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UZNESENIE RADY VLÁDY  

PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE  

 
 

č. 2 
z 25. marca 2013 

  

k Deklaráciám rezortov  o spolupráci s mimovládnymi neziskovými 

organizáciami pri plnení úloh rezortu 

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie  

A. berie na vedomie  

A.1. Deklaráciu o spolupráci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a 

mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu s nasledovnými 

pripomienkami:   

- prijímať podnety z prostredia neziskového sektora, ktoré by mohli potom 

viesť aj k novelizáciam v oblastiach programovania, plánovania, 

implementácie a monitorovania rozvojových fondov 

- novelizovať Zákon o rodine, národný program pre podporu rodiny a jeho 

novely 

- doplniť spoluprácu na príprave Zákona o dlhodobej starostlivosti 

- doplniť novelizáciu vyhlášky 259/2008 MZ z 18.6.2008 o podrobnostiach o 

požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách 

na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 

- doplniť novelizáciu vyhlášky č. 109/2009 MZ z 11.3.2009 a jej novela číslo 

244/2011, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu 

zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú 

zamestnanci zariadenia sociálnych služieb 

- doplniť príprava štandardov a podmienok hodnotenia kvality v sociálnych 

službách 

- v časti „a) tvorba legislatívy“ je uvedená „novela zákona č. 5/2004 o 

službách zamestnanosti“, ktorá bola už schválená 20. 3. 2013. Predpokladá 

sa, že deklarácia ráta aj s ďalšími novelizáciami tohto i ostatných 

uvádzaných predpisov. Preto sa odporúča nahradiť slová „novela“ slovom 

„novelizácie“. Vzhľadom na to, že nie je možné a ani vhodné vymenovať 

všetky zákonné a podzákonné predpisy, odporúča sa za uvedený zoznam 
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vložiť text „a ďalšie zákonné a podzákonné predpisy v pôsobnosti 

MPSVR“  

- v časti „d) určenie priorít a mechanizmov dotačnej politiky MPSVR SR, 

osobitne vo vzťahu k MNO“ sa uvádza „Dotačná politika MPSVR SR vo 

vzťahu k MNO sa riadi zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 

pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov a vykonávacími 

predpismi k tomuto zákonu.“ Odporúča sa  doplniť nasledovný  text: 

„MPSVR je pripravené spolupracovať s MNO na zvyšovaní efektívnosti 

využívania dotácií a znižovaní administratívnej náročnosti., vrátane 

prípadných legislatívnych úprav.“ 

- V časti „e) výskum, analýzy a pilotné projekty“ sa odporúča doplniť aj 

možnosť vytvoriť podmienky a využívať priamo kapacity MNO, napr. 

v oblasti monitoringu situácie a zisťovania potrieb rôznych cieľových 

skupín. Takéto činnosti niektoré MNO už vykonávajú, ale potrebné je 

zlepšiť podmienky. V poslednej vete tohto odseku sa odporúča nahradiť 

slová „Základným nástrojom“ slovami „Dôležitým nástrojom“. Pôvodný 

text vyvoláva dojem, že sprístupňovanie výsledkov a pripomienkovanie je 

prakticky jedinou možnosťou účasti MNO. 


