných o úmrtí člena Rady vlády
pre MNO Mariána Minaroviča, generálneho sekretára Únie miest Slovenska.
Splnomocnenec vlády predstavil všetkým prítomným návrh programu 11. zasadnutia Rady
vlády pre MNO a vyzval prítomných na jeho doplnenie. Keďže nikto z prítomných nenavrhol
doplnenie programu, program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
Bod č. 2 – Informácia o návrhu akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018
Splnomocnenec vlády v krátkosti informoval prítomných o harmonograme schvaľovacieho
procesu návrhu akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na
roky 2016 – 2018 (ďalej len „AP KROS“). Na základe uznesenia č. 2 Rady vlády pre MNO
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z 10.12.20151 bola k materiálu otvorená verejná diskusia, prebiehajúca od 10. decembra 2015
do 10. januára 2016. Počas otvorenej diskusie prišla k materiálu jedna pripomienka
z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá bola do materiálu následne
zapracovaná. Splnomocnenec vlády ďalej informoval o priebehu štandardných schvaľovacích
procesov VPK a PPK. Zároveň vyzdvihol a ocenil spoluprácu so zástupcami jednotlivých
ministerstiev počas stretnutí prebiehajúcich v období od 22. januára do 02. marca 2016,
účelom ktorých bolo prediskutovať jednotlivé úlohy dotknutých rezortov.
Splnomocnenec vlády vyzval prítomných k doplneniu pripomienok k návrhu AP KROS, na
čo reagovali dvaja účastníci zasadnutia so svojimi príspevkami:
 Branislav Mamojka (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) ocenil
kvalitu navrhnutého AP KROS. V odseku nachádzajúcom sa pred úlohou č. 15
navrhol doplniť text v znení: „ .... pomoc seniorom a osobám so zdravotným
znevýhodnením ....“.
 Boris Strečanský (významná osobnosť menovaná splnomocnencom vlády)
odvolávajúc sa na súčasné povolebné pomery navrhol v kapitole 2 – Podpora
aktívnych občanov a MNO a otvorené vládnutie doplniť jednu časť zameranú na
aktivity podporujúce kritické myslenie a občianske vzdelávanie.
Splnomocnenec vlády privítal vznesené pripomienky a zároveň vysvetlil, že témou rezortného
stretnutia so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo aj
téma posilňovania občianskeho princípu v školských osnovách.
Bod č. 3 – Predstavenie hodnotiacej správy akčného plánu Iniciatívy pre otvorené
vládnutie na Slovensku za rok 2015
Splnomocnenec vlády informoval prítomných o procese hodnotenia predmetného akčného
plánu, ktorý začal 7.01.2016. Oboznámil prítomných so zriadením pracovných skupín, ktoré
sa zaoberali jednak hodnotením uplynulého akčného plánu, ako aj tvorbou nového akčného
plánu. Vyzdvihol a ocenil spoluprácu všetkých zúčastnených. Uviedol, že v akčnom pláne na
rok 2015 bolo definovaných 34 úloh, z ktorých sa väčšinu úloh podarilo splniť. V rámci
hodnotiaceho procesu bolo vidieť snahu dotknutých rezortov a osobnej zainteresovanosti
jednotlivých ministrov na plnení úloh. Zároveň konštatoval, že proces hodnotenia bol
postavený na participačných princípoch.
Tajomníčka Rady vlády pre MNO Skarlet Ondrejčáková sa v krátkosti vyjadrila k
jednotlivým kapitolám hodnotiacej správy – otvorené informácie, otvorené vzdelávanie
a výskum, vláda otvorená pre dialóg a otvorená justícia, pričom vyzdvihla tie oblasti,
v ktorých sa podarilo dosiahnuť pozitívne výsledky. Zároveň vyzvala všetkých zúčastnených,
aby sa zapojili do formulácie nových úloh pripravovaného akčného plánu Iniciatívy pre
otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019. V tej súvislosti splnomocnenec vlády informoval
o realizácii regionálnych workshopov v dňoch 21. až 23. marca 2016 v Košiciach, Banskej
Bystrici a v Bratislave.
Následne splnomocnenec vlády vyzval prítomných na hlasovanie o prijatí uznesenia, ktorým
členovia Rady vlády pre MNO schvaľujú hodnotiacu správu akčného plánu Iniciatívy pre
otvorené vládnutie na Slovensku za rok 2015. Zúčastnení jednohlasne odsúhlasili predmetné
uznesenie (príloha č. 1).
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Dostupné na stránke
http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/rokovania/2015/10_
rokovanie/RV-MNO_uzn-c.2_2015_AP-KROS-2016-18.pdf
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Bod č. 4 – Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu zákona o registri
mimovládnych neziskových organizácii
Splnomocnenec vlády uviedol, že na základe uznesenia č. 3 Rady vlády pre MNO
z 10.12.20152 k návrhu zákona o registri MNO v rámci verejnej diskusie prišlo spolu 9
pripomienok. Bližšie informácie o uvedených pripomienkach následne sprostredkoval
zástupca ÚSV ROS Milan Andrejkovič. Uviedol, že 3 pripomienky boli plne akceptované, 5
pripomienok bude predmetom riešenia pracovných skupín v ďalšom období a 1 pripomienka
akceptovaná nebola. Podrobné stanoviská k jednotlivým pripomienkam uvádzame v prílohe č.
2.
V rámci tohto bodu otvoril diskusiu Marcel Zajac, predseda Komory MNO, otázkou
spoplatňovania výpisov z registra. Nevidí dôvod, prečo by sme mali čakať až na prijatie
zákona o registri. Otázka poplatkov za výpisy by sa mohla/mala riešiť aj skôr.
Milada Dobrotková (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb) odporučila začleniť do
registra aj účelové zariadenia cirkví, vedené na Ministerstve kultúry SR.
Splnomocnenec vlády opätovne aj v tomto bode vyzval všetkých prítomných k spolupráci
a zasielaní pripomienok k predmetnému návrhu zákona.
Rada vlády SR pre MNO zobrala vyhodnotenie pripomienok na vedomie.
Bod č. 5 – Diskusia
Splnomocnenec vlády otvoril všeobecnú diskusiu, do ktorej sa zapojil Marcel Zajac. Vyjadril
očakávanie, že Rada vlády pre MNO bude aj pod vedením novej vlády naďalej plniť svoju
funkciu.
Bod č. 6 – Záver
Splnomocnenec vlády poďakoval všetkým prítomným za účasť a následne ukončil 11.
zasadnutie Rady vlády SR pre MNO.

Prílohy:
1. Uznesenie Rady vlády pre MNO č. 1 zo 17. marca 2016 k návrhu hodnotiacej správy
akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015.
2. Vyhodnotenie pripomienok verejnosti k návrhu zákona o registri mimovládnych
neziskových organizácií.

V Bratislave, dňa 17. marca 2016
Zápis pripravila: Mária Milková, v. r.
Schválili: Skarlet Ondrejčáková, tajomníčka Rady vlády SR pre MNO, v. r.
Martin Giertl, predsedajúci 11. zasadnutiu Rady vlády SR pre MNO, v. r.
2

Dostupné na stránke
http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/rokovania/2015/10_
rokovanie/RV-MNO_uzn-c.3_2015_z-o-%20registri-MNO.pdf

