
23. zasadnutie

Rada vlády SR 

pre mimovládne neziskové organizácie

Bratislava 22. 09. 2020



1. bod 
Otvorenie + schválenie programu

• privítanie

• príhovor št. tajomníka Jána Lazara

• overenie uznášania schopnosti

• schválenie predloženého programu



Program
1. Otvorenie + schválenie programu

2. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií

2.1. Zadefinovanie vzájomných očakávaní a odštartovanie diskusií

2.2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory RR

2.3. Daň z nehnuteľnosti vo vlastníctve osôb vykonávajúcich športovú a telovýchovnú činnosť

3. Blok Komory verejnej správy

3.1. Národný lesnícky program – predstavenie prípravy strategického dokumentu

3.2. Spätná väzba MIRRI SR na návrhy ÚSV ROS a MNO v súvislosti s REACT

4. Blok Úradu splnomocnenca vlády

4.1. Analýzy dotačných mechanizmov štátu vo vzťahu k MNO

4.2. Pozvánka na podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2020

5. Rôzne

6. Záver



2. bod 
Blok Komory MNO

2.1. Zadefinovanie vzájomných očakávaní a odštartovanie 
diskusií o možných plánoch na ich naplnenie, zblíženie predstáv 
a očakávaní 

1. Informovanie o očakávaniach Komory MNO, čo sa týka formálneho plánu
rozvoja MNO ako sektora právnických osôb

2. Formáty spolupráce platforiem MNO s ministerstvami SR



2. bod 
Blok Komory MNO



2. bod 
Blok Komory MNO

Spolupráca platforiem 
Rada mládeže Slovenka 

a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 



Predmet spolupráce 

• Oblasť mládežníckej politiky, ktorej súčasťou je oblasť práce s mládežou 
(mimo formálneho systému vzdelávania) a dobrovoľníctva. 

• V predchádzajúcom období patrila participácia v oblasti mládežníckej 
politiky medzi príklady dobrej praxe vzťahu štátu a mimovládnych 
organizácií. 

• MŠVVaŠ SR (cez odbor mládeže a Iuventu) spolu s platformami aktívne 
komunikovalo a využívalo expertízu ľudí z MNO vo viacerých  oblastiach: 
legislatívne zmeny, tvorba strategických dokumentov a nástrojov jej 
napĺňania.   



Čo sa nám doposiaľ v spolupráci s ministerstvom po zmene vlády podarilo

• Úspešná implementácia návrhov mimovládneho sektora do 
Programového vyhlásenia vlády. 

• Vzájomné osobné stretnutia predstaviteľov štátnych inštitúcií, 
mimovládnych organizácií a ich platforiem. 

• Čiastočné  nadviazanie spolupráce na realizovaných projektoch, napr.: 

- Ocenenie Angažovaná škola,

- Výber Delegátov pre Európsky dialóg s mládežou. 



Kde spolupráca s ministerstvom stagnuje

• Príprava novej Stratégie pre mládež na roky 2021-2027

• Hodnotenie Kritérií kvality práce s mládežou

• Príprava dotačných mechanizmov na roky 2021-2027 

• Výkon základnej exekutívy. V roku 2020 sme dostali v druhej polovici 
roka a v niektorých prípadoch iba pred mesiacom. 

• Nakoľko končia dotačné mechanizmy, z ktorých sú financované 
organizácie venujúce sa práci s mládežou a rozvoju dobrovoľníctva 
mládeže (cca 40  organizácií s viac ako 300 000 členov a klientov ročne), 
pripravili sme návrh na ich aktualizáciu. V tomto období už mala 
prebiehať registrácia organizácií na ďalšie obdobie. 



Kritická je najmä komunikácia

• Chýba partnerský prístup a informovanie o zmenách.

• Na mailovú komunikáciu so zodpovednými osobami doposiaľ nikto 
nereagoval. 

• Informáciu o budúcom fungovaní systému podpory práce s mládežou sa 
nám nepodarilo získať. 

• Na žiadosti o stretnutia nikto nereaguje.  



2. bod 
Blok Komory MNO

Daň z nehnuteľnosti vo vlastníctve osôb vykonávajúcich 
športovú a telovýchovnú činnosť 

Navrhovaná nepriama podpora formou úpravy zákona:

Pridať písmeno i) pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve telovýchovných jednôt, športových 
klubov a organizácií slúžiace na telovýchovnú a športovú činnosť

Navrhovaná priama podpora:

Navrhujeme prejednať možnosť priamej finančnej pomoci športovým klubom pri úhrade celkovo 
zvýšených nákladov na daň z príjmu.



2. bod 
Blok Komory MNO – návrh uznesenia

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE č. 2 

z 22. septembra 2020

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

• berie na vedomie Vyhlásenie Komory mimovládnych neziskových organizácií

• odporúča ministrovi vnútra SR a splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začať 
rokovania v dohodnutých bodoch na základe Vyhlásenia Komory mimovládnych neziskových organizácií

• požaduje od všetkých členov rady, zastupujúcich subjekty verejnej správy, ktoré poskytujú dotácie, 
predložiť na ďalšie zasadnutie:

• prehľad dotácií pre MNO za roky 2019 a 2020

• dotačné mechanizmy a navrhovaný objem na rok 2021

• zhrnutie navrhovanej spolupráce s MNO na rok 2021



3. bod 
Blok Komory verejnej správy

3.1. Národný lesnícky program 

– predstavenie prípravy strategického dokumentu 

Michal Tomčík, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania 
dreva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Jozef Turok, koordinátor tvorby NLP za Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR

Martina Štěrbová, koordinátorka tvorby NLP za Národné lesnícke centrum



Príprava verejnej stratégie -
Národného lesníckeho programu SR 
pre obdobie rokov 2021 – 2030



Potreba stratégie

• NLP SR je:

o viacrezortným nástrojom lesníckej politiky pre plánovanie, realizáciu, financovanie, 
monitorovanie a hodnotenie, 

o významným nástrojom implementácie, ktorý prispieva k plneniu záväzkov na medzinárodnej 
úrovni - Lesnícka stratégia EÚ. 

• Úloha tvorby novej stratégie TUOL v podobe NLP SR 2021-2030 priamo vyplýva z časového rámca
plnenia prvého NLP SR (uznesenie vlády SR č. 549/2007) a jeho akčných plánov (Uznesenie vlády SR
č. 697/2015) do konca 2020.

• Nevyhnutnosť a potreba zabezpečiť rozvoj lesného hospodárstva v čase zvýšeného záujmu 
spoločnosti o lesy a dianie v nich – nutnosť zmien v procese prípravy lesníckej politiky a jej realizácii 
v praxi.

Predbežná vízia NLP 2021 – 2030

Riadenie lesov a lesného hospodárstva založené na včasných a presných informáciách, 
interdisciplinárnom prístupe a účasti zainteresovaných strán na všetkých úrovniach 

zabezpečí zachovanie biodiverzity, trvalo udržateľný rozvoj a kvalitu života obyvateľstva.



Harmonogram tvorby stratégie

Proces tvorby NLP sa bude riadiť materiálom „Metodika a inštitucionálny 
rámec tvorby verejných stratégií“, ktorý bol prijatý uznesením vlády SR č. 

197/2017 z 26.4.2017.

Riešenie predĺžené do decembra 2021 – prijaté 
opatrenia v dôsledku šírenia vírusu COVID19



December 2019 – MPRV SR schválilo 
Vstupnú správu pre prípravu nového 

Národného lesníckeho programu 
Slovenskej republiky 2021-2030 

"Lesy pre spoločnosť“ 

Harmonogram tvorby stratégie – Fáza 1 ukončená

1/2020 – zverejnenie predbežnej informácie o procese 
na portáli SLOV-LEX a možnosť pripomienkovania



Východiskový koncept nového NLP 2021 – 2030 



Nastavenie projektu vypracovania stratégie

EKONOMICKÝ OKRUH

Pracovná skupina II.

SOCIÁLNY OKRUH

Pracovná skupina III.

ENVIRO OKRUH

Pracovná skupina I.

PRIEREZOVÝ 
OKRUH 

NÁSTROJOV

„Autori“

Zadávateľ stratégie
Riadiaci výbor
Gestor (MPRV SR)
Koordinátor (NLC)
Tím pre tvorbu stratégie:
- MPRV SR
- NLC 
- TUZVO



Participatívny proces v rámci vypracovania stratégie

Tím pre tvorbu 
stratégie: „Autori“ 

- Odborné stanoviská a analýzy pre tvorbu NLP
- Spracovanie podkladov a dokumentov 
- Návrh úprav v NLP odborného charakteru
- Vypracovanie pracovných materiálov na 

zasadnutia Rady a Riadiaceho výboru
- Spracovanie pripomienok a dopracovanie návrhu 

NLP

Rada pre tvorbu 
NLP SR: „Okrúhly 

stôl“ 

- Diskusia o problémoch lesov a LH SR a s ním súvisiacich odvetví
- Identifikácia hlavných problémov lesov a LH SR
- Rokovania o materiáloch a návrhoch, ktoré pripravil tím pre tvorbu stratégie 
- Identifikácie strategických cieľov a priorít stratégie
- Prezentácia záujmov, návrhov a stanovísk strategického charakteru
- Príspevok ku koordinácii rôznych stratégií a koncepcií týkajúcich sa problematiky lesov a LH SR
- Formulácia odporúčaní pre Riadiaci výbor pre tvorbu NLP

Pracovná skupina 
Rady pre tvorbu 

NLP

Regionálne 
workshopy

Regionálne 
workshopy

Regionálne 
workshopy

Štatút Rady pre tvorbu 
NLP a štatúty riadiaceho 

výboru a pracovnej 
skupiny rokovací 

poriadok definuje 
čiastka 30 Vestníka 

MPRV SR z 20.12.2019



Prehľad zainteresovaných strán 

Ústredné orgány štátnej správy: 
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Ministerstvo financií SR
- Ministerstvo životného prostredia SR 
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
- Ministerstvo hospodárstva SR
- Ministerstvo vnútra SR
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
- Ministerstvo obrany SR

Štátne podniky lesného hospodárstva: 
- LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
- Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
- Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Organizácie združujúce neštátnych vlastníkov lesov: 
- Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych 

lesov Slovenska 
- Združenie obecných lesov SR

Stavovské organizácie: 
- Slovenská lesnícka komora 
- Slovenská poľovnícka komora 

Príspevkové odborné organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MPRV SR: 
- Národné lesnícke centrum
- ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU 

TATRANSKÁ LOMNICA

Príspevkové odborné organizácie v pôsobnosti MŽP SR: 
- Slovenská agentúra životného prostredia 
- Štátna ochrana prírody SR 
- Slovenský hydrometeorologický ústav

Zástupcovia vedecko-výskumnej obce: 
- Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav
- Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied 
- Slovenská akadémia vied – Ústav ekológie lesa 
- Výskumný ústav papiera a celulózy
- NPPC – Výskumný ústav ekonomiky 

poľnohospodárstva a potravinárstva

Akademická obec: 
- Technická univerzita vo Zvolene 
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach



Prehľad zainteresovaných strán 

Mimovládne organizácie a občianske združenia:
- PEFC Slovensko 
- WWF Slovensko 
- Pro Silva Slovensko 
- Lesoochranárske zoskupenie VLK 

Zástupcovia priemyslu: 
- Zväz spracovateľov dreva SR 
- Slovenský zväz výrobcov tepla
- Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR

Zamestnávateľské zväzy: 
- Republiková únia zamestnávateľov 
- Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na 

Slovensku 

Zástupcovia vyhotovovateľov programov starostlivosti o 
lesy: 
- Spolok taxátorov Slovenska

Zástupcovia vodohospodárov: 
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny 

podnik 
- Asociácia vodárenských spoločností

Samospráva: 
- Združenie miest a obcí Slovenska 

Štátna správa lesného hospodárstva a poľovníctva: 
- Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov 
- Okresný úrad Prešov, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných 

prostriedkov 
- Okresný úrad Trnava, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Trenčín, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov
- Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor opravných 

prostriedkov

Odborové zväzy: 
- Konfederácia odborových zväzov SR Odborový zväz 

Drevo Lesy Voda



Participatívny proces v rámci vypracovania stratégie

Spolupráca a konzultácie 
na Úrade splnomocnenca 

vlády pre rozvoj 
občianskej spoločnosti

odporúčanie 

Zabezpečiť organizáciu 
celého procesu 

profesionálnym prístupom 
využitím služieb 

FACILITÁTORA

Investícia do odbornej 
pomoci = vyššia 
pridaná hodnota 

Inšpirácia v zahraničí
Fínsko, Rakúsko, 

Veľká Británia - Škótsko

Nedávno prijali alebo aktualizovali svoje národné lesnícke 
programy založené na spolupráci zainteresovaných strán

Odborník vo vedení komunikácie, ktorý 

umožňuje skupinám a inštitúciám pracovať 

efektívnejšie a dosiahnuť lepšiu súčinnosť. 



Participatívny proces v rámci vypracovania stratégie

Špecifikácia aktivít:
Príprava participatívneho procesu a participačných aktivít
Návrh dizajnu participatívneho procesu a participačných aktivít

Facilitácia stretnutí Rady pre tvorbu NLP 
Administratívna príprava a zápisy zo stretnutí Rady 
Facilitovanie stretnutí Rady 
Spracovanie výstupov zo stretnutí Rady

Facilitácia stretnutí pracovných skupín Rady pre tvorbu NLP
Administratívna príprava a zápisy zo stretnutí pracovných skupín Rady
Facilitovanie stretnutí pracovných skupín Rady 
Spracovanie výstupov zo stretnutí pracovných skupín Rady

Facilitácia dialógu so zainteresovanými aktérmi v regiónoch
Identifikácia kľúčových aktérov v regiónoch
Administratívna príprava a zápisy z regionálnych workshopov
Facilitovanie stretnutí regionálnych workshopov 
Spracovanie výstupov z regionálnych workshopov

Spracovanie výsledkov participačných aktivít
Vyhodnotenie participatívneho procesu

AKTUÁLNE:
Prebieha 
verejné 

obstarávanie s 
cieľom vysúťažiť 

kvalitného 
facilitátora



Ďakujem za pozornosť.

Ing. Martina Štěrbová, PhD.
Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa, NLC - LVÚ Zvolen
T.G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen
Tel: + 421 45/5 314 315
Mobil: + 421 917 985 495
E-mail: martina.sterbova@nlcsk.org

mailto:martina.sterbova@nlcsk.org


2. bod 
Blok Komory MNO

2.2. Žiadosť o bližšie informácie k výzve na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Vyhlasovateľ výzvy: MIRRI SR

Termín na podanie žiadostí: 02.09.2020

Oprávnené aktivity: aktivity MNO zamerané  na  zmiernenie  dopadov krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19



3. bod 
Blok Komory verejnej správy

3.2. Spätná väzba Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie na návrhy ÚSV ROS a MNO v súvislosti s REACT



4. bod 
Blok Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

4.2. Týždeň otvoreného vládnutia 2020 – pozvánka 



TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020

PARTNERSTVO, 

PRÁVNY ŠTÁT A PARTICIPÁCIA 

POD LUPOU 

24. september 2020

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR 
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

online konferencie 24. septembra 2020



TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020

9:00 – 10:15

MODERUJE: Michal Vašečka, sociológ, Bratislava Policy Institute

DISKUTUJÚ: 
1. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
2. Marcel Zajac, predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií
3. Eva Balážová, prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov (online)

4. Alexandra Poláková, pedagogička FSEV, Univerzita Komenského v Bratislave

24. september 2020
Online

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR 
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 
AKO PARTNER VEREJNEJ SPRÁVY

online live-stream

panelová diskusia



TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020

10:30 – 12:00

24. september 2020
Online

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR 
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI NA TVORBE ZÁKONOV

online live-stream

panelová diskusia

MODERUJE: Daniel Klimovský, odborník na verejnú správu, FiF, Univerzita 
Komenského v Bratislave

DISKUTUJÚ: 
1. Miloš Matúšek, riaditeľ Redakcie Slov-Lex Úradu vlády SR

2. Peter Sepeši, Generálna prokuratúra SR, Odbor legislatívy a ústavného práva
3. Štefan Grman, expert v oblasti legislatívy a tvorby právnych predpisov

4. Kristína Babiaková, právnička občianskeho združenia Via Iuris - TBC



TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020

12:30 – 13:30

24. september 2020
Online

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR 
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

BOJ PROTI KORUPCII V PRÁVNOM ŠTÁTE

online live-stream

prezentácia spojená s diskusiou

Prezentácia spojená s diskusiou bude otvárať nasledujúce témy: 
- pojem korupcia nerovná sa úplatkárstvo,

- represia vs. prevencia,
- aké máme možnosti v oblasti prevencie a represie,

- máme šancu raz uvidieť svetlo na konci tunela?

PREZENTUJE: Peter Kovařík, dočasne poverený vedením Policajného zboru SR



TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020

13:45 – 15:15

24. september 2020
Online

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR 
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

PRÍSTUP K VOLEBNÉMU PRÁVU – HLAVNÉ VÝZVY
online live-stream

panelová diskusia

Panelová diskusia otvorí hlavné výzvy komplexnej témy prístupu k voľbám, voľbách zo zahraničia)
Je právo na voľby skutočne pre všetkých? (právo voliť pre rôzne znevýhodnené skupiny – nevidiaci, ľudipredovšetkým:

Ako na voľby zo zahraničia? (elektronické voľby, voľby na ambasádach, právo voliť v komunálnych a so zdravotným postihnutím...)

MODERUJE: Daniel Kerekes, expert na volebnú geografiu, analýzu volieb a volebné právo, Masarykova univerzita v Brne

DISKUTUJÚ:
1. Martin Klus, štátny tajomník MZVaEZ SR (videopríhovor)

2. Eva Chmelová, riaditeľka kancelárie odboru volieb, referenda a politických strán MV SR
3. Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

4. Ján Suchal, expert Slovensko.digital
5. Samuel Zubo, expert Srdcom doma, o.z. (online)



TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020

15:30 – 17:00

24. september 2020
Online

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR 
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

O INGREDIENCIÁCH PARTICIPÁCIE

online live-stream

panelová diskusia

Panelová diskusia o ingredienciách participácie, líderstve, odvahe úradníkov pracovať s rôznorodosťou a zavádzať 
inovatívne postupy, ale aj o tom, prečo sa prečo sa radšej prikláňame k tradičnému byrokratickému vládnutiu, 
vynútenej poslušnosti, autoritatívnym príkazom a zákazom, ako k spoločne tvoreným pravidlám a politikám, 

založeným na úcte k racionalite, férovosti a transparentnosti. 

MODERUJE: Michal Vašečka, sociológ, Bratislava Policy Institute

DISKUTUJÚ:
1. Jana Plichtová, sociálna psychologička, FSEV, Univerzita Komenského v Bratislave

2. Elena Gallová Kríglerová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry na Slovensku
3. Dušan Ondrušek, facilitátor a tréner, PDCS

4. Daniel Klimovský, odborník na verejnú správu, FiF, Univerzita Komenského v Bratislave



TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020

18:00 – 20:00

24. september 2020
Online

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR 
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

VEČERNÝ GALAPROGRAM VO SVETLE REFLEKTOROV
SLOVENSKO A PRINCÍPY PRÁVNEHO ŠTÁTU

limitovaný počet pozvaných účastníčok a účastníkov
po podujatí bude k dispozícii videozáznam z diskusie

panelová diskusia na vysokej úrovni

MODERUJE: Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

DISKUTUJÚ:
1. Věra Jourová, podpredsedníčka Európskej komisie, komisárka pre hodnoty a transparentnosť (telemost)

2. Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR
3. Ján Šikuta, predseda Najvyššieho súdu SR

4. Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu
5. Iveta Radičová, bývalá predsedníčka vlády SR

6. Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s Via Iuris
7. Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie 



4. bod 
Blok Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

4.1. Predstavenie analýz dotačných mechanizmov štátu vo vzťahu 
k mimovládnym neziskovým organizáciám

1. Analýza zverejňovania informácií v module dotačných schém

2. Existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu 
z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti



4. bod 
Blok Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

4.3. Informácia o prebiehajúcom hodnotení MONEYVAL a žiadosť 
o poskytnutie súčinnosti



5. bod 

Rôzne / priestor pre otázky / diskusia



Ďakujeme za pozornosť

a tešíme sa na stretnutie

na 24. zasadnutí Rady vlády MNO 

1. decembra 2020


