Zápisnica z 18. zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 22.03.2019

Zápisnica
z 18. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 22. marca 2019 od 10:00 hod.
v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik, Bôrik 1628/15, 811 02 Bratislava
Účasť na zasadnutí:
 Zo 48 členov s hlasovacím právom prítomných 32, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 15 z 19 – uznášania schopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 17 (z 29) – uznášania schopní
o 6 zamestnancov MV SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len
ÚSV ROS)

Odoslaný program:
1. Otvorenie
2. Blok Komory za verejnú správu (ďalej len Komora VS)
- Informácia o legislatívnych, strategických a koncepčných aktivitách jednotlivých rezortov a ostatných
členov Komory VS v roku 2019, ktoré majú dopad na neziskový sektor a občiansku spoločnosť.
3. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len Komora MNO)
- Financovanie mimovládnych neziskových organizácií
- Dobrovoľníctvo – stav aktivít s rezortmi
4. Blok úradu splnomocnenca
- Iniciatíva pre otvorené vládnutie – stav hodnotenia Akčného plánu na roky 2017 – 2019 a prípravy
nového plánu
- Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti- stav hodnotenia akčného plánu na roky 2017 – 2018
a prípravy nového plánu
5. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
6. Záver

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
1. Otvorenie
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len splnomocnenec vlády)
privítal zúčastnených a uviedol predsedníčku rady a ministerku vnútra SR Denisu Sakovú (ďalej len ministerka
vnútra), ktorá otvorila zasadnutie a privítala hostí na riadnom 18. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne
neziskové organizácie (ďalej len Rada vlády pre MNO). Ministerka vnútra poďakovala za spoluprácu
s mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len MNO) v súvislosti s prijatým Zákonom o Registri MNO,
nedávno ukončenými školeniami k predmetnému zákonu, ktoré sa konali v spolupráci so Sekciou verejnej
správy MV SR v ôsmich krajských mestách za účasti cca 700 účastníkov a v kontexte budúcej spolupráce na
téme transparentnosti financovania MNO v rámci pracovnej skupiny, zloženej z predstaviteľov Komory VS,
Komory MNO a zástupcov ÚSV ROS. Ministerka vnútra sa poďakovala MNO za aktívne podieľanie sa na
aktivitách a témach v oblasti participácie a otvoreného vládnutia.
Splnomocnenec vlády skonštatoval, že Rada vlády pre MNO je na základe počtu prítomných členov uznášania
schopná a privítal nových zástupcov niektorých členov Rady vlády pre MNO – za Platformu mimovládnych
rozvojových organizácií nahradil Máriu Sliacku Daniel Kaba a za Radu mládeže Slovenska nahradil Andreja
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Schulcza Juraj Lizák. Splnomocnenec vlády zároveň poďakoval bývalým členom za ich pôsobenie v Rade vlády
pre MNO.
Splnomocnenec vlády predstavil návrh programu a vyzval prítomných o jeho doplnenie. Predseda Komory
MNO Marcel Zajac navrhol pridať do bodu č. 3 - Blok Komory MNO vyhlásenie Komory MNO k aktuálnej situácii.
Program s doplnenými bodmi bol jednohlasne schválený nasledovne:
Bod č. 3. – Blok Komory MNO
3.1 – Transparentnosť financovania MNO
3.2 – Dobrovoľníctvo – stav aktivít s rezortmi
3.3 – Vyhlásenie Komory MNO k aktuálnej situácii

2. Blok Komory za verejnú správu
Splnomocnenec vlády oboznámil prítomných o tom, že na výzvu informovať o aktivitách rezortov o
legislatívnych, strategických a koncepčných aktivitách zareagovali 4 rezorty.
Postupne svoje vstupy odprezentovali zástupcovia rezortov:
a) Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)
b) Ministerstvo obrany SR (MO SR)
c) Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSV RK)
d) Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR)
Keďže tieto rezorty poskytli podrobné informácie aj v písomne podobe, sú súčasťou prílohy zápisnice.
Splnomocnenec poďakoval a vyzval ostatné rezorty k prezentácii informácií o aktivitách rezortov, ako aj na
využívanie legislatívneho portálu Slovlex – inštitútu predbežnej informácie. K prezentácií aktivít sa prihlásili aj
ďalšie rezorty:
e) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) pripravilo Strednodobú stratégiu
rozvojovej spolupráce na roky 2019 – 2023 s krajinami Keňa, Gruzínsko, Moldavsko, ďalej Stratégiu
humanitárnej pomoci SR ako podklad pre efektívnu humanitárnu pomoc. MZVaEZ SR sa zapojilo do novely
zákona o exportnej a importnej banke. Pripravilo každoročné hodnotenie priorít zahraničnej a európskej
politiky. Cez dotačný mechanizmu podporil rezort 27 projektov v alokácii 119 000 eur.
f) Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pripravuje dotačný systém pre kultúrne dedičstvo, alokovaná dotácia by
mala byť vo výške 12 miliónov eur, z toho 1 milión eur na znevýhodnené skupiny obyvateľov. Spoločne so
Štátnym pedagogickým ústavom SR pripravujú predmet venovaný tradičnej ľudovej kultúre. MK SR tiež rozvíja
aktivity smerujúce k debarierizácii kultúrnych pamiatok, pripravuje Stratégiu ochrany pamiatkového fondu a
pracuje na kodifikácii posunkového jazyka a na vytvorení krajských koordinátorov, ktorí budú poskytovať
poradenstvo v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov.
g) Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) pokračuje v podpore protidrogových aktivít a aktivít na podporu
duševného zdravia (aktuálne zverejnené výzvy). S MNO, predovšetkým s pacientskymi organizáciami,
spolupracuje a komunikuje v oblasti metodických postupov pri šírení informácií o dôležitosti prevencie
screeningu onkologických ochorení. Veľký dôraz sa kladie na podporu duševného zdravia – rozvoj komunitnej
starostlivosti o chronicky chorých so zameraním na detskú populáciu (alokácia 100 tisíc eur). Informovalo o
požiadavke, aby téma duševné zdravie bolo fokusovaná na úroveň vlády a aby k tejto téme prebiehala diskusia.
Predseda Komory MNO Marcel Zajac poďakoval prezentujúcim ministerstvám, predovšetkým MŽP SR a ocenil,
že MŽP SR reflektovalo na pripomienky týkajúce sa participácie. Ocenil aj tvorbu verejných politík na rezorte
(nastavenie ministerstva pre participáciu) a zriadenie analytického inštitútu. Takisto ocenil environmentálny
vzdelávací fond a proaktívne riešenie problémov zo strany MŽP SR. Uviedol, že prišlo k veľkej miere
vzájomného pochopenia a odporučil, aby aj ostatné ministerstvá prešli takýmito procesmi.
Zároveň apeloval na zúčastnených členov a členky rady vrátane ÚSV ROS, aby viac informovali o pozitívnych
informáciách, napríklad v podobe tlačových správ zo zasadania Rady vlády pre MNO, či zverejňovaním
pozitívnych správ na webstránke Ministerstva vnútra SR (ďalej len MV SR) a ÚSV ROS.
P. Zajac tiež pochválil a poďakoval MV SR za proces prípravy a schválenia Zákona o Registri MNO.
2

Zápisnica z 18. zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 22.03.2019

Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška navrhol, aby boli členovia Rady vlády pre MNO
požiadaní prostredníctvom uznesení Rady vlády pre MNO k informovaniu o aktivitách jednotlivých rezortov.
Ocenil, že monitoring podpory pre MNO zo strany verejnej správy sa aktuálne deje a navrhol tieto informácie
zverejňovať na webstránke ÚSV ROS. Taktiež navrhol vyzvať operačný program Efektívna verejná správa
k informovaniu o ich aktivitách, súvisiacich s MNO.
Splnomocnenec vlády doplnil, aby sa informácie poskytované rezortmi nesústredili len na financie, z ktorých
môžu MNO čerpať, ale aby informovali o možnostiach participácie pri tvorbe verejných politík cez spoluprácu
s MNO.

3. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
3.1. Transparentnosť financovania MNO
Splnomocnenec vlády nadviazal na uznesenie Rady vlády pre MNO č. 5/2018 a informoval o vytvorení
pracovnej skupiny k téme transparentnosti financovania MNO, zloženej zo zástupcov Komory MNO
a Ministerstva financií SR (ďalej len MF SR): 2 členovia ÚSV ROS + 2 členovia MF SR + 2 členovia Komora MNO.
Zúčastnených vyzval k takej spolupráci, aká prebiehala pri tvorbe Zákona o Registri MNO. Doplnil, že pracovná
skupina nie je uzavretou skupinou, môžu do nej vstúpiť aj zástupcovia z externého prostredia (napr. Úrad
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR (ďalej len ÚPPVII), Úrad vlády SR). Hlavným cieľom
pracovnej skupiny je pripraviť základný návrh, ktorý bude predložený ministerke vnútra, aby mohla uvažovať
o ďalšom legislatívnom nastavení. Rámec je nastavený cez Zákon o Registri MNO, od ktorého sa dá odvíjať.
ÚSV ROS pripraví harmonogram stretnutí pracovnej skupiny a zoznam jej členov.
P. Zajac informoval o rozhodnutí Komory MNO, ktorá nominovala do pracovnej skupiny dvoch zástupcov – p.
Marcelu Dobešovú a p. Zajaca.

3.2 Dobrovoľníctvo – stav aktivít s rezortmi
Splnomocnenec vlády poďakoval dobrovoľným hasičom za pomoc počas kalamitnej snehovej situácie na
Kysuciach túto zimu a ocenil osobnú účasť ministerky vnútra na koordinácii tejto pomoci.
Ďalej vyzval Alžbetu Brozmanovú-Gregorovú z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, aby
odprezentovala skúsenosti s rezortmi v téme dobrovoľníctva. Tá informovala o skúsenostiach pri plnení úloh
akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2017 – 2018, v rámci ktorého boli
vypracované dva dokumenty:
- Koncepcia výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu, ktorá bola schválená ministerkou Lubyovou,
- návrh spolupráce medzi úradmi práce s dobrovoľníckymi centrami.
Zároveň vyzdvihla to, že je možné dokázať pozitívne veci vtedy, keď sa stretne pomoc „zdola aj zhora“.
Splnomocnenec vlády poďakoval p. Brozmanovej-Gregorovej a otvoril diskusiu k témam.
Zástupca Červeného kríža Marián Záhorec zdôraznil špecifický stav organizácie Červený kríž, ktorá nie je
neziskovou organizáciou, ale nezávislou právnickou osobou, zriadenou špeciálnym štatútom. Apeloval, aby
Červený kríž bol pri podmienkach získavania financií uvedený medzi oprávnenými žiadateľmi, resp.
prijímateľmi.
Splnomocnenec vlády zdôraznil, že aktivity smerujúce k podpore MNO by sa mali nastaviť so zameraním na
všeobecne-prospešné činnosti, nie na poskytujúce subjekty.
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Do diskusie sa prihlásil štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák, ktorý poďakoval za vzájomnú spoluprácu pri
tvorbe Koncepcie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu a uviedol, že v súčasnosti prijímaný Zákon o
pedagogických a odborných zamestnancoch smeruje k dvom veciam prospešným pre dobrovoľníctvo:
a) morálne ocenenie aj s finančnou odmenou na úrovni obcí a škôl na oceňovanie dobrovoľníckych aktivít,
b) novinka v podobe inovačného vzdelávania – školy budú môcť prispôsobiť vzdelávací program
priamo na svoje potreby. V prípade absolvovania takéhoto programu v rozsahu 20 hodín dostanú
učitelia 3% navýšenie platu. Vzdelávací program otvára priestor pre MNO a bude sa dať využiť aj na
tému dobrovoľníctva.
Štátny tajomník sprostredkoval skúsenosť z Prešova – Prešov má občiansku platformu, kde všetci študenti
stredných a základných škôl robia počas maturitného týždňa dobrovoľnícke akcie v prospech mesta –
Prešovský samosprávny kraj by chcel tento model povýšiť na celokrajskú aktivitu.
Štátny tajomník sa vyjadril aj k vzťahu s MNO, vyjadril súhlas so splnomocnencom, že podpora MNO nie je len
o peniazoch, ale aj o zvyšovaní povedomia o pozitívnych aktivitách. Ako príklad uviedol vôľu rezortu školstva
podporiť skautov tak, aby došlo k nárastu ich počtu zo súčasných 10 na 20 tisíc.
Splnomocnenec vlády poďakoval za príspevky a takisto zdôraznil potrebu narábania s príkladmi dobrej praxe.
3.3 Vyhlásenie Komory MNO k aktuálnej situácii
Ďalej splnomocnenec prešiel na doplnený bod vyhlásenia Komory MNO. Ten bol členom Rady vlády pre MNO
zaslaní e-mailom pred zasadnutím (prikladáme do prílohy).
P. Zajac požiadal o podporu vyhlásenia Komory MNO a vysvetlil dôvody pre vznik tohto vyhlásenia – v prvom
rade je to vysoké % podpory pre nesystémové/fašistické strany a aktérov po prvom kole prezidentských volieb,
ako aj oficiálne vyhlásenia vybraných kandidátov na prezidentský post, ktoré sú z pohľadu Komory MNO
neakceptovateľné. Nadviazal aj na predchádzajúci vstup MZVaEZ SR ohľadom našej zahraničnej pomoci iným
krajinám a reakcie niektorých kandidátov na zahraničnú pomoc, ktorú dostávajú slovenské MNO. Položil
otázku, ako by sa nám páčilo, keby naša pomoc bola v zahraničí hanlivo napádaná a prijímaná negatívne.
Takisto vyzdvihol prepojenie na Iniciatívu pre otvorené vládnutie, ktorá podporuje spoluprácu občanov pri
správe vecí verejných. Tá by nemala byť vnímaná negatívne. P. Zajac ocenil dobrovoľnícku prácu Slovákov
a Sloveniek, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá ich okolie, ich inštitúcie, správa vecí verejných. Zdôraznil, že
do parlamentných volieb ostáva rok a je potrebné toto vysoké percento znížiť. Jedným zo spôsobov je aj
medializácia dobrých správ.
Druhým dôvodom pre prípravu vyhlásenia Komory MNO bola reakcia na vyhlásenie Rady vlády SR pre ľudské
práva, ktorá zareagovala na kampaň okolo prvého kola prezidentských volieb. Vyhlásením sa Komora MNO
prihlásila k reakcii Rady vlády SR pre ľudské práva a rozšírila ho o témy, ktoré súvisia s MNO – rastúca agresivita
voči témam, ktoré sú dôležité pre MNO, voči samotným MNO, či aktivitám zo zahraničia. P. Zajac zdôraznil, že
vyhlásenie bolo schválené všetkými členmi Komory okrem Červeného kríža a platformy Asociácie
telovýchovných jednôt a klubov SR.
Splnomocnenec vlády poďakoval p. Zajacovi a vyzval ostatných členov Rady vlády pre MNO, aby sa k vyhláseniu
vyjadrili. Cieľom Komory MNO bolo získať podporu aj Komory VS a o vyhlásení hlasovať, čím by sa vyhlásenie
stalo vyhlásením celej Rady vlády pre MNO. Splnomocnenec vlády nemal voči vyhláseniu Komory MNO
námietky a vnímal ho ako opodstatnený prejav. Ako občan plne súhlasí s jej vyhlásením, ale nie je za spoločné
vyhlásenie obidvoch komôr. Komora VS by mala vyjadriť vyhláseniu podporu a následne ho vziať na vedomie.
P. Muška sa prihlásil do diskusie s tým, že akceptuje, podporuje a rozumie pocitom MNO, keď sa na nich útočí.
Vyjadril súhlas s obsahom vyhlásenia, ale tiež sa vyjadril, že nerozumie tomu, aby štátni úradníci k takémuto
kroku vyzývali vládu. Navrhol, aby bola podpora vyhlásenia vyjadrená vzatím na vedomie, nie hlasovaním. Tiež
navrhol, aby boli vyzvaní aj občania ako nositelia demokracie, ktorí by sa mali postaviť proti šíreniu nezmyslov,
pretože pochybuje o zmysle vyhlásenia, pokiaľ nebudú oslovení občania.
Významná osoba menovaná splnomocnencom Juraj Rizman vysvetlil, že zámerom prijatia vyhlásenia celou
radou je, aby signál podpory vyšiel z Rady vlády pre MNO. Podľa jeho názoru a aj podľa názoru Komory MNO
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by vláda mala viesť kritický dialóg o MNO, ale Komora MNO odmieta vyhrážky a zastrašovanie, ktoré toxicky
pôsobia na občiansku spoločnosť. Rada vlády pre MNO by to takisto mala odmietnuť a ísť do kultivovanej
debaty.
P. Zajac upresnil, že vyhlásenie nevyzýva vládu SR, ale je určené dvom kandidátom na post prezidenta do
druhého kola. Vyhlásenie na pôde Rady vlády pre MNO považuje za niečo viac ako vyhlásenie Komory MNO.
Vidí v tom aj symbolické gesto, ktoré znamená prihlásenie sa štátu k tejto myšlienke a požiadal o solidaritu s
mimovládnymi organizáciami.
Do diskusie sa prihlásil zástupca MFSR Ivan Matúš. Vyjadril názor, že každý sa stotožňuje s predmetným
vyhlásením, ale podľa neho je to zle načasované. V momentálnej situácii to môže byť chápané
kontraproduktívne, keďže by to mohlo vyvolávať negatívne konotácie. Z vlastnej skúsenosti pred druhým
kolom nezaznamenal žiadne takéto zastrašovanie.
Do diskusie sa prihlásil p. Krajňák. Podľa neho nemá v súčasnosti stanovisko opodstatnenie a navrhuje
kompromis – doplniť osobitný odstavec, v ktorom by členovia Komory VS zobrali stanovisko na vedomie a
spoločne odmietajú útoky na MNO.
Splnomocnenec vlády odovzdal slovo ministerke vnútra, ktorá uvítala vyhlásenie Komory MNO, avšak
stotožnila sa s príspevkom p. Mušku. Doplnila, že vzhľadom na to, že Radu vlády pre MNO tvoria aj príslušníci
štátnych inštitúcií, nie je si istá, že by to malo byť vyhlásenie celej Rady vlády pre MNO. Vyjadrila názor, že
nepodporí vyhlásenia MNO, ktoré zastrešujú aj organizácie vyjadrujúce sa proti štátnej správe, proti ktorým sa
nemôže štát brániť.
Zástupca splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa stotožnil s názorom štátneho tajomníka MŠVVaŠ
SR a vyjadril názor, že nechce zasahovať do kampane týkajúcej sa prezidentských volieb.
P. Zajac vyjadril názor, že nechce vstupovať do integrity členov vlády. Vysvetlil, že vyhlásenie predložila Komora
MNO preto, lebo si myslia, že inštitúcie – rezorty, s ktorými sa MNO stretávajú na pôde Rady vlády pre MNO,
sú najvyššími predstaviteľmi verejnej správy. Dodal, že Rada vlády SR pre ľudské práva prijala vyhlásenie aj
vrátane zástupcov členov vlády. Komora MNO rozšírila toto vyhlásenie o MNO, ktoré neboli predmetom
vyhlásenia Rady vlády SR pre ľudské práva. Zdôraznil, že Komora MNO nehovorí, že všetky MNO sú dobré, ale
že má záujem o tých témach diskutovať. Takisto upriamil pozornosť na to, že nie je podstatná súčasná situácia
okolo prezidentských volieb, ale skôr to, že antisystémové/fašistické strany podporuje 24% obyvateľstva, čo
odzrkadľuje nastavenie občanov voči témam. Vyjadril presvedčenie, že tak, ako sa Rada vlády SR pre ľudské
práva vyjadrila k témam z hľadiska ľudských práv, Rada vlády pre MNO by mala mať tú moc vyjadriť sa k tomu,
ako sa narába s témou MNO. Vláda si podľa predsedu Komory MNO nevšíma, čo sa deje.
P. Matúš navrhol súčasné vyhlásenie stiahnuť z aktuálneho zasadnutia Rady vlády pre MNO a zaoberať sa ním
na ďalšom zasadnutí rady. Zdôraznil, že vyhlásenie môže mať podprahový kontext, že ovplyvňuje prezidentské
voľby.
Významná osoba menovaná splnomocnencom Filip Vagač odpovedal, že termín nebol účelovo vybraný.
Zdôraznil, že Rada vlády pre MNO musí reagovať na posúvanie sa hranice v celospoločenskom dialógu. Komora
MNO nesúhlasí s tým, že sa MNO prezentujú ako kriminálne organizácie, ale úmyslom Komory MNO nebolo
vstupovať do volieb. Pýta sa, kedy nastane ten moment, kedy sa Rada vlády pre MNO vyjadrí, že niektoré
vyjadrenia voči MNO už nie sú akceptovateľné.
Do diskusie sa prihlásil zástupca Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák, ktorý zároveň zastupuje skautské hnutie
na Slovensku. Vyjadril, že zo strany štátneho sektora je potrebné vyslať gesto podpory. Zdôraznil, že
organizácie ako napríklad skauti podporujú štát (uviedol súčasné rokovania s MŠVVaŠ SR a MO SR o tom, ako
reagovať na slovenských brancov) a že štát by mal takisto vyjadriť podporu organizáciám.
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P. Rizman odmietol kolektívnu a paušálnu stigmatizáciu MNO a vyjadril vôľu pokračovať v dialógu s MV SR
ohľadom existujúcich problémov. Zdôraznil, že Komora MNO netvrdí, že všetky MNO sú „dobré“, len sa snaží
poukázať na to, že sa dostávajú pod obrovský tlak za to, že sa snažia spolupracovať so štátnou správou – sú
kritizovaní za participáciu. Preto Komora MNO cíti potrebu podpory - veľká časť z toho, za čo sú MNO
kritizované, je plnenie programového vyhlásenia vlády. Zdôrazňuje, že cieľom vyhlásenia je odmietnuť
paušalizovanie a nenávisť, ktorá ide smerom k MNO.
Podľa p. Zajaca vyhlásenie nevstupuje do prezidentských volieb. Vyhlásenie sa týka diskusie, ktorá odznela na
pozadí oficiálnej prezidentskej kampane. Opýtal sa, či máme čakať, kým sa takáto rétorika stane predmetom
eurovolieb, parlamentných volieb? Vyjadril obavy, že po parlamentných voľbách bude na strane Komory VS
oproti Komore MNO vláda, ktorá zrealizuje kroky, ktoré v súčasnosti zaznievajú proti MNO. Zdôraznil, že
Komora MNO bude vyhlásenie prezentovať ako svoje, ale žiada podporu zo strany Komory VS.
Zástupca MF SR sa opätovne vyjadril, že nechce, aby bolo vyhlásenie vnímané v kontexte voľby prezidenta.
P. Muška navrhol presunúť vyhlásenie, ktorému bude predchádzať dôsledná príprava, na obdobie pred
parlamentnými voľbami. Vyjadril postoj, že na prebiehajúcom zasadnutí Rady vlády pre MNO nebude za
vyhlásenie hlasovať.
Splnomocnenec vlády zosumarizoval, že Komora VS nie je stotožnená s tým, aby vyhlásenie Komory MNO bolo
považované za vyhlásenie Rady vlády pre MNO. Zo strany Komory VS nevidel vôľu prijať vyhlásenie ako
uznesenie Rady vlády pre MNO. Navrhol prijať vyhlásenie formou vzatia na vedomie Radou vlády pre MNO.
P. Zajac zdôraznil, že vyhlásenie Komory MNO bude prezentované ako vyhlásenie Komory MNO. Uviedol dve
možnosti postupu s vyhlásením – buď prebehne hlasovanie na pôde Rady vlády pre MNO, alebo hlasovania o
vyhlásení z programu stiahne. P. Zajac nakoniec vyhlásenie Komory MNO stiahol s tým, že vyhlásenie bude
prezentované a zverejnené ako vyhlásenie Komory MNO. Rada vlády pre MNO nebude tým pádom dávať
žiadne stanovisko.
P. Vagač podporil stiahnutie vyhlásenia, ale zároveň požiadal o otvorenie diskusie o jeho načasovaní – má
záujem zistiť, či solidarita existuje len v rámci sektora, alebo či existuje aj vôľa zo strany štátu. Splnomocnenec
vlády prisľúbil, že on aj s ministerkou vnútra budú bariérou voči fašizmu. P. Krajňák navrhol, aby sa pri
nasledovnej tvorbe návrhu vyhlásenia, resp. uznesenia uplatnil participatívny prístup oboch komôr.

4. Blok Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
4.1 Iniciatíva pre otvorené vládnutie
Lucia Lacika z ÚSV ROS, kontaktný bod Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku, zosumarizovala aktuálny
časový harmonogram hodnotenia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019
a prípravu nového akčného plánu. Zároveň v krátkosti predstavila hlavné témy diskusií počas Týždňa
otvoreného vládnutia 2019, ktorý sa konal v dňoch 11.-15. marca v Bratislave a pozvala zúčastnených na
regionálne diskusie s občanmi, ktoré sa budú konať 26. marca v Košiciach a 27. marca v Banskej Bystrici.
P. Zajac zdôraznil, aby záverečná správa z Týždňa otvoreného vládnutia 2019 vyjadrila pozitívny postoj
k participácii a vďaku aktívnym občanom, ktorí poskytujú štátu službu a sú aktívni vo verejnej politike.
4.2 Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti
Mária Milková z ÚSV ROS predstavila prítomným Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja
občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018 a vyzvala ich k spolupráci počas tvorby nového
akčného plánu a novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na ďalšie obdobie.
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P. Vagač sa opýtal na harmonogram tvorby novej koncepcie. Splnomocnenec vlády objasnil, že do koncepcie
budú vstupovať aj výsledky z národného projektu Výskum MNO, ktorý ÚSV ROS v súčasnosti realizuje. Návrh
koncepcie by mal byť pripravený pred plánovanými parlamentnými voľbami, pričom hlavné tézy budú
predstavené tak, aby sa mohli stať súčasťou programového vyhlásenia vlády SR. Pripravovaná Koncepcia
rozvoja občianskej spoločnosti by mala reflektovať aj Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030.
Mária Milková doplnila, že ÚSV ROS v súčasnosti zbiera podnety na prípravu novej koncepcie – distribuuje
dotazník s témami a prioritami, ktoré by mala nová koncepcia reflektovať.
P. Vagač navrhol pripraviť časový harmonogram tvorby Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na ďalšie
zasadnutie Rady vlády pre MNO. (Pozn. ÚSV ROS - harmonogram pripájame do prílohy)

5. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
P. Mária Machajdíková zo SOCIE navrhla, aby Rada vlády pre MNO požiadala ÚPPVII o prezentáciu uplatnenia
princípu partnerstva a viacúrovňového riadenia pri príprave nového programového obdobia Európskych
investičných a štrukturálnych fondov so zreteľom na zástupcov občianskej spoločnosti. Splnomocnenec vlády
spoločne s p. Zajacom navrhli pripraviť formuláciu uznesenia a jeho následné schválenie per rollam.

6. Záver
Splnomocnenec vlád ukončil 18. zasadnutie Rady vlády MNO a poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť
a spoluprácu.

Prílohy:
 podklady rezortov k bodu 2
 Vyhlásenie Komory MNO
 harmonogram tvorby Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na ďalšie obdobie

V Bratislave, dňa 29. 03. 2019

Zápis pripravili: Lucia Lacika, v. r., Mária Milková, v. r.

Schválil: Martin Giertl, v. r.
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