Zápisnica z 21. zasadnutia
Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2019 od 10:00 hod. do 12:30 hod.
v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik, Bratislava.
Účasť na zasadnutí:
 Zo 48 členov s hlasovacím právom prítomných XX, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 16 (z 20) – uznášaniaschopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 1 (z 29) – uznášaniaschopní
 5 zamestnankýň Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len
ÚSV ROS)
 7 pozvaných hostí

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Otvorenie
Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
2.1. Vyhlásenie z celoštátnej konferencie občianskych organizácií Orbis Civitates
Predstavenie vybraných projektov MNO z operačného programu Efektívna verejná správa
Blok Komory za verejnú správu
4.1. Spolupráca MŽP SR a MNO pri príprave Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030
Blok úradu splnomocnenca
5.1. Iniciatíva pre otvorené vládnutie – hlavné úlohy schváleného akčného plánu na roky 2020
– 2021
5.2. Informácia o pracovnej skupine pre prípravu novej Koncepcie rozvoja občianskej
spoločnosti
5.3. Pozvánka na konferenciu projektu výskumu občianskej spoločnosti a MNO
5.4. Návrh harmonogramu zasadnutí rady vlády na rok 2020
Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
Záver

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
1. Otvorenie
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len splnomocnenec)
privítal na zasadnutí ministerku vnútra SR a predsedníčku Rady vlády pre mimovládne neziskové
organizácie (ďalej len Rada vlády MNO) Denisu Sakovú. Splnomocnenec otvoril 21. zasadnutie Rady a
skonštatoval, že na základe počtu prítomných členov je Rada vlády MNO uznášaniaschopná. Zároveň
na úvod poďakoval predsedníčke Rady vlády MNO za príspevok vo výške 25 000 € do Iniciatívy pre
otvorené vládnutie, ktorý poskytlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Predsedníčka Rady vlády MNO privítala všetkých zúčastnených a predstavila program zasadnutia,
ktorý bol jednohlasne prijatý. V súvislosti s bodom programu venujúcim sa konferencii Orbis Civitates
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uviedla, že časť programu konferencie, na ktorej sa osobne zúčastnila, bola veľmi plodná a inšpiratívna.
Na záver ospravedlnila svoj predčasný odchod zo zasadnutia, nakoľko sa zúčastní hlasovania o rozpočte
Slovenskej republiky.

2. Blok Komory MNO
2.1 Vyhlásenie z celoštátnej konferencie občianskych organizácií Orbis Civitates
Predseda Komory MNO Marcel Zajac informoval o priebehu konferencie Orbis Civitates, ktorej sa
zúčastnilo 260 účastníkov zo 125 MNO. Vyjadril potešenie, že napriek komplikovanej situácii tretieho
sektora v slovenskej spoločnosti sa negatívne vplyvy nepreniesli na pôdu konferencie. Na konferencii
bolo po zložitom procese a ťažko dosahovateľnom konsenze prijaté vyhlásenie, obsahujúce štyri
hlavné témy – partnerstvo, legislatíva, dobrovoľníctvo a financovanie.
V téme partnerstva vyzdvihol Marcel Zajac najmä požiadavku na zachovanie Rady vlády MNO a Úradu
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS)
a ďalej na vytváranie priestoru, kde môžu MNO komunikovať so štátnou správou.
V otázke legislatívy je snahou najmä zachovať súčasnú legislatívu upravujúcu vznik, fungovanie a zánik
MNO. Vyzdvihnutý zo strany Marcela Zajaca bol návrh zákona o registri MNO.
Dobrovoľníctvo je práve tou oblasťou, v ktorej je veľmi viditeľný prínos a pridaná hodnota MNO.
Čo sa týka financovania, situácia na Slovensku nie je ideálna a MNO majú problémy so získavaním
financií. Požiadavkou je zachovať asignáciu a posilniť mechanizmus charitatívnej reklamy či podporiť
charitatívnu lotériu.
Na záver tejto časti Marcel Zajac navrhol, aby bolo Radou vlády MNO prijaté spoločné uznesenie,
ktoré:
 odporúča vláde Slovenskej republiky, aby zapracovala vyhlásenie z konferencie do
strategických a koncepčných materiálov upravujúcich problematiku neziskového sektora a zároveň
zabezpečila jeho implementáciu v spolupráci s orgánmi verejnej správy,
 ďalej odporúča splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti implementovať
vyhlásenie do návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021 – 2030 a zabezpečiť jeho
realizáciu prostredníctvom konkrétnych úloh v rámci akčných plánov na nasledujúce roky.
Uznesenie č. 4/2019 bolo jednohlasne prijaté (v prílohe).
Splnomocnenec na margo fungovania MNO doplnil, že na pracovnej ceste v Českej republike českí
kolegovia pozitívne hodnotili systém fungovania MNO na Slovensku.
3. Predstavenie vybraných projektov MNO z operačného programu Efektívna verejná správa
ÚSV ROS sa snaží, aby kvalitné a udržateľné projekty MNO z operačného programu Efektívna verejná
správa (ďalej len OP EVS) mali priestor na predstavenie svojich výstupov pred publikom z prostredia
MNO aj štátnej správy, preto vytvoril priestor na prezentáciu dvoch vybraných projektov na zasadnutí
Rady vlády MNO.
Prvým projektom bol projekt občianskeho združenia Pro Senium et Cultura Otvorené mestá a obce –
mapa transparentnosti ŽSK. Projekt prezentovala pani Adriana Brziaková. Cieľom projektu bolo zistiť,
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ako mestá a obce Žilinského samosprávneho kraja hospodária a ako informujú o svojej činnosti.
Výstupom projektu je interaktívna mapa transparentnosti miest a obcí ŽSK. Pani Brziaková uviedla, že
ich cieľom nebolo mestá a obce pranierovať, ale naopak, ukázať na obce, ktorým sa v oblasti
transparentnosti a zverejňovania darí. Ako najčastejšie problémy sa ukázalo, že obce nearchivujú
údaje, povinné údaje síce majú zverejnené, ale sú skryté a laikovi ťažko dostupné a niektoré obce
dokonca neboli do projektu zaradené, nakoľko nemali webové stránky alebo mali len neoficiálny web.
Druhým prezentovaným projektom bol projekt organizácie Civita Center Behaviorálna politika pre
mesto starajúce sa o svojich občanov. Prezentáciu uviedli pán Lukáš Lukáč a ďalej prezentoval pán
Matej Šucha. Na úvod oboznámil prítomných o pojme behaviorálna politika a potom prešiel ku
konkrétnemu projektu, ktorý realizovali v meste Prievidza. Projekt ponúka návod, ako zavádzať
behaviorálnu politiku a opatrenia v podmienkach SR s cieľom zefektívniť procesy služieb samosprávy,
zlepšiť vnímanie občanov a ovplyvniť ich správanie, aby bolo v súlade s cieľmi miestnej územnej
samosprávy.

4. Blok Komory za verejnú správu
4.1 Spolupráca MŽP SR a MNO pri príprave Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030
Splnomocnenec privítal na Rade vlády MNO predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR (ďalej
len MŽP SR), pod gesciou ktorých prebiehala participatívna príprava Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja
SR do roku 2030 (ďalej len NUS). Štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla na úvod poďakoval za
spoluprácu ÚSV ROS a zdôraznil, že rezort životného prostredia dlhodobo realizuje „politiku
otvorených dverí“, ktorá je naklonená participácii. Následne odovzdal slovo Milanovi Zvarovi, ktorý
prítomných detailnejšie oboznámil s participatívnym procesom tvorby NUS a uviedol, že participácia
bude potrebná aj pri zabezpečení klimatickej neutrality.
Marcel Zajac informoval o tom, že na participatívny proces tvorby NUS sa pýtal zástupcov združenia
Priatelia Zeme – CEPA, ktorí proces hodnotili pozitívne. Vyzval, aby NUS bola prijatá skôr ako Národný
energetický a klimatický plán (ďalej len NECP), ktorý má byť prijatý v decembri tohto roka. Dôležitá je
medzirezortná synergia, preto chce Marcel Zajac podporiť názor, aby NECP počkal na NUS.
Pani Helena Psotová z SK8 uviedla, že jej v programovom období chýba prepojenie so samosprávnymi
krajmi, ktoré nemajú informácie o projektoch prezentovaných napríklad dnes na Rade vlády MNO.
V súvislosti s NUS vidí ako problém verejné obstarávania a neakceptovanie uznesení zastupiteľstiev. Je
toho názoru, že riadiace orgány jednotlivých ministerstiev spolu zrejme nespolupracujú.
Pani Natália Šovkopljas z Únie miest Slovenska sa poďakovala MŽP SR za spoluprácu v programovom
období so samosprávnymi krajmi aj MNO.
Štátny tajomník Kurilla reagoval na Marcela Zajaca s odpoveďou, že príprava NUS trvá dlhšie, ako sa
pôvodne plánovalo, hlas stakeholderov však bude určite vypočutý a NUS bude kompatibilná s NECK.
Marcel Zajac požiadal o zaslanie tohto stanoviska aj priamo zainteresovaným stakeholderom, ktorí sa
podieľali na príprave NUS.
Martin Giertl prisľúbil, že ÚSV ROS sa bude snažiť informovanosť o podporených projektoch smerom
k samosprávam a obciam, bude o nich informovať SK8, ZMOS, Úniu miest aj jednotlivé samosprávne
kraje.
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Peter Medveď upozornil, že po administratívnej stránke je s projektmi veľmi veľa problémov, nakoľko
riadiaci orgán OP EVS nestíha spracovávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Mnohým
organizáciám to spôsobuje až existenčné problémy. Ako problém vidí nedostatočné personálne, ale aj
odborné kapacity. Marcel Zajac sa zároveň pýtal, kde bude priestor na podporu MNO v ďalšom
programovom období, keď už nebude pokračovať OP EVS. Splnomocnenec uviedol, že projekt
Partnerstvo, realizovaný na ÚSV ROS, reaguje práve na administratívne a technické problémy
projektov a navrhol na nasledujúce zasadnutie Rady vlády MNO zaradiť bod o tomto projekte. Zároveň
uviedol, že od 15. októbra nastala výrazná zmena k lepšiemu v kvalite a rýchlosti spracovávania žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na OP EVS. Peter Medveď dodal, že spomínané problémy sa netýkajú
len tohto operačného programu, ale rovnako aj operačného programu Ľudské zdroje.

5. Blok úradu splnomocnenca
5.1 Iniciatíva pre otvorené vládnutie – hlavné úlohy schváleného akčného plánu na roky 2020 2021
Lucia Lacika z ÚSV ROS, ktorá je kontaktnou osobou Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej
republike, informovala prítomných o schválení akčného plánu iniciatívy na roky 2020 – 2021 vládou SR.
Následne prítomných informovala o hlavných úlohách akčného plánu v oblastiach otvorené
informácie, Otvorené vzdelávanie, Otvorená veda, Participácia a Otvorená justícia. V súvislosti
s podporou transparentnosti konečných užívateľov výhod uviedla, že Ministerstvo spravodlivosti SR sa
pridalo ku koalícii lídrov v tejto oblasti.
5.2 Informácia o pracovnej skupine pre prípravu novej Koncepcie rozvoja občianskej
spoločnosti
Mária Milková z ÚSV ROS informovala o vytvorení pracovnej skupiny pre prípravu vstupov do návrhu
rámca Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021 – 2030 a o jej zložení. Predsedom
pracovnej skupiny je splnomocnenec Martin Giertl. Prvé stretnutie tejto pracovnej skupiny sa
uskutočnilo 28. októbra 2019 a 9. decembra sa má uskutočniť druhé stretnutie.
Členom pracovnej skupiny boli zo strany ÚSV ROS zaslané všetky základné dokumenty týkajúce sa
koncepcie, ako aj návrh štruktúry novej koncepcie, základné okruhy a otázky, analýzu prepojenia
koncepcie s Víziou a stratégiou Slovenska do roku 2030 či vybrané výsledky výskumu zameraného na
občiansku spoločnosť. Členovia skupiny mali možnosť zaslať svoje podnety a pripomienky
k navrhovanej štruktúre koncepcie a základným tézam, ktoré by mala obsahovať. ÚSV ROS sa všetkými
podnetmi bude zaoberať.
5.3 Pozvánka na konferenciu projektu výskumu občianskej spoločnosti a MNO
Splnomocnenec všetkých prítomných pozval na konferenciu projektu výskumu občianskej spoločnosti,
ktorá sa uskutoční 5. februára 2020 a na ktorej budú prezentované doterajšie výstupy a zistenia
z projektu. Zároveň splnomocnenec požiadal členov Komory MNO o distribúciu informácie
o dotazníku skúmajúcom prostredie MNO a občianskej spoločnosti, ktorý vypĺňajú MNO.
Pani Božena Bušová z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb uviedla, že je potrebné rátať s tým,
že vyplnenie dotazníka zaberie veľa času. Pani Mária Machajdíková zo Sociofóra dodala, že na to treba
upozorniť už v sprievodnom e-maili k dotazníku. Pán Branislav Mamojka z Národnej rady občanov so
zdravotným postihnutím uviedol, že dotazník už vyplnil, jeho vyplnenie považuje za pomerne
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komplikované a dlhé a mierne mätúce preňho bolo aj to, že žiadosť o vyplnenie dotazníka mu prišla
viackrát. Padla aj otázka, či je dotazník naozaj anonymný, na čo splnomocnenec všetkých ubezpečil, že
dotazník je plne anonymný.
5.4 Návrh harmonogramu zasadnutí rady vlády na rok 2020
Splnomocnenec uviedol, že na diskusiu je predovšetkým dátum prvého stretnutia Rady vlády MNO
v roku 2020, nakoľko je otázkou, či sa rada chce stretnúť pred parlamentnými voľbami alebo až po nich.
Rada sa nakoniec zhodla na harmonograme navrhnutom zo strany ÚSV ROS, zasadnutia sa uskutočnia
24. marca, 16. júna, 22. septembra a 1. decembra 2020.

6. Rôzne
Splnomocnenec informoval, že sa s predsedníčkou Rady vlády MNO a predsedom Komory MNO
Marcelom Zajacom zhodli, že by bolo prospešné, aby vzniklo vyhlásenie predsedníčky a podpredsedov
Rady vlády MNO, ktoré by zdôrazňovalo, aby sa MNO nezneužívali v politickej predvolebnej kampani.
Splnomocnenec pozval všetkých členov Rady vlády MNO na neformálne stretnutie dňa 11.12.2019 pri
príležitosti piatich rokov splnomocnenca vo funkcii a odovzdal im pozvánky.
Marcel Zajac sa v mene Komory poďakoval splnomocnencovi, ÚSV ROS a členom Rady vlády MNO za
spoluprácu a aktívnu účasť v tomto volebnom období.

7. Záver
Splnomocnenec sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a spoluprácu a následne ukončil
21. zasadnutie Rady vlády pre MNO.

Prílohy:
 Uznesenie č. 4-2019
 Spoločná prezentácia zo zasadnutia

V Bratislave, dňa 09. 12. 2019
Zápis pripravili: Alžbeta Neuschlová, v. r., Skarlet Ondrejčáková, v. r.
Schválil: Martin Giertl, v. r.
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