Zápisnica zo 16. zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 19.09.2018

Zápisnica
zo 16. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 19. septembra 2018 od 14:00 hod.
v priestoroch Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava
Účasť na zasadnutí:
 Zo 48 členov s hlasovacím právom prítomných 40, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 15 z 19 – uznášania schopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 25 (z 29) – uznášania schopní
 2 prizvaní hostia bez hlasovacieho práva
 11 zamestnancov MV SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len
ÚSV ROS)
Navrhovaný program:
1. Otvorenie
2. Informácia o stave návrhu zákona o registri MNO
3. Vízia a stratégia rozvoja Slovenskej republiky – pokračovanie participatívneho procesu v spolupráci s
Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Participácia v praxi s orientáciou na mladých – spolupráca s Trenčianskym samosprávnym krajom
5. Stav projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
5.1. Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
5.2. Otvorený informačný systém o mimovládnych neziskových organizáciách
5.3. Financovanie mimovládnych neziskových organizácií
5.4. Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF
6. Pozvánka na Týždeň otvoreného vládnutia 2018
7. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
8. Záver
Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
Bod č. 1. - Otvorenie
Ministerka vnútra SR Denisa Saková (ďalej len ministerka vnútra) otvorila zasadnutie a privítala hostí na
riadnom 16. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (Rada vlády MNO). V kontexte
návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií poďakovala Komore pre mimovládne
neziskové organizácie (ďalej len Komora MNO) za spoluprácu a vyjadrila vôľu pokračovať v spoločných
stretnutiach s predstaviteľmi Komory MNO. Odovzdala slovo splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti Martinovi Giertlovi (ďalej len splnomocnenec), ktorý takisto privítal hostí a predstavil zmeny v
zložení Rady vlády MNO - v Komore za verejnú správu nahradila štátnu tajomníčku MS SR Máriu Kolíkovú
štátna tajomníčka Edita Pfundtner, v Komore MNO nahradil za Asociáciu organizácií zdravotne postihnutých
občanov v SR zosnulú Máriu Orgonášovú Marek Machata. Splnomocnenec privítal a predstavil pozvaných
hostí - p. Martina Fleischera, generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky MV SR a p. Janu Vallovú, riaditeľku
odboru sekcie verejnej správy.
Splnomocnenec skonštatoval, že Rada vlády MNO je na základe počtu prítomných členov uznášania schopná.
Ďalej predstavil program zasadnutia, ktorý bol schválený bez ďalších návrhov na doplnenie.
Bod č. 2 - Informácia o stave návrhu zákona o registri MNO
Splnomocnenec informoval o aktuálnom stave návrhu zákona o registri MNO, ktorý bol predložený do
parlamentu po konsenzuálnom schválení vládou SR dňa 22. augusta 2018. Schváleniu návrhu zákona vlády
predchádzalo schválenie Hospodárskou a sociálnou radou SR dňa 20. augusta a schválenie Radou vlády MNO
per rollam dňa 21. augusta 2018. Návrh zákona o registri prešiel prvým čítaním v parlamente na 34. schôdzi
parlamentu dňa 10. septembra 2018.
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Do diskusie o návrhu zákona o registri MNO sa prihlásil predseda Komory MNO Marcel Zajac. Poďakoval za
predchádzajúce stretnutie Komory MNO s ministerkou vnútra a vyzdvihol participatívny rozmer návrhu
zákona o registri. Zdôraznil dôležitosť prijatia zákona v parlamente v takej podobe, v akej bol schválený
vládou SR. Spýtal sa ministerky vnútra ako predkladateľky návrhu, či je ochotná v prípade pozmeňovacích
návrhov, ktoré by boli v rozpore s princípom navrhovaného zákona, tento návrh zákona z rokovania
parlamentu stiahnuť. Vyjadrila vôľu monitorovať proces prejednávania návrhu zákona v parlamente a
zúčastňovať sa parlamentných výborov. V prípade návrhov, ktoré budú vylepšovať účel zákona, diskutovať
o týchto návrhoch s poslancami. V prípade ostatných návrhov vyjadrila ministerka vnútra vôľu oddialiť tieto
návrhy, resp. snažiť sa im zabrániť. Zároveň ale objasnila, že ak by došlo k stiahnutiu návrhu zákona, prišli by
sme o možnosť zavedenia registra MNO do praxe v blízkej budúcnosti. Bola by to škoda vzhľadom na už
vykonané a nastavené procesy.
Vyjadrila tiež vôľu zorganizovať ďalšie stretnutie s Komorou MNO ohľadom financovania MNO.
Bod č. 3 – Vízia a stratégia rozvoja Slovenskej republiky – pokračovanie participatívneho procesu v spolupráci s
Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Sandra Salamonová, riaditeľka Odboru koordinácie Agendy 2030 na Úrade podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu (ďalej len ÚPVII), prezentovala priebeh vzniku a aktuálne informácie týkajúce sa
Agendy 2030, Národného investičného plánu a Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Do diskusie
k téme sa neprihlásil nikto, prezentácia bude členom a členkám Rady vlády MNO dostupná.
Bod č. 4 - Participácia v praxi s orientáciou na mladých – spolupráca s Trenčianskym samosprávnym krajom
Odborná garantka národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík (ďalej len NP Participácia), realizovaného na ÚSV ROS, Barbara Gindlová informovala
o spustení pilotného projektu participatívneho rozpočtu na 16 stredných školách v pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja v školskom roku 2018/2019. Projekt je podporený zo zdrojov kraja. Barbara Gindlová
navrhla po overení pilotného projektu jeho rozšírenie na ostatné školy prostredníctvom Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) a predstavila zodpovedné osoby za projekt za NP
Participácia – Alexandru Hrabinovú a Dominiku Halienovú.
Zástupca MŠVVaŠ prejavil vôľu diskutovať o pokračovaní projektu na pôde MŠVVaŠ SR po zhodnotení
pilotného projektu.
Do diskusie k téme sa prihlásila Karolína Miková, významná osobnosť menovaná splnomocnencom, ktorá sa
pýtala na dostupnosť výskumov, z ktorých výskumníci NP Participácia vychádzali pri zhodnotení dôležitosti
rozvoja participácie u mladých ľudí. Barbara Gindlová vysvetlila, že čiastkové výstupy výskumov vychádzajú
v rámci NP Participácia priebežne, súhrnne budú dostupné v záverečnej časti projektu.
Do diskusie sa prihlásil aj Marcel Zajac, ktorý vyjadril obavu, aby sa študenti neučili podporovať sami seba.
Alexandra Hrabinová odpovedala, že projekt je nastavený v spolupráci s mimovládnou neziskovou
organizáciou, ktorá využíva overenú metodológiu, a tiež, že projekty budú schvaľované v spolupráci
s jednotlivými riaditeľmi školy.
Do diskusie sa prihlásila aj Ľubica Ľahká, zástupkyňa Asociácie komunitných nadácií Slovenska, ktorá
predstavila podobný projekt v rámci komunitných nadácií v Nitre Mladí filantropi.
Bod. č. 5 - Stav projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
5.1. Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
Koordinátor prípravy národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania
občianskej spoločnosti Martin Mňahončák informoval o priebehu prípravnej fázy projektu, v ktorej sa
momentálne nachádzame a o spustení fungovania sektorových rád, tvorených z odborníkov na jednotlivé
všeobecne verejne prospešné oblasti, ktoré budú v projekte analyzovať a vyhodnocovať zozbierané dáta.
Do diskusie sa prihlásil Filip Vagač, významná osobnosť menovaná splnomocnencom, ktorý ocenil projekt
a spýtal sa, či sa pri partneroch projektu uvažovalo aj o partneroch z neziskového sektora a na previazanosť
a využiteľnosť dát pri príprave novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti – táto by mala vzniknúť v roku
2020, pričom projekt je naplánovaný do roku 2021. Milan Andrejkovič z ÚSV ROS objasnil, že neziskové
organizácie sú cez svojich expertov zastúpené v jednotlivých sektorových radách, partneri projektu boli
vyberaní na základe zadania projektu a administratívnych požiadaviek. Tiež objasnil, že nová koncepcia
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vznikne na základe dát, ktoré sa zozbierajú v rámci prvej podaktivity projektu a budú k dispozícii ako základ
pre vznik novej koncepcie.
Do diskusie sa prihlásila Ľuba Ľahká s otázkou, či výskum ovplyvní dáta, ktoré od MNO v súčasnosti zbiera
Štatistický úrad SR. Milan Andrejkovič odpovedal, že v rámci Satelitného účtu tretieho sektora budú
organizácie poskytovať Štatistickému úradu SR dáta, ktoré budú použiteľné pre rôzne verejné politiky.
Do diskusie sa prihlásil Marcel Zajac s požiadavkou, aby sa uplatnila zásada 1x a dosť – aby organizácie
neposkytovali mnohonásobne tie isté údaje rozdielnym inštitúciám. Splnomocnenec zdôraznil, že okrem
iného aj toto je cieľom Satelitného účtu tretieho sektora.
Do diskusie sa prihlásila Marcela Dobešová, zástupkyňa Fóra života, ktorá navrhla nezbierať dáta iba cez 10
všeobecno/verejne prospešných oblastí vo vzťahu k súkromným neziskovým organizáciám, ale rozšíriť záber
výskumu aj na verejné neziskové organizácie pôsobiace v daných oblastiach.
5.2 Financovanie mimovládnych neziskových organizácií
Milan Andrejkovič odprezentoval súčasný stav aktivity ÚSV ROS, týkajúcej sa financovania mimovládnych
neziskových organizácií a predstavil ďalšie kroky - v oblasti priamej podpory z verejných zdrojov budú
nasledovať stretnutia s Ministerstvom financií SR ohľadom konkrétnych návrhov a odporúčaní, ktoré vznikli
z participatívnych workshopov a pracovných skupín vedených ÚSV ROS v roku 2017 – 2018.
Do diskusie k téme sa neprihlásil nikto zo zúčastnených.
5.3 Otvorený informačný systém o mimovládnych neziskových organizáciách – OIS MNO
Milan Andrejkovič informoval zúčastnených o spolupráci v tejto téme s Národnou agentúrou pre sieťové
a elektronické služby (NASES), pričom sa v súčasnosti rozhoduje o tom, či OIS MNO bude realizovaný ako
samostatný národný projekt ÚSV ROS alebo cez pripravovaný projekt NASES - ktorý by pokryl požiadavky
kladené nie len na OIS MNO ale súčasne aj požiadavky vyplývajúce z návrhov na úpravu dotačných pravidiel
prezentovaných v bode 5.2.
Do diskusie k téme sa neprihlásil nikto zo zúčastnených.
5.4 Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF
Projektový manažér Miroslav Mojžiš (ÚSV ROS) prezentoval súčasný stav projektu technickej pomoci
Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním
participatívnych postupov, ktorý v súčasnosti pokračuje vo svojej druhej fáze. Prezentoval tri základné oblasti
projektu a predstavil aktivity k jednotlivým oblastiam.
Do diskusie k téme sa neprihlásil nikto zo zúčastnených.
Bod č. 6 - Pozvánka na Týždeň otvoreného vládnutia 2018
Splnomocnenec pozval zúčastnených na pripravované každoročné podujatie Týždeň otvoreného vládnutia
2018, ktoré sa bude konať v dňoch 22. – 26. októbra 2018 v priestoroch Galérie Slovenskej výtvarnej únie /
Umelky (Dostojevského rad 2) a v stručnosti predstavil program celého podujatia.
Do diskusie k téme sa neprihlásil nikto zo zúčastnených.
Bod č. 7 - Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
Marcel Zajac sa vrátil k otázke rozšírenia členov Komory MNO o 2 ďalších čestných členov, čo by vyžadovalo
zmenu štatútu Rady vlády pre MNO. Skarlet Ondrejčáková, tajomníčka Rady vlády pre MNO, sa vrátila
k záveru predchádzajúceho zasadnutia Rady vlády MNO a vyzvala aj ostatných zúčastnených na doplnenie
návrhov zmien štatútu Rady vlády pre MNO tak, aby mohol byť predložený na schválenie na rokovanie vlády
SR.
Bod č. 8 - Záver
Splnomocnenec ukončil 16. zasadnutie Rady vlády MNO a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
V Bratislave, dňa 20.09.2018
Zápis pripravila: Lucia Bernátová, v. r.
Schválil: Martin Giertl, v. r.
3

