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Výzva Komory pre mimovládne neziskové organizácie  

pre nastupujúcu vládu 

 

Po demokratických voľbách sa na Slovensku mení vláda. Komora pre mimovládne 

neziskové organizácie (MNO),  ktorá je časťou Výboru pre MNO1, považuje za kľúčové vstúpiť 

do dialógu s nastupujúcou vládou pri tvorbe programového vyhlásenia vlády. Sme pripravení 

aktívne sa zapojiť do hľadania riešení, ktoré pomôžu slovenskej spoločnosti a zlepšia kvalitu 

života občanov Slovenskej republiky. Sme za zachovanie kontinuity toho, čo sa podarilo 

dosiahnuť a chceme zdôrazniť, že dobrý základ pre dialóg tvoria dva dokumenty prijaté 

vládou SR (Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie a Koncepcia rozvoja občianskej 

spoločnosti na Slovensku), na príprave ktorých sa mimovládny neziskový sektor v spolupráci 

so zástupcami štátnej správy podieľal.   

Pokladáme za kľúčové vstúpiť do spoločného dialógu s nastupujúcou vládou pri tvorbe 

programového vyhlásenia vlády a sme na takýto dialóg pripravení. Chceme sa aktívne zapojiť 

do hľadania riešení, ktoré pomôžu slovenskej spoločnosti a umožnia plnohodnotný rozvoj 

občanom tejto krajiny. Komora pre mimovládne neziskové organizácie združuje 22 

najdôležitejších platforiem, ktoré zastupujú organizácie zo sociálnej, výchovno-vzdelávacej, 

environmentálnej, rozvojovej či donorskej oblasti, ale tiež organizácie detí a mládeže, 

organizácie z oblasti ochrany ľudských a menšinových práv, zdravotne postihnutých, 

záchranárov, dobrovoľníkov a mnoho ďalších skupín. Neziskový sektor na Slovensku tvorí 

viac ako 37 000 združení, nadácií a verejnoprospešných organizácií.  

Jednou zo základných úloh, ktorú plní Výbor a jeho Komora pre mimovládne neziskové 

organizácie, je byť platformou pre spoločný dialóg medzi vládou a zástupcami občianskej 

spoločnosti. Platforma pre takýto dialóg, ktorý je dôležitou súčasťou korektných vzťahov 

medzi štátom a jeho občanmi, je súčasťou vládnej exekutívy nepretržite od roku 2003. Sme 

za zachovanie kontinuity tohto dialógu, a preto chceme pokračovať v komunikácií, tak pri 

príprave kľúčových dokumentov akým je napr. Programové vyhlásenie vlády, ako aj pri 

vytváraní nových legislatívnych zámerov či pri tvorbe verejných politík štátu.  

 Neziskový sektor a občianska spoločnosť všeobecne predstavujú dôležitý sociálny 

kapitál, ktorý nemožno premrhať, ale aktívne zapojiť  do riešenia problémov v slovenskej 

spoločnosti. Uvedomujeme si zložitosť situácie, v ktorej sa naša krajina nachádza a chceme 

ponúkať konštruktívne riešenia. Finančná kríza prináša výzvy, ktoré budú vyžadovať aktívnu 

spoluúčasť občanov a zapojenie sa rozličných skupín počnúc miestnou úrovňou až po tú 

najvyššiu. Hľadanie a overovanie nových riešení je trvalou súčasťou práce neziskových 
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 Výbor je súčasťou štruktúry Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 
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organizácií, a preto neziskové organizácie vedia ponúknuť konkrétne východiská v oblasti 

sociálnej, environmentálnej, kultúrnej, alebo v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. 

 Základné rámce pre spoločnú diskusiu môžu byť tvorené rozličnými oblasťami, 

v ktorých má štát záujem o spoluprácu a efektívny dialóg. Môžu byť tvorené taktiež 

rozličnými dokumentmi, ktoré boli vypracované v spoločnom dialógu medzi štátom 

a neziskovým sektorom. Jedným zo základných dokumentov, ktorý tvorí vhodný rámec na 

takúto diskusiu je Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku, ktorá pomenovala 

základné oblasti spolupráce. Za dôležitú tiež pokladáme Iniciatívu vlády za otvorené 

vládnutie a Akčný plán, ktorý stanovuje priority v rámci tejto iniciatívy na nastávajúce 

obdobie.   

  

 

 

 

 

 


