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Zápisnica
z 19. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 14. júna 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 31, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 18 (z 19) – uznášania schopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 13 (z 29) – uznášania schopní
 6 zamestnancov MV SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV
ROS)
 5 pozvaných hostí
Program:
1. Otvorenie
1.1. Privítanie
1.2. Predstavenie festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj
2019“ v Prešove
1.3. Pozvánka na „Stupavskú konferenciu 2019“
2. Európske štrukturálne a investičné fondy
2.1. Pozícia Komory MNO k novému programovému obdobiu
2.2. Informácia o pokroku pri príprave nového programového obdobia
2.3. Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave nového programového obdobia
2.4. Európa bližšie k občanom – predstavenie pozičného dokumentu EK
3. Blok Komory za verejnú správu
3.1. Výber verejných politík na participatívnu tvorbu
4. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
4.1. Transparentnosť financovania MNO – výsledky zasadnutia pracovnej skupiny
5. Blok úradu splnomocnenca
5.1. Iniciatíva pre otvorené vládnutie – reflexia celosvetového summitu v Ottawe + aktuálne témy
5.2. Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti – stav prípravy akčného plánu na roky 2019-2020
6. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
7. Záver

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
1. Otvorenie
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len splnomocnenec vlády)
otvoril 19. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Rada vlády pre MNO).
Privítal všetkých zúčastnených a tiež predsedníčku rady a ministerku vnútra SR Denisu Sakovú (ďalej len
ministerka vnútra), ktorej osobitne poďakoval za to, že sa od svojho nástupu do funkcie zúčastnila všetkých
zasadnutí Rady vlády pre MNO. Jej aktívna účasť a záujem o témy MNO prispeli ku zmene celkového prístupu
a kultúry zasadnutí, čo je určite prínosom pre fungovanie tejto rady.
Ministerka vnútra poďakovala za slovo a možnosť zúčastniť sa tohto zasadnutia. Je pre ňu vždy veľkou cťou
a tiež veľkým prínosom, keď jej pracovné povinnosti dovolia zúčastniť sa zasadnutí Rady vlády pre MNO,
pretože sa jej obohatí myseľ o nové poznatky a skúsenosti.
Splnomocnenec vlády skonštatoval, že Rada vlády pre MNO je na základe počtu prítomných členov uznášania
schopná. Zároveň informoval o zmenách, ktoré sa v členstve Rady vlády pre MNO udiali v uplynulom období.
Prvou zmenou je odstúpenie Juraja Rizmana, jedného z piatich významných odborníkov menovaných
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splnomocnencom vlády, ktorý bude pôsobiť v prezidentskej kancelárii ako poradca pani prezidentky.
Splnomocnenec vlády poďakoval Jurajovi Rizmanovi za jeho pôsobenie v rade, za jeho konštruktívny prístup
pri riešení problémov a prejavil radosť z toho, že ľudia, ktorí sú z prostredia MNO, sa vyprofilovávajú v takéto
osobnosti a nastupujú do takýchto významných funkcií. Zároveň informoval o dohode s Jurajom Rizmanom, že
napriek tomu, že nemôže byť formálne členom Rady vlády pre MNO, bude prizývaný na všetky zasadnutia
a bude sa ich zúčastňovať ako hosť.
Juraj Rizman poďakoval pani ministerke, splnomocnencovi vlády a predsedovi Komory za MNO za možnosť
pôsobiť v Rade vlády pre MNO. Pôsobil v nej od roku 2012, od jej začiatku a veľmi si váži to, že aj napriek
mnohokrát iným názorom a iným pohľadom na vec bola debata o riešeniach na Rade vlády pre MNO vždy
konštruktívna, slušná a otvorená. Ocenil najmä to, že táto spolupráca priniesla aj konkrétne výsledky. Tie sa
odzrkadlili v oblasti podpory dobrovoľníctva, občianskej participácie, otvoreného vládnutia alebo v prijatí
Zákona o registri. Bude rád, ak sa bude môcť zúčastňovať zasadnutí Rady vlády pre MNO ako hosť a bude môcť
byť aj naďalej nápomocný pri riešení tém týkajúcich sa MNO. V závere ešte poďakoval všetkým členom
a členkám Rady vlády pre MNO za dlhoročnú spoluprácu a podporu, a dúfa, že spolupráca bude v inej podobe
fungovať aj naďalej.
Splnomocnenec vlády informoval o druhej zmene v členstve Rady vlády pre MNO, keď členkou za Asociáciu
poskytovateľov sociálnych služieb sa stane Božena Bušová, ktorá nahradí Annu Ghannamovú. Privítal ju na
zasadnutí a poprial jej ako staronovej členke veľa úspechov pri jej ďalšom pôsobení v rade.
Predseda Komory MNO Marcel Zajac poďakoval Jurajovi Rizmanovi za jeho dlhoročnú činnosť v rade.
Zároveň predložil splnomocnencovi vlády návrh, ktorý odhlasovala Komora za MNO. Navrhol, aby ako piatu
osobnosť menovanú splnomocnencom vymenoval Lauru Dittel z Karpatskej nadácie, ktorá by členstvom v rade
reprezentovala východné Slovensko. Súčasne navrhol vymenovať aj Helenu Wolekovú, ktorá je osobnosťou
s neoceniteľnými a dlhoročnými skúsenosťami v sektore. Uvedomuje si, že vymenovanie týchto dvoch
navrhnutých členiek je plne v kompetencii splnomocnenca, a preto to dáva iba ako návrh.
Splnomocnenec vlády prisľúbil, že bude hľadať riešenie vzhľadom k tomu, že vymenovaných významných
osobností je päť (momentálne sa uvoľnilo jedno miesto po Jurajovi Rizmanovi) a nominácie z Komory za MNO
sú dve. Pripomenul, že akékoľvek ďalšie návrhy podliehajú zmene štatútu, ktorý musí schváliť vláda SR, čo si
okrem iného vyžaduje aj náročný administratívny proces. Je presvedčený, že spoločne s predsedom Komory
MNO nájdu vhodné riešenie. Nomináciu Laury Dittel víta a uvedomuje si, že reprezentant za východné
Slovensko bude prínosom pre celú Radu vládu pre MNO.
Splnomocnenec vlády predstavil návrh programu, vrátane drobných zmien v poradí jednotlivých bodov
a vyzval prítomných o jeho doplnenie. Program bol následne účastníkmi 19. zasadnutia Rady vlády pre MNO
jednohlasne schválený.
Splnomocnenec vlády privítal organizátorov dobrovoľníckeho festivalu – Gabriela Paľu a Pavla Biroša a vyzval
ich k prezentácii aktivít súvisiacich s realizáciou III. ročníka festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti
„Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj 2019“ v Prešove1. Splnomocnenec zároveň uviedol, že na podnet
štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Petra Krajňáka pôvodne uvažoval nad udelením ocenenia pre organizátorov
prostredníctvom formálneho osobného poďakovania, ale nakoniec sa rozhodol, že poslanie a výsledky práce
týchto ľudí sprostredkuje celej Rade vlády pre MNO, vrátane pani ministerky. Organizátori festivalu oboznámili
prítomných s cieľmi jednotlivých ročníkov, pričom poukázali na to, že v rámci Prešovského samosprávneho
kraja ide o dobrovoľnícku pomoc pri úprave a skrášlení mesta Prešov a ďalších okresných miest. V r. 2017 sa
tejto akcie zúčastnilo 1.500 dobrovoľníkov, predovšetkým z radov študentov základných a stredných škôl, v r.
2018 ich počet stúpol na viac ako 3 tisíc a v r. 2019 ich bolo viac ako 2 tisíc.

1

Vzhľadom na veľkosť prezentácie ju neprikladáme do prílohy, v prípade záujmu kontaktujte prezentujúceho Gabriela
Paľu, e-mail gabriel.pala.59@gmail.com.
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Marcel Zajac informoval, že v dňoch 17. a 18. októbra 2019 sa bude konať Stupavská konferencia organizácií
občianskeho sektora. Hlavnými cieľmi konferencie je pomenovať ciele MNO vo vzťahu k štátu, potvrdiť
základnú stratégiu rozvoja podmienok pre zakladanie a život MNO, ako aj diskutovať o nových občianskych
iniciatívach, ako spolu komunikovať, ako tvoriť a zlepšiť Slovensko. Marcel Zajac pozval ministerku vnútra na
konferenciu. Ministerka vnútra sa poďakovala za pozvanie a dodala, že je pripravená aktívne sa zúčastniť a že
je pre ňu veľkou cťou sa konferencie zúčastniť.
2. Blok - Európske štrukturálne a investičné fondy
Splnomocnenec vlády nadviazal na ostatné zasadnutie Rady vlády pre MNO, kde bola otvorená téma nového
programového obdobia EŠIF. Táto téma je dôležitá aj vo vzťahu k MNO, nie len ako budúcim prijímateľom, ale
aj ako partnerom a subjektom zúčastneným pri súčasnom programovom období prostredníctvom účasti
v monitorovacích výboroch, komisiách a poradných orgánoch.
Ako prvá odprezentovala Mária Machajdíková pozíciu Komory MNO k novému programovému obdobiu2, ktorá
vychádza zo skúseností zástupcov Komory MNO v monitorovacích výboroch jednotlivých operačných
programov, rôznych pracovných skupinách a komisiách, ale aj na základe podnetov od prijímateľov podpory
fondov EÚ v tomto programovom období.
 Za najdôležitejšie považujú to, aby bol posilnený horizontálny princíp partnerstva a horizontálneho
riadenia prostredníctvom silného gestora, ktorý bude tento princíp dodržiavať vo všetkých fázach
programového cyklu, bude definovať kompetencie, úlohy, postupy a nástroje pre implementáciu.
 Zároveň bude definovať pravidlá pre výber partnerov tak, aby bola zachovaná reprezentatívnosť a
objektívnosť výberu.
 Tiež je dôležité, aby bol kladený dôraz na kvalitatívne a nie na kvantitatívne výsledky, aby došlo
k zjednodušeniu, skráteniu a zefektívneniu procesu, využívajúc skúsenosti zo súčasného programového
obdobia a dobrú prax zo zahraničia.
 Rovnako je dôležité, aby došlo k posilneniu právnej istoty prijímateľov. V prípade, že prijímatelia, ktorí
realizujú aktivity v definovaných oblastiach verejného záujmu alebo národného záujmu, prípadne realizujú
národné politiky, boli oslobodení od spolufinancovania.
Mária Machajdíková požiadala, aby toto stanovisko bolo prijaté uznesením Rady vlády pre MNO, ktoré
odporučí, resp. navrhne vláde SR, aby tieto požiadavky akceptovala pri príprave nového programového
obdobia. Ministerka vnútra reagovala, že nemá problém s uznesením, ale upozornila, že vláda SR v tomto nie
je úplne samostatná, v rozhodovaní, ako majú jednotlivé operačné programy vyzerať a aké majú mať obsahové
naplnenie. Nie je si istá, či sa táto požiadavka bude dať splniť, pretože často Európska komisia rozhoduje o tom,
ako budú jednotlivé operačné programy vyzerať.
Marcel Zajac upozornil, že túto horizontálnu prioritu zameranú na princíp partnerstva nemá na starosti nikto,
nikto túto horizontálnu prioritu nesleduje, nikto sa jej nevenuje. Z nášho pohľadu je dôležité nájsť aj v budúcom
programovom období priestor pre MNO. Ponúkame odborné kapacity z prostredia MNO, ponúkame ľudí, ktorí
sú schopní a ktorí môžu pomôcť vyjednávať pozíciu pre MNO.
Splnomocnenec vlády dodal, že vzhľadom na to, že nebolo dopredu pripravené požadované uznesenie, ÚSV
ROS pomôže s naformulovaním tohto uznesenia. Bude sa jednať o uznesenie vychádzajúce z tohto znenia:
„Rada vlády pre MNO odporúča vláde Slovenskej republiky, aby si osvojila pozičný dokument Komory MNO
Rady vlády pre MNO k príprave programového obdobia na roky 2021 – 2027, ktorý bol odprezentovaný na 19.
zasadnutí Rady vlády pre MNO.“
Helena Psotová zo Združenia samosprávnych krajov podporila návrh uznesenia. Doteraz neboli prizývaní
zástupcovia občianskej spoločnosti v dostatočnej miere. Zároveň informovala o tom, že na úrovni krajov
v súčasnosti vznikajú Rady partnerstiev, a preto je potrebné, aby tam bol hlas občianskej spoločnosti a mal
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Pozícia Komory MNO k EŠIF 2020+ v prílohe.
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svoje zastúpenie. Pomohlo by, ak by sa zjednotil a zjednodušil systém kontroly. Procesy sa veľmi naťahujú
a komplikujú.
Milan Galanda, zástupca Únie miest Slovenska, informoval o vzniknutom spoločnom pozičnom stanovisku
ZMOS-u, SK 8 a Únie miest Slovenska, ktorý bol predstavený Centrálnemu koordinačnému orgánu (CKO).
Všetci sa zhodujú na tom aj v nadväznosti na odporúčania Európskej komisie, že sme si sami administratívne
a byrokraticky skomplikovali procesy a postupy. Preto sme pristúpili k vytvoreniu takého spoločného
dokumentu.
Splnomocnenec vlády dal hlasovať o predmetnom uznesení3. Uznesenie bolo prijaté jednohlasne.
Ďalším príspevkom v bode 2 bolo vystúpenie Slávky Lukáčovej z Úradu podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu. Informovala o aktuálnom stave a ďalších krokoch v procese prípravy nového programového
obdobia v podmienkach SR. V úvode reflektovala na predchádzajúce príspevky, pričom privítala novovytvorený
Pozičný dokument Rady vlády pre MNO, pretože v súčasnosti už majú podobný dokument od samosprávy. Vo
veľa veciach sa CKO stotožňuje, považuje za dôležité volanie po právnej istote pre prijímateľov, za
komplikovanejšie však považuje oslobodenie od spolufinancovania, pretože Európska komisia navrhla zvýšenie
spolufinancovania zo strany partnerov projektov. Vzhľadom na to, že to bude predstavovať nárok na štátny
rozpočet, je potrebné diskutovať o tomto s MF SR. CKO vníma, že súčasná štruktúra subjektov je rozsiahla a
komplikovaná, vníma potrebu spájať sa, avšak jednotlivé rezorty sú zvyknuté, že majú samostatné operačné
programy. Je potrebné o tom ešte veľa diskutovať. V závere dodala, že stanovisko Komory MNO sa vo veľa
veciach kryje so zisteniami, ktoré má CKO, preto si myslí, že nebude problém vziať ho do úvahy pri príprave
Partnerskej dohody.
Slávka Lukáčová ďalej pokračovala v prezentácii prípravy programového obdobia 2021 – 2027. V krátkosti
informovala o tom, čo sa deje na európskej úrovni, pretože to ovplyvňuje dianie aj na našej úrovni. V stručnosti
predstavila prípravu Partnerskej dohody a proces prioritizácie v rámci 5 cieľov prostredníctvom dotazníkov,
činnosť expertných tímov pri prioritizácii aktivít, harmonogram negociácií s EK. Venovala sa aj princípu
partnerstva, ako je vnímané zo strany CKO a predstavila aj cieľ politiky 5 – Európa bližšie k občanom. V závere
dodala, že legislatíva k programovému obdobiu 2021 – 2027 bude schválená na konci r. 2020, paralelne bude
bežať programovanie, takže sa budeme nachádzať v rovnakej situácii, aká bola pri spustení súčasného
programového obdobia4.
Na základe prezentácie p. Lukáčovej sa p. Machajdíková opýtala, či sa uvažuje o nejakom gestorovi pri posilnení
partnerstva. P. Lukáčová odpovedala, že európska legislatíva takéto niečo neustanovuje. Zatiaľ takáto diskusia
neprebehla, ale pokiaľ budú požiadavky zo strany MNO, je možné sa o tom baviť. Je však potrebné presne
zadefinovať, čo by mal takýto gestor robiť.
Miroslav Mojžiš z ÚSV ROS nadviazal na predchádzajúcu diskusiu, privítal snahu CKO spolupracovať a
diskutovať o princípe partnerstva. V súčasnosti máme na 2 rezortoch horizontálne princípy, ktoré sa uplatňujú,
t. j. máme už nejaké skúsenosti. Je možné tieto skúsenosti spojiť s odporúčaniami, ktoré boli na tomto
zasadnutí predstavené a máme na čom stavať, máme čo ponúknuť, máme na čom spolupracovať. Zároveň
odporučil, aby pri získavaní vstupov od jednotlivých rezortov ohľadom prioritizácie boli oslovené aj iné poradné
orgány, prípadne monitorovacie výbory, ďalšie rady vlády a pod., v ktorých pôsobia experti na dané oblasti.
Navrhol a ponúkol kapacity a spoluprácu pri príprave programu septembrového pléna, pričom v rámci
odbornej diskusie navrhol vytvoriť okrúhle stoly pre jednotlivé témy.
Marcel Zajac vyjadril ľútosť, že princíp partnerstva v pracovných skupinách nie je formalizovaný. Bolo by dobré,
aby sa v novom programovom období pristúpilo k formalizovaniu účasti zástupcov MNO v takýchto
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Uznesenie č. 1/2019 v prílohe.
Prezentácia CKO je súčasťou spoločnej prezentácie v prílohe.
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pracovných skupinách, komisiách alebo monitorovacích výboroch. Pôsobia tam odborníci z radov MNO, ktorí
to robia dobrovoľne, bez nároku na odmenu.

3. Blok Komory za verejnú správu
Splnomocnenec vlády vyzval jednotlivé rezorty k prezentácii informácií o aktivitách rezortov. Na
predchádzajúcom zasadnutí Rady vlády pre MNO sme deklarovali záujem, aby zástupcovia verejnej správy
informovali o príprave takých verejných politík, ktoré pripravujú v spolupráci s MNO. Na ostatnom zasadnutí
informovali viaceré rezorty o dotačných schémach. Našim zámerom však nebolo prezentovať len finančné
nástroje a finančnú pomoc, ale chceli sme prezentovať konkrétne formy spolupráce medzi jednotlivými
rezortmi a MNO na tvorbe verejných politík.
Ďalej splnomocnenec vlády informoval o tom, že vzhľadom na časovú zaneprázdnenosť zástupkyne
Ministerstva hospodárstva SR, odboru ochrany spotrebiteľa, ktorá musela odísť, bude jej prezentácia zaslaná
všetkým členom Rady vlády pre MNO elektronickou formou5.

4. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
Splnomocnenec vlády krátko informoval o vytvorení pracovnej skupiny zameranej na transparentnosť
financovania MNO. Do tejto pracovnej skupiny boli delegovaní zástupcovia za Ministerstvo financií SR, za
Komoru MNO a za ÚSV ROS. Pracovná skupina sa stretla 05. júna 2019, na stretnutí deklarovala vstupy za
jednotlivých členov (jeden za ÚSV ROS a dva za Komoru MNO). MF SR bolo s týmito vstupmi a postojmi
oboznámené s tým, že v termíne do 20. júna 2019 očakávame spätnú väzbu, resp. informáciu o tom, ako budú
tieto vstupy ďalej využité a spracované.

5. Blok Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Iniciatíva pre otvorené vládnutie
Lucia Lacika z ÚSV ROS v krátkosti informovala o summite Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Open Government
Partnership - OGP) v Kanade, na ktorom sme sa aktívne zúčastnili. Lucia Lacika informovala o historicky prvom
stretnutí kontaktných osôb OGP so zástupcami občianskej spoločnosti (aktivistami a aktivistkami
a mimovládnymi organizáciami). Na základe príspevku kanadskej vládnej predstaviteľky vysvetlila podstatu
partnerstva a otvoreného vládnutia, keď ide vzájomnou spoluprácou o dobro krajiny a keď je vzájomná
informovanosť na strane štátu a ostatných aktérov občianskej spoločnosti veľmi dôležitá v záujme dosiahnutia
spoločného cieľa. Splnomocnenec vlády doplnil, že je rád, že Slovensko kontinuálne zostalo súčasťou OGP,
v rámci ktorej môže čerpať inšpiráciu aj na medzinárodnej úrovni.
Lucia Lacika následne doplnila informácie o analýze zverejňovania datasetov, ktorá vyplýva z akčného plánu
OGP. V rámci plnenia danej úlohy máme vypracovanú kvantitatívnu aj kvalitatívnu analýzu6, ktorá obsahuje
jednak odporúčania technického charakteru, ale aj odporúčania na to, aké kroky je potrebné urobiť, aby sa
zlepšili otvorené informácie, aby boli viac využívané tými, ktorí s nimi pracujú. Lucia Lacika v závere uviedla, že
analýza bude zaslaná elektronicky všetkým členom Rady vlády pre MNO a bude možné ju verejne
pripomienkovať.
Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti
Mária Milková z ÚSV ROS informovala o postupe prípravy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020. ÚSV ROS momentálne pripravuje tretí, posledný akčný plán ku
Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012 – 2020. Mária Milková v stručnosti
predstavila ciele nového akčného plánu, ako aj celý proces pripomienkovania. Vzhľadom na to, že

5
6

Prezentácia MH SR je súčasťou spoločnej prezentácie v prílohe.
Analýza zverejňovania datasetov v prílohe.
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medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) bolo ukončené tesne pred zasadnutím Rady vlády pre MNO,
zatiaľ nebol priestor sa so zaslanými pripomienkami vysporiadať.
Marcel Zajac požiadal, aby bol akčný plán po zapracovaní všetkých pripomienok opätovne zaslaný všetkým
členom Rady vlády pre MNO na odsúhlasenie. Splnomocnenec vlády k tomu uviedol, že nie je potrebné ho
zasielať všetkým členom Rady vlády pre MNO, pretože členovia Komory za verejnú správu uplatnili
pripomienky v rámci MPK a následne budú materiál schvaľovať na rokovaní vlády SR. Výsledný materiál bude
zaslaný členom Komory za MNO, aby ho mohli schváliť prostredníctvom per rollam hlasovania. Zdôraznil, že je
potrebné brať do úvahy aj termín 03. júla 2019, ktorý je posledným termínom, kedy môže vláda akčný plán
schváliť.

6. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
Boris Strečanský, významný odborník z oblasti MNO, informoval o tom, že pred týmto zasadnutím
naformulovala Komora MNO vyhlásenie, týkajúce sa súčasnej situácie pri udeľovaní dotácií na Ministerstve
kultúry SR. Text vyhlásenia:
„Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vyjadruje
solidaritu so žiadateľmi o granty v oblasti spoločensky znevýhodnených skupín, ktorým Ministerstvo kultúry SR
odmietlo poskytnúť podporu po tom, čo prebehol riadny a transparentný výberový proces. Znepokojuje nás, že
aj keď nebol porušený zákon, Ministerstvo kultúry SR v tomto prípade porušilo spôsoby kvalitného využívania
verejných zdrojov a princípy partnerstva pri poskytovaní štátnych dotácií. Rovnako nás znepokojuje spôsob
nastavovania pravidiel, ktoré síce deklarujú ciele začleňovania rôznych znevýhodnených skupín do spoločnosti,
ale v realite vylučujú možnosti poskytnúť podporu projektom prezentujúcich rôzne svetonázory, postoje a
orientácie. Apelujeme na to, aby poskytovatelia štátnych dotácií v budúcnosti takéto postupy voči akýmkoľvek
prijímateľom neuplatňovali.“
Boris Strečanský zároveň predniesol požiadavku, aby vyhlásenie bolo navrhnuté na hlasovanie. Marcel Zajac
doplnil, že toto vyhlásenie prijala Komora MNO a žiada, aby ho zobrala na vedomie uznesením aj celá Rada
vlády pre MNO. Splnomocnenec vlády upozornil na to, že Rada vlády pre MNO už nie je uznášaniaschopná
vzhľadom na skorší odchod niektorých jej členov zo zasadnutia. Navrhol riešenie, aby sa predmetné vyhlásenie
stalo súčasťou tohto záznamu s tým, že Rada vlády pre MNO berie vyhlásenie Komory MNO na vedomie.
Zároveň bude toto vyhlásenie tvoriť prílohu zápisnice z dnešného rokovania Rady vlády pre MNO.
Splnomocnenec vlády upozornil na opakujúci sa problém, kedy nie sú predkladané takého vyhlásenia alebo
uznesenia na rokovanie rady včas a v dostatočnom predstihu. Zástupcovia Komory za verejnú správu sa
dostávajú do situácie, kedy nemajú mandát zahlasovať za uznesenie, o ktorom dopredu nevedeli. Marcel Zajac
s uvedeným návrhom nesúhlasil a uviedol, že Komora MNO nechce, aby hlasovali za uznesenie po vecnej
stránke, ale chce, aby ho zobrali na vedomie. Vzhľadom na to, že predmetné vyhlásenie chce dnes Komora
MNO predstaviť aj médiám, tak si chce overiť, či môže hovoriť za celú Radu pre MNO alebo iba za Komoru
MNO. Splnomocnenec vlády uviedol, keďže predmetné vyhlásenie bude prílohou zápisnice z tohto rokovania,
že je možné ho považovať za relevantné, čo si následne dotazom overil aj u zástupcov verejnej správy.
V rámci bodu Rôzne informoval Marcel Zajac o obavách spojených s prijímaním takých návrhov zákonov, ktoré
nemyslia na to, že dopady týchto zákonov sa nebudú týkať len inštitúcií verejnej správy a samosprávy, ale aj
iných subjektov. Ako príklad uviedol situáciu, kedy štátna tajomníčka MF SR prisľúbila úplnú súčinnosť pri
riešení vzniknutej situácie, týkajúcej sa poskytovateľov sociálnej starostlivosti, avšak do dnešného dňa sa
v tejto veci nič neudialo. Po opakovaných urgenciách dostali dotknuté subjekty list z MF SR, že táto
problematika sa ich netýka, pretože to spadá pod MPSVaR SR. Zástupcovia Komory MNO na vtedajšom
zasadnutí na vzniknutý problém poukázali a nechceli nič iné, len aby sa tým kompetentní zaoberali. Marcel
Zajac opätovne zdôraznil, aby sa zástupcovia Komory za verejnú správu v prípade, že sa im návrhy zákonov
týkajúcich sa sociálnej starostlivosti, resp. sociálnych služieb opätovne dostanú na stôl, zamysleli nad dopadmi,
ktoré sú pre neverejných poskytovateľov sociálnej starostlivosti likvidačné.
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6. Záver
Splnomocnenec vlády ukončil 19. zasadnutie Rady vlády MNO a poďakoval všetkým prítomným za aktívnu
účasť a spoluprácu.
Prílohy:
 Spoločná prezentácia zo zasadnutia
 Pozícia Komory MNO k EŠIF 2020+
 Uznesenie č. 1/2019
 Analýza zverejňovania datasetov

V Bratislave, dňa 19. 06. 2019

Zápis pripravila: Mária Milková, v. r.

Schválil: Martin Giertl, v. r.
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