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Zápisnica z 2. stretnutia pracovnej skupiny Rady vlády SR pre MNO „Transparentnosť 

financovania MNO“  

Dátum: 09/09/2019 od 10:30 - 12:00 

Miesto stretnutia: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

 
1. Pozvaní: 

 Roman Navrátil, Ministerstvo financií SR 

 Jana Vršková, Ministerstvo financií SR 

 Marcel Zajac, predseda Komory MNO 

 Marcela Dobešová, členka Komory MNO, odborníčka na účtovníctvo a financovanie MNO 

 Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 Antalík Bystrík, ÚSV ROS 

2. Prítomní: 

 Roman Navrátil, Ministerstvo financií SR 

 Jana Vršková, Ministerstvo financií SR 

 Marcela Dobešová, členka Komory MNO, odborníčka na účtovníctvo a financovanie MNO 

 Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 Antalík Bystrík, ÚSV ROS 

3. Neprítomný: 

 Marcel Zajac, predseda Komory MNO 

 

4. Agenda stretnutia:  

A: Pokračovanie v diskusii k predloženému návrhu úpravy poskytovania dotácií 

B: Prekonzultovanie ďalších možností zvyšovania transparentnosti financovania MNO 

A: Pokračovanie v diskusii k predloženému návrhu úpravy poskytovania dotácií 

Dňa 05. 06. 2019 bol na 1. zasadnutí pracovnej skupiny predložený zástupcovi MF SR návrh zákona, 

ktorý dopĺňa zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, týkajúci sa poskytovania 

dotácií. Tento návrh bol predložený zo strany ÚSV ROS v spojitosti s plnením úlohy č. 1 Akčného plánu 

Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2017 – 2019, respektíve úlohy B.1 z uznesenia vlády 

SR č. 105/2017 k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 

– 2018. 

Zástupcovia MF SR uviedli, že predmetným návrhom sa oboznámili vnútorné vecne príslušné útvary 

MF SR a odporúčali pokračovať v komunikácii s p. Radovanom Majerským, generálnym riaditeľom 

sekcie rozpočtovej politiky MF SR.  

B: Prekonzultovanie ďalších možností zvyšovania transparentnosti financovania MNO 

Zástupcovia MF SR uviedli, že MF SR nepripravuje žiadne legislatívne zmeny týkajúce sa zvýšenia 

transparentnosti MNO. Zároveň uviedli, že zavedenie povinnosti zverejňovania účtovných závierok 

a štruktúrovaných výročných správ pre všetky občianske združenia je možné riešiť iba zmenou 

príslušného hmotno-právneho predpisu (zákon č. 83/1990 Zb.). Dobrovoľné zverejňovanie účtovných 

závierok občianskymi združeniami v registri účtovných závierok je nerealizovateľné, nakoľko sa pri 
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prvotnom nastavení informačného systému nepredpokladala takáto možnosť. Uvedená zmena by 

predstavovala zásadný zásah do informačného systému so značným finančným dopadom. Dodatočne 

nie je možné automatizované riešenie výberového spracovávania informácií podľa jednotlivých 

účtovných jednotiek. Do budúcnosti preferuje MF SR aj vzhľadom na technické riešenie informačného 

systému jednotné zverejňovanie účtovných závierok podľa právnych foriem.  

M. Dobešová odporučila ponechať zverejňovanie účtovných závierok a štruktúrovaných výročných 

správ na dobrovoľnej báze tak, aby prirodzenou cestou došlo k rozdeleniu občianskych združení na tie 

s väčšou kredibilitou a tie s menšou kredibilitou (na základe transparentnosti uverejňovaných údajov).  

M. Giertl uviedol, že by si vedel na začiatok predstaviť zavedenie povinnosti zverejňovania účtovných 

závierok a štruktúrovaných výročných správ pre všetky MNO (v zmysle Zákona o registri MNO), ktoré 

sú prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov vrátane asignácie dane právnických a fyzických osôb. 

Registrované subjekty na príjem tejto daňovej asignácie by mohli byť východiskom pre takýto postup. 

M. Giertl ďalej uviedol, že pri tvorbe Zákona o registri MNO bol princíp vzťahu MNO ako prijímateľa 

prostriedkov z verejných zdrojov kľúčom k zvýšeniu transparentnosti MNO. 

Zástupcovia MF SR a Komory MNO sa zhodli na tom, že ponechanie dobrovoľnosti zverejňovania bude 

v súčasnosti priechodnejšie. Ďalej sa diskutovalo o spôsoboch, akými umožniť dobrovoľné 

zverejňovanie účtovných závierok a výročných správ a o ďalších možnostiach, ako podporiť zvyšovanie 

transparentnosti financovania MNO. 

Z diskusie vyplynuli odporúčania: 

 preveriť, či je možné v rámci registra MNO zaviesť dobrovoľné zverejňovanie účtovných 

závierok a štruktúrovaných výročných správ a v prípade, že by sa to dalo, rozšíriť register MNO 

o túto možnosť, 

 rozvíjať možnosť zavedenia povinnosti zverejňovania účtovných závierok a štruktúrovaných 

výročných správ pre všetky MNO, ktoré sú prijímateľom prostriedkov z verejných zdrojov 

vrátane asignácie dane právnických a fyzických osôb,   

 zaviesť „rebríček transparentnosti MNO“ ako pozitívnu motiváciu zverejňovania účtovných 

závierok a štruktúrovaných výročných správ MNO, 

 navrhnúť vzorovú štruktúrovaných výročnú správu ako pomôcku pre MNO v záujme 

zjednotenia vypracovávaných výročných správ, 

 vytvoriť v registri MNO miesto na dobrovoľné zverejňovanie ďalších informácií, ako napríklad 

koľko sa použilo na správu organizácie, koľko sa použilo na všeobecne prospešnú činnosť a pod. 

5. Závery:  

Uloženie nových povinností pre MNO, smerujúcich k zvýšeniu transparentnosti ich financovania, nie je 
v súčasnosti nevyhnutné, vhodnejšie je zvyšovanie transparentnosti ponechať na dobrovoľnej báze, 
respektíve zvažovať ďalšie návrhy pracovnej skupiny. 

O uvedených záveroch pracovnej skupiny bude informovaná Rada vlády SR pre MNO na svojom 
riadnom zasadnutí 17. 09. 2019. 

 

Overil: Martin Giertl  


