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Zápisnica 

z druhého zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové 

organizácie 

10. decembra 2012 o 10.00 hod., Úrad vlády SR, Nám. Slobody 1, Bratislava 

Prítomní (vrátane zúčastnených v zastúpení ospravedlnených členov a členiek rady): viď 

podľa priloženej prezenčnej listiny. 

Ospravedlnení: viď podľa priloženej prezenčnej listiny. 

 

Program rokovania: 

a. Otvorenie – predseda rady  
b. Schválenie rokovacieho poriadku 
c. Schválenie zloženia pracovných skupín  
d. Deklarácie o spolupráci, definovanie verejnej služby 
e. Legislatívna pracovná skupina – verejne zbierky, charitatívna reklama, úprava 

predkladania petícií 
f. Finančná pracovná skupina – podpora strešných organizácií, podpora 

individuálneho darcovstva, dotačné schémy 
g. Pracovná skupina Programovanie štrukturálnych fondov – delegovanie 

právomoci odbornej garancie nad programovaním ŠF 
h. Pracovná skupina Výskum neziskového sektora 
i. Správa o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti 
j. Pracovná skupina Platformy MNO (vyhradené na samostatne rokovanie) 
k. Rôzne 
l. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     

MINISTERSTVO VNÚTRA SR 

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

 

2 
 

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov 
 

1. Otvorenie – predseda rady  

Zasadanie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej Rada vlády) 

otvoril podpredseda Rady vlády Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej 

spoločnosti Filip Vagač (ďalej podpredseda), ktorý ospravedlnil podpredsedu vlády  

a ministra vnútra R. Kaliňáka z účasti na rokovaní Rady. Splnomocnenec vlády 

zároveň oznámil členom Rady, že ho predseda požiadal o vedenie rokovania Rady 

vlády.  

 

2. Schválenie rokovacieho poriadku 

Splnomocnenec predložil návrh rokovacieho poriadku, do ktorého boli zapracované 

písomné pripomienky členov Rady. Písomné pripomienky boli na rokovaní  doplnené 

o dva návrhy, ktoré boli zapracované a schválené priamo na rokovaní. Následne bolo 

schválené uznesením č.2 finálne znenie rokovacieho poriadku všetkými zúčastnenými 

členmi. Finálne znenie rokovacieho poriadku je priložené k tomuto zápisu ako príloha 

č. 1. 

 

3. Na základe schváleného rokovacieho poriadku podpredseda vyzval členov 

k schváleniu programu zasadania, ktorí členovia rady obdržali s pozvánkou. 

Dokument bol schválený všetkými prítomnými členmi Rady vlády.  

 

4. Schválenie zloženia pracovných skupín  

Pracovné skupiny Rady vlády boli rozšírené o členov navrhnutých ústne na Rade vlády 

a schválené v spoločnom hlasovaní všetkými zúčastnenými členmi Rady vlády- 

Finálne zloženie pracovných skupín Rady vlády je priložené v uznesení č.3. 

 

5. Deklarácie o spolupráci, definovanie verejnej služby 

Do rozpravy o tomto bode programu aktívne vstúpil štátny tajomník Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR pán B. Ondruš a predstavil plánované aktivity 

rezortu v tejto oblasti. Tie pozostávajú z organizácie workshopu a jednodňovej 

konferencie v priebehu januára 2013 v spolupráci so Sociofórom a Slovenskou sieťou 

proti chudobe, ktorých cieľom bude definovanie oblastí a nástrojov, ktoré má 

deklarácia pokrývať. Výstupy z tejto konferencie môžu byť dostupné koncom 

februára 2013. Členovia rady sa v rozprave zhodli, že takáto forma spolupráce môže 

byť modelovým príkladom ako pre ostatné rezorty, tak pre členov platforiem 
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mimovládnych organizácií. Obe strany spoločne deklarovali, že do ďalšieho 

zasadnutia Rady vlády pre MNO pripravia návrhy týchto dokumentov.  

 

6. Legislatívna pracovná skupina – verejne zbierky, charitatívna reklama, úprava 

predkladania petícií 

Pán Handiak, člen legislatívnej skupiny, predstavil obidva návrhy – východiská 

k návrhu zákona o verejných zbierkach a návrh zásad o charitatívnej reklame. Pravidlá 

verejných zbierok je potrebné upraviť, nakoľko mnohé z nich nespĺňajú kritériá a nie 

je možné preukázateľne vyhodnotiť ich dopad a verejnoprospešný účel. Zákon 

o verejných zbierkach je v legislatívnom pláne úloh vlády na budúci rok, legislatívna 

skupina predkladá na rokovanie Rady vlády  hlavné zásady pre tvorbu tohto zákona. 

V zásadách charitatívnej reklamy bol predložený základný rámec tejto úpravy na 

základe ktorého vznikne návrh  paragrafového znenia novelizácie.  Pán Rizman, člen 

legislatívnej skupiny, predstavil návrh úpravy predkladania petícií, v ktorom je 

zahrnuté upravenie kvóra pre predkladanie petície do NR SR zo 100 000 na 50 000 

podpisov. Rada vlády schválila navrhnuté základné rámce verejných zbierok, 

charitatívnej reklamy a úpravy predkladania petícií do ďalšieho legislatívneho konania 

uznesením č. 7. 

 

7. Finančná pracovná skupina – podpora strešných organizácií, podpora individuálneho 

darcovstva, dotačné schémy 

Finančná skupina navrhla posunutie termínu plnenia úloh o strešných organizáciách 

a o individuálnom darcovstve na 30. jún 2013, nakoľko je nevyhnutné sa tejto 

problematike venovať hlbšie a prísť s kompletnými návrhmi. Debata v rámci finančnej 

skupiny bola rozšírená na rôzne priame aj nepriame mechanizmy finančnej podpory 

neziskového sektora. Zúčastnení sa zhodli na nutnosti výskumu spôsobu fungovania 

mimovládneho sektoru na Slovensku a zhodnotenia existujúcich mechanizmov. 

Finančná skupina sa preto dohodla na spolupráci s výskumnou pracovnou skupinou. 

Rada vlády schválila posunutie termínov plnenia navrhnutých úloh uznesením č. 8. 

 

 

8. Pracovná skupina Programovanie štrukturálnych  

Podpredseda rady navrhol na základe záverov konferencie tretieho sektora 

delegovanie právomocí odbornej garancie nad programovaním Štrukturálnych 

fondov na už schválenú Pracovnú skupinu. Rada vlády sa uzniesla na delegovaní 

odborných právomocí na uvedenú pracovnú skupinu uznesením č. 5.  
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9. Pracovná skupina Výskum neziskového sektora 

Rade vlády boli predložené materiály z prvého stretnutia skupiny. RV ich zobrala na 

vedomie. 

  

10. Správa o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti 

Materiál bol predložený Rade vlády a tá sa na základe rozsiahlej diskusie uzniesla na 

posunutí schválenia tohto materiálu. Predstavitelia neziskového sektora vypracujú 

k materiálu pripomienky do konca roka 2012. Po prediskutovaní pripomienok 

a komentárov s predstaviteľmi štátnej správy konkrétnych rezortov a vyjasnení 

sporných bodov sa tento materiál schváli na najbližšom zasadaní Rady vlády v prvom 

kvartáli roku 2013. Toto posunutie časového harmonogramu neovplyvní plnenie 

úlohy C.1. Uznesenia vlády 68/2012 o tvorbe deklarácií. K uvedenému bodu bolo 

prijaté uznesenie č. 4. 

 

11. Rôzne 

Podpredseda rady navrhol presunutie bodu rôzne pred samostatné rokovanie 

Komory pre  MNO. Pán Rizman v rámci bodu Rôzne navrhol prijať uznesenie  o 

delegovaní právomocí z neexistujúcej Rady vlády pre transparentnosť a otvorené 

vládnutie, ktorá mala vzniknúť na základe Uznesenia vlády SR č. 50/2012 na Radu 

vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Kontrolu uznesenia 68/2012 má 

v kompetencií Rada vlády pre MNO avšak v rámci uznesenia 50/2012 o Otvorenom 

vládnutí neexistuje žiadna platforma, v rámci ktorej by sa dalo diskutovať o plnení 

Akčného plánu tejto Iniciatívy. Rada vlády pre MNO by teda mala prebrať túto 

funkciu a vyhodnocovať implementáciu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené 

vládnutie. Rada vlády sa uzniesla na predložení návrhu vláde na kompetencií od 

neexistujúcej Rady vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie uznesením č. 6. 

 

12. Záver 

Podpredseda uzavrel rokovanie Rady vlády pre MNO a vyzval členov Komory MNO na 

pokračovanie samostatného rokovania Komory pre MNO vzhľadom na  10. bod 

programu rokovania. 
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Samostatné rokovanie Komory MNO 

1. Pracovná skupina Platformy MNO  

Komora MNO diskutovala o Návrhu pracovnej skupiny Rady vlády SR pre MNO na vznik 

členstva a fungovanie platformy v tejto rade. Návrh nebol prijatý, pracovná skupina sa 

rozšírila a predloží komplexnejší návrh na najbližšie zasadanie Rady vlády. Komora sa 

uzniesla na poverení Úradu Splnomocnenca vlády na koordináciu Pracovnej skupiny, ktorá 

predloží tento návrh. Rada vlády bude informovať žiadateľov o vstup do Komory MNO 

o prebiehajúcej úprave tohto dokumentu a bude ich pozývať ako pozorovateľov na ďalšie 

zasadania Rady vlády. 

Rada sa dohodla na zrušení zasadnutí Komory MNO, ktoré boli automaticky zvolávané pred 

rokovaní Rady vlády a budú organizované v podľa aktuálnej potreby a zvolávané predsedom 

Komory pánom M. Zajacom. 

 

V Bratislave 10. decembra 2012 

 

Zápis pripravili Michaela Šedovičová a Ivana Imreová 

Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti 


