MINISTERSTVO VNÚTRA SR
ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Zápisnica
z tretieho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
25. marca 2013 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
1. Otvorenie
2. Deklarácie o spolupráci
3. Memorandum
4. Plán práce Rady vlády SR na rok 2013 - úlohy
5. Pracovná skupina Programovanie štrukturálnych fondov - nominácie
6. Správa o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti
7. Rôzne
8. Záver
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Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov

1. Otvorenie
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. Následne členovia Rady vlády jednohlasne schválili program
zasadania.

2. Deklarácie o spolupráci
Uznesenie vlády SR č. 68 z 22. februára 2012 ukladá v úlohe C. 1. ministrom
a splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovať a predložiť na rokovanie
vlády deklaráciu o spolupráci ministerstva a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh
rezortu. Termín plnenia úlohy je 1. apríl. Na predchádzajúcich dvoch Radách vlády bol prijatý návrh,
ktorý požadoval prerokovať Deklaráciu o spolupráci Radou vlády predtým, ako bude predložená na
rokovanie vlády.
Podpredseda Rady vlády navrhol nasledovný postup pri schvaľovaní Deklarácii o spolupráci:
prezentácia deklarácie každého rezortu, krátka diskusia a priestor a pripomienky k návrhu, následné
chválenie Deklarácie o spolupráci daného rezortu.
Ako prvý prezentoval materiál štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja.
Medzi zúčastnenými sa následne rozprúdila diskusia o zámeroch deklarácií ako takých,
a o spôsobe, akým majú byť formulované (či všeobecne alebo konkrétne). V tejto súvislosti navrhla p.
Miková, že keďže deklarácie sú nástrojmi ministerstiev, sú prejavom ich vôle spolupracovať a sú ich
autorským počinom, nie je nevyhnutné, aby ich Rada vlády schvaľovala. Postačí, ak ich zoberie na
vedomie aj s pripomienkami, ktoré budú zaznamenané. Tento návrh podporili ďalší členovia. Po
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krátkej diskusii a súhlase na tom, že je priechodné návrhy len zobrať na vedomie a pripomienkovať,
a následne predložiť vláde SR, zastavil Splnomocnenec proces prezentácie deklarácií.
Následne Rada prerokovala všetky vznesené pripomienky k Deklaráciam a na návrh členov
Rady vlády prijala procedurálnu zmenu a Rada vlády v spoločnom hlasovaní zobrala Deklarácie
o spolupráci na vedomie aj s pripomienkami, ktoré členovia Rady vlády vzniesli priamo na zasadnutí
aj v ústnej forme a ktoré následne zašlú v písomnej podobe do utorka 26. marca 2013. Za vzatie na
vedomie hlasovala celá rada vlády, jeden člen sa hlasovania zdržal.
Deklarácie budú predložené na prvé rokovanie vlády SR v apríli aj s pripomienkami.
Deklaráciou Ministerstva obrany SR, ktorá nebola k dňu stretnutia Rady vlády dodaná, bola
po krátkej diskusií uzavretá podpredsedom Rady vlády, ktorý navrhol materiál Ministerstva obrany na
rokovanie vlády predložiť s poznámkou, že na Rade vlády nebol prerokovaný.

3. Memorandum
Podľa Uznesenia vlády SR č. 68, z 22. februára 2012 úloha C. 2. predloží splnomocnenec na
rokovanie vlády vypracované Memorandum o porozumení, ktoré bude obsahovať základné
východiskové

hodnoty

a postoje

vo

vzťahu

k občianskej

spoločnosti,

princípy

vzťahu

s organizovanými iniciatívami a rôznymi typmi mimovládnych neziskových organizácií. V rámci tohto
bodu bola otvorená diskusia o tom, ako by malo byť Memorandum koncipované a ako sa v priebehu
ďalších troch rokov bude postupovať pri napĺňaní jednotlivých úloh. Po otvorení diskusie oboznámil
Splnomocnenec vlády prítomných s návrhom

Uznesenia a otvoril diskusiu k nomináciám do

pracovnej skupiny.
Zo strany štátnej správy sa členmi pracovnej skupiny stali Predseda rady vlády, podpredseda za
komoru neziskových organizácií a podpredseda rady – splnomocnenec vlády a členovia Rady vlády
zastupujúci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo, životného prostredia,
Ministerstvo financií, Ministerstvo spravodlivosti a Úrad vlády.
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Prítomní sa zároveň dohodli, že po skončení stretnutia sa Komora pre MNO dohodne na
menách piatich zástupcov MNO v pracovnej skupine. Mená týchto zástupcov sú priložené v
uznesení./Počas zasadania komory MNO zvolili jej členovia jednohlasne Máriu Behanovskú, Ondreja
Galla, Alžbetu Mračkovú, Juraja Rizmana a Helenu Wolekovú.
Po krátkej diskusii sa prítomní dohodli na tom, že pred predložením na Úrad vlády (t.j. 1.6.
2013) sa uskutoční ešte jedno stretnutie Rady vlády pre MNO, kde sa verzia Memoranda sfinalizuje.
Prijatie Uznesenia č. 14 tak, ako bolo navrhnuté, bolo jednohlasne odsúhlasené.

4. Návrh plánu činnosti Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie na I.
polrok 2013 - úlohy
K návrhu plánu činnosti RV MNO na rok I. polrok 2013 neboli vznesené žiadne pripomienky.
Zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja predstavil predkladaný
návrh týkajúci sa cyklodopravy. K návrhu sa z prítomných vyjadril pán Mamojka ako zástupca
Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR. Následne sa o jeho prijatí hlasovalo, jeden
z prítomných sa hlasovania zdržal, ostatní hlasovali za prijatie.
Štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny predstavil návrh Akčného plánu
pre deti a mládež, ktorý je nadrezortným dokumentom a ktorého gestorom je Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny. Materiál je nadštandardný v tom, že vznikal v súčinnosti piatich ministerstiev
a v úzkej spolupráci s MNO, pričom je založený aj na výsledkoch prieskumu a zahŕňa tak aj vyjadrenia
samotných detí na riešenie kľúčových otázok, ktoré sa ich týkajú. Pri hlasovaní za prijatie dokumentu
sa 4 prítomní zdržali, ostatní hlasovali za prijatie.
Hlasovanie o návrhu plánu činnosti RV MNO na I. polrok 2013 – jeden prítomný sa hlasovania
zdržal, ostatní hlasovali za schválenie dokumentu a odporúčali jeho prijatie.
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5. Pracovná skupina Programovanie štrukturálnych fondov - nominácie
Prítomní sa jednohlasným hlasovaním za dohodli, že Komora MNO rozhodne o zastúpení
neziskového sektora v jednotlivých pracovných skupinách, a to na samostatnom rokovaní Komory po
skončení zasadnutia Rady vlády. Zvolení zástupcovia Rady vlády v jednotlivých Operačných
programoch sú v priloženom Uznesení č. 19.

6. Správa o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti
Správa o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti bola jednohlasne
schválená bez pripomienok.

7. Rôzne
Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie komentáre, pripomienky ani návrhy, zasadnutie sa
presunulo k poslednému bodu.
8. Záver

Podpredseda uzavrel rokovanie Rady vlády pre MNO a vyzval členov Komory MNO na
pokračovanie samostatného rokovania Komory pre MNO.

V Bratislave 25. marca 2013
Zápis pripravili Michaela Šedovičová
a Mária Nicolaouová
Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti

