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Zápis z prvého  rokovania Rady vlády  pre mimovládne neziskové organizácie 
6. november 2012 

1. Otvorenie. 

Rokovanie otvoril predseda Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „Rada 

vlády“). Predseda Rady vlády navrhol aby MNO pomenovali témy, ktoré je potrebné prerokovať. 

Rada vlády sa dohodla o prerokovaní nasledujúcich tém: financovanie MNO, dobrovoľníctvo, zmena 

legislatívy o podávaní petícií, verejné zbierky, charitatívna reklama, register MNO, návrh zákona 

o oznamovateľoch korupcie a návrh zákona o účasti verejnosti na legislatívnom procese, 

programovanie štrukturálnych fondov, zamestnanosť v treťom sektore.   

2. Prerokovanie nástrojov financovania MNO 

Za jeden z aktuálnych problémov označila Rada vlády asignačný mechanizmus v zákone o dani 

z príjmov pre právnické a fyzické osoby. Mimovládne neziskové organizácie predložili pozmeňovací 

návrh na zmenu asignačného systému.  Protinávrh MF SR zahŕňa zníženie príspevku o 0,25 percenta 

v roku 2013, a postupné znižovanie na nulu do 2020.  

Predseda Rady vlády navrhol zriadiť pracovnú skupinu o nástrojoch financovania, ktorá by sa stretla 

pred 26. novembrom  2012.   

Z alternatívnych zdrojov bola spomenutá charitatívna reklama, inkaso a charitatívna lotéria.   

Komora MNO prerokovala návrh MF SR. Nastala otázka, či je zachovanie objemu dôležité.  Komora sa 

dohodla vyjednávať s MF SR ohľadom dĺžky obdobia znižovania 2 percent. Komora MNO diskutovala 

o tom, že zo strany MNO je potrebná komunikácia 2 percent voči verejnosti (marketingová kampaň), 

podnikové nadácie.  Komora diskutovala o iných nástrojoch podpory (kapitalizácia nadačných fondov, 

financovania strešných organizácií, lotérie ako zdroj financovania) 

3. Prerokovanie komunikácie medzi jednotlivými rezortmi a platformami MNO. 

Rada vlády sa zaoberala otázkou deklarácií medzi rezortmi a platformami MNO.  F. Vagač požiadal 

o začatie komunikácie medzi týmito subjektmi a o stanovenie okruhov, o ktorých sa bude rokovať. 

Cieľom je, aby v prvom štvrťroku boli vytvorená  deklarácie. Bolo podotknuté, že v sociálnej oblasti 

bude zorganizovaná jednodňová konferencia, ktorá by práve jednala o týchto témach.  V oblasti 

kultúry bola zriadená Rada vlády pre kultúru, ktorá poskytuje priestor na tento typ dialógu.   

4. Prerokovanie pracovných skupín Rady vlády 

Rada vlády schválila zriadenie 5 pracovných skupín – legislatívna,  finančná, výskum, štrukturálne 

fondy a pracovná skupina, ktorá pripraví kritériá týkajúce sa platforiem so záujmom vstupu do Rady 

vlády. Rada vlády sa dohodla, že členovia do jednotlivých pracovných skupín  budú schválení na 

ďalšom zasadnutí Rady vlády, ako aj Rokovací poriadok. Návrhy členov do pracovných skupín je 

potrebné poslať písomne na Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti do 30. novembra 

2012.  
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Komora MNO ustanovila pracovnú skupinu k financovaniu – prihlásili sa p. Zajac, p. Behanovská, p. 

Dobešová, p. Dobrotková, , p. Strečanský,  p. Gallo, navrhnutý p. Handiak.  Za koordinátora finančnej 

skupiny zvolila Komora MNO Rady vlády M. Zajaca.  

Komora MNO  ustanovila pracovnú skupinu na vytvorenie pravidiel prijímania nových platforiem do 

Rady vlády – p. Rizman, p. Behýl, p. Smrekovský, p. Oravec, p. Holíkova, p. Zajac, p. Behanovská, p. 

Dekanková, p. Woleková, p. Beňáková.  Za koordinátora tejto skupiny Komora MNO Rady vlády 

zvolila p. Behýla.  Prvé stretnutie sa uskutoční do  20. novembra. 

5. Rôzne. 

Predseda Rady vlády navrhol zvolať stretnutie Rady vlády pred koncom roku 2012, kde budú 

prerokované okrem iného aj administratívne záležitosti týkajúce sa  Rady vlády. 

Rada vlády potvrdila  nominácie členov Rady vlády do Rady vlády pre ľudské práva a menšiny – p. 

Faltinová  a  nomináciu do Rady vlády pre prevenciu kriminality – p. Behýl.  

M. Zajac navrhol rozšírenie členstva v Rade vlády pre ľudské práva a menšiny na 3 členov. Tento 

návrh sa prerokuje na ďalšom zasadnutí Rady vlády. 

Pripomienky k rokovaciemu poriadku je potrebné poslať písomne  do 30. novembra na Úrad 

splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Rokovací poriadok bude prerokovaný na 

nasledujúcom zasadnutí Rady vlády. 

Komora MNO ako predsedu Komory MNO Rady vlády schválila M. Zajaca.  

J. Rizman predložil Rade vlády návrh na zmenu legislatívy týkajúcu sa podávania petícií.   

 

V Bratislave 6. novembra 2012 

 
Zápis pripravil Martin Pašiak 
Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 


