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Správa o hodnotení realizácie úloh  

Akčného plánu 2012 - 2013  

Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 

k 31. decembru 2012 
 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len splnomocnenec vlády 

pre ROS) predkladá Správu o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012-2013 

Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2012 (ďalej len 

Správa). 

Vypracovanie Správy vyplynulo z plnenia úlohy C.3. Uznesenia vlády Slovenskej republiky 

č. 68 z 22. februára 2012, v ktorej vláda Slovenskej republiky ukladá ministrom a 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: realizovať pravidelné ročné 

hodnotenie a kontrolu realizácie akčného plánu a vypracovať správu; výsledky hodnotenia 

plnenia akčného plánu splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predloží, 

po prerokovaní v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a 

vo Výbore pre mimovládne neziskové organizácie, na rokovanie vlády. 

Správu vypracoval splnomocnenec vlády pre ROS na základe predloţených hodnotiacich 

správ jednotlivých zainteresovaných ministerstiev a na základe stavu plnenia vlastných úloh. 

V Správe sú uvedené aj pripomienky mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len 

MNO) k hodnoteniu plnenia úloh jednotlivými rezortmi. 

Poznámka: Znenie úloh je identické so znením úloh v Akčnom pláne 2012-2013 Koncepcie 

rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 

 

Oblasť č. 1 Akčného plánu: Účasť mimovládnych neziskových organizácií na plnení 

úloh verejnej správy a zadefinovanie oblastí spolupráce 

 

Národná úroveň: 

 

Úloha č. 1: 

Jednotliví ministri pripravia a predstavia stanovisko, resp. deklaráciu vo vzťahu k 

tematickým/obsahovým oblastiam a formám účasti MNO na plnení úloh rezortu. Stanovisko 

bude obsahovať najmä témy a formy zapojenia MNO do: 

 prípravy zákonov a podzákonných noriem v danom funkčnom období,                                  

 prípravy strategických a koncepčných dokumentov, 

 hodnotenia výsledkov rezortu a plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzi-

národných dohôd a národných programov, 

 určenia priorít a mechanizmov (vrátane hodnotenia) dotačnej politiky rezortu na 

dané obdobie a okruhu ich prijímateľov, osobitne vo vzťahu k MNO, 

 programovania, plánovania, implementácie a monitorovania rozvojových fondov, 

ktoré spravuje príslušný rezort, 

 spôsobov a foriem komunikácie, ktoré bude rezort vyuţívať pri informovaní 

MNO, ako aj pripravenosť ministerstva k dialógu ako s platformami MNO, tak aj 

s iniciatívami, ktoré sa sformujú k aktuálnym témam, 

 výskumu, analýz a pilotných projektov v danom rezorte. 

Uvedená deklarácia bude vnímaná ako prvý krok, ktorý umoţní dlhodobejšie 

nastavenie vzájomných vzťahov. Cieľom tohto opatrenia by v budúcnosti mohla byť 

dlhodobá stratégia zapojenia MNO do spolupráce s daným rezortom, ktorá sa stane 

stabilnou súčasťou deklarácie. Ďalšou časťou deklarácie môţe byť pomenovanie 

nových, inovatívnych moţností spolupráce,  ktoré umoţnia rozšírenie a skvalitnenie 

vzájomných vzťahov. 
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Zodpovední: ministri vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: apríl 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo financií): Úloha je 

priebeţne plnená.  

V súčasnej dobe Ministerstvo financií analyzuje moţnosti zapojenia MNO do plnenia úloh 

v rámci špecifických procesov v rezorte financií. Predpokladá sa, ţe v pôvodne určených 

termínoch Ministerstvo financií realizuje svoju povinnosť v určenom rozsahu. 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo kultúry): Úloha je 

priebeţne plnená.  

Ministerstvo kultúry ako gestor Rady vlády SR pre kultúru vytvorilo v rade a jej orgánoch 

(výboroch a dočasných pracovných skupinách) priestor pre participáciu MNO na širokej 

diskusii k plneniu úloh rezortu. Členmi Rady a jej orgánov sú zástupcovia aj MNO, ktorí 

ďalej zastupujú zdruţenia aktívne pôsobiace v oblasti kultúry. 

Zastúpenie rôznorodých názorových platforiem k riešenej problematike, diskutovanej téme 

a pod. je zabezpečené formou výberu MNO aktívne pôsobiacich v oblasti kultúry a témy 

riešenej v danom procese.  

Zapájanie MNO do činnosti rezortu je realizované rôznymi formami, a to v závislosti od 

rozsahu alebo účinku pripravovaného legislatívneho alebo strategického materiálu či 

koncepcie. Sú to najmä Zriadenie Rady vlády SR pre kultúru, Stále medzirezortné rady, 

verejné diskusie, pripomienkovanie pracovných verzií legislatívnych návrhov, aj návrhov 

strategických materiálov a koncepcií,  

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo obrany): Úlohy 

terminované na rok 2013 budú priebeţne plnené od januára 2013. 

Z Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti nevyplýva pre Ministerstvo 

obrany v roku 2012 ţiadna termínovaná úloha okrem úlohy 4.1. Realizovať pravidelné ročné 

hodnotenie a kontrolu realizácie Akčného plánu a vypracovať správu. Uvedená úloha je 

totoţná s úlohou C3 z uznesenia vlády č. 68/2012. Ministerstvo obrany z tohto dôvodu v roku 

2012 nemôţe vypracovať hodnotenie.  

Ministerstvo obrany dlhodobo spolupracuje s MNO, ktoré majú profesijný vzťah k rezortu 

obrany a aj naďalej bude venovať pozornosť týmto organizáciám a ďalšej spolupráci.  

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len 

Ministerstvo pôdohospodárstva): Úloha je priebeţne plnená. 

Spolupráca Ministerstva pôdohospodárstva s MNO nie je zatiaľ formalizovaná, v priebehu 

roku 2012 sa však uskutočnili desiatky rokovaní o aktuálnych problémoch rezortu, ako aj o 

jeho ďalšom smerovaní s predstaviteľmi samosprávnych a záujmových organizácií 

poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov, ako aj s komorami, zväzmi, vedecko-výskumnými 

inštitúciami a odbornou verejnosťou, pričom s poľnohospodárskou samosprávou má rezort 

podpísané dohody o spolupráci.  

 

Ministerstvo školstva, vedy, techniky a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

Ministerstvo školstva): Úloha je priebeţne plnená. 

Ministerstvo školstva v súčasnosti spolupracuje s viacerými MNO, ktoré sú zapojené do 

pripomienkovacieho konania, či do tvorby a činnosti expertných pracovných skupín. 

 



 

Uznesenie vlády SR č. z 22. februára 2012, úloha C.3. strana 3 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo vnútra): Úloha je 

priebeţne plnená.  

V súčasnej dobe Ministerstvo vnútra analyzuje formy, spôsoby a moţnosti doterajšej 

a budúcej spolupráce s MNO pre naplnenie úlohy vypracovania Deklarácie o spolupráci. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len 

Ministerstvo zahraničných vecí): Úloha je priebeţne plnená.  

Ministerstvo zahraničných vecí aktívne zapája predstaviteľov MNO do prípravy hlavného 

krátkodobého koncepčného dokumentu Zameranie zahraničnej politiky SR, ďalej do 

hodnotenia výsledkov zahraničnej politiky SR v rámci Správy o plnení úloh zahraničnej 

politiky SR, ako aj organizácie Hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky SR.  

Ministerstvo zahraničných vecí aktívne spolupracuje s občianskou spoločnosťou 

prostredníctvom činnosti Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť (ďalej len „rada“). Odbor ľudských práv (OĽPR) je sekretariátom rady a generálna 

riaditeľka sekcie právnej a konzulárnej jej tajomníčkou rady. Sekretariát rady je v pravidelnej 

komunikácii so sekretariátmi výborov rady ako aj s členmi rady. Odbory a jednotlivé útvary 

Ministerstva zahraničných vecí spolupracujú s MNO formou realizovania odborných podujatí 

týkajúcich sa problematiky ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. 

Zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí tieţ spolupracujú s akademickou obcou formou 

externej akademickej spolupráce. 

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo zdravotníctva): 

Úloha je priebeţne plnená. 

Ministerstvo zdravotníctva priebeţne mapuje formy zapojenia MNO na plnení úloh verejnej 

správy v rezorte a na základe výsledkov bude navrhnuté stanovisko o spolupráci pre oblasť 

zdravotníctva. 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo ţivotného 

prostredia): Úlohy s termínmi v roku 2013 budú plnené v súlade s uznesením vlády SR č. 68 

z 22. februára 2012 a následne po vypracovaní a schválení Deklarácie o spolupráci 

a Memoranda o porozumení. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len Úrad 

splnomocnenca pre ROS) komunikuje s predstaviteľmi ministerstiev na príprave Deklarácií. 

 

 

Úloha č. 2: 

Vláda po konzultáciách s kľúčovými aktérmi občianskej spoločnosti na základe deklarácií 

vypracovanými jednotlivými ministerstvami schváli Memorandum o porozumení. 

V memorande pomenuje východiskové hodnoty a postoje vo vzťahu k občianskej spoločnosti 

a participácii, princípy vzťahu s organizovanými iniciatívami i rôznymi typmi mimovládnych 

neziskových organizácií a  pomenuje oblasti spolupráce s MNO. Súčasťou Memoranda bude 

aj zámer vytvorenia stálej platformy pre dialóg medzi štátom a občianskou spoločnosťou, 

ktorá by okrem dialógu s MNO vytvárala príleţitosti pre verejnú diskusiu o závaţných 

otázkach spoločnosti, podporu aktívnych občanov a posilňovanie občianskeho kapitálu.  

Zodpovední: ministri vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 
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Ministerstvo financií: Úloha je priebeţne plnená. 

S ohľadom na sofistikovaný obsah predpokladaných aktivít v príprave Memoranda 

o porozumení a v priamej súvislosti s napĺňaním zadefinovanej úlohy č. 1 týkajúcej sa 

Deklarácií o porozumení, príslušné odborné útvary ministerstva pokračujú v analýze reálnych 

moţností, ktoré by mohli obohatiť obsah memoranda. Z tohto dôvodu sa predpokladá, ţe 

úloha bude splnená v pôvodne určenom horizonte.  

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo hospodárstva): 

Plnenie úlohy je naplánované na rok 2013. 

 

Ministerstvo kultúry: Úloha je priebeţne plnená.  

Ministerstvo kultúry stanovilo princípy na komunikáciu s predstaviteľmi občianskej 

spoločnosti na Slovensku, postavené na otvorenosti v rokovaniach, uplatnení princípu spätnej 

väzby pri práci Rady vlády SR pre kultúru a jej orgánov a princípe partnerstva vo forme 

spoločného pôsobenia na riešení tém v Rade a jej orgánoch. Za účelom vytvorenia stálej 

platformy na dialóg medzi štátom a občianskou spoločnosťou vyuţíva Ministerstvo kultúry 

Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru.  

 

Ministerstvo obrany: Úlohy terminované na rok 2013 budú priebeţne plnené od januára 

2013. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha je splnená. 

Ministerstvo zahraničných vecí má od mája 2010 podpísané „Memorandum o porozumení 

medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Platformou mimovládnych rozvojových 

organizácií“.  

 

Ministerstvo zdravotníctva: Úloha je priebeţne plnená.  

Ministerstvo zdravotníctva priebeţne mapuje formy zapojenia MNO na plnení úloh rezortu a 

na základe výsledkov navrhne stanovisko o spolupráci pre oblasť zdravotníctva, ktoré 

následne poskytne splnomocnencovi. 

 

Ministerstvo životného prostredia: Úlohy s termínmi v roku 2013 budú plnené v súlade 

s uznesením vlády SR č. 68/2012 a následne po vypracovaní a schválení Deklarácie 

o spolupráci a Memoranda o porozumení. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Jednou z prioritných úloh, na ktorých Úrad splnomocnenca pre ROS pracuje, je aktívna 

komunikácia s rezortmi a predstaviteľmi MNO na príprave Deklarácií a v nadväznosti na to 

na príprave Memoranda o porozumení. 

 

 

Úloha č. 3: 

V dialógu s MNO vyhodnotiť transparentnosť, efektivitu a dopady fungovania dotačných 

programov rezortov, v ktorých sú oprávnenými ţiadateľmi MNO, navrhnúť a realizovať 

úpravy a prípadne zmeny. Súčasne, v prípade, ţe neexistuje, vytvoriť mechanizmus pravidel-

ného hodnotenia (evaluácie) efektivity, transparentnosti a dopadov dotačného programu. 

Zodpovední: ministri vlády SR a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: september 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 
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Ministerstvo financií: Ministerstvo neposkytlo ţiadne dotácie.  

Konštatuje sa, ţe súčasná vláda neuvoľnila v roku 2012 ţiadne finančné prostriedky v zmysle 

Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií, a na rok 2013 nie sú finančné 

prostriedky na poskytovanie dotácií podľa tohto výnosu rozpočtované a nepredpokladá sa 

uvoľnenie takýchto dotácií.  

 

Ministerstvo hospodárstva: Plnenie úlohy je naplánované na rok 2013. 

 

Ministerstvo kultúry: Úloha je priebeţne plnená. 

Ministerstvo kultúry poskytuje dotácie v rámci dotačného systému v 8 programoch. Priority 

rezortu v rámci dotačných schém určujú sekcie na základe potrieb rezortu a v dialógu 

s regionálnou a miestnou samosprávou a zástupcami občianskych zdruţení, aktívne 

pôsobiacich v oblasti kultúry (napr. Stála medzirezortná rada pre rozvoj miestnej 

a regionálnej kultúry - poradný orgán sekcie kultúrneho dedičstva). Dotačný systém je 

zaloţený na demokratickom princípe rozdeľovania finančných prostriedkov, uskutočňuje sa 

výhradne prostredníctvom nezávislých odborných komisií z externého prostredia, ktoré 

posudzujú predloţené projekty a odporúčajú poskytovanie dotácií. Ministerstvo kultúry 

rozhodovanie komisií neovplyvňuje a výsledky rozhodnutí akceptuje. Informácie o všetkých 

častiach procesu prideľovania dotácií  sú zverejňované včas. Výzvy na predkladanie ţiadostí 

o poskytnutie dotácie, ktoré obsahujú priority, hodnotenia ţiadostí, podmienky poskytnutia sú 

kaţdoročne zverejňované na webovom sídle Ministerstva kultúry. V budúcom období je pre 

Ministerstvo kultúry podstatné vybudovať systém spätnej väzby podporených projektov. Na 

dosiahnutie transparentnosti a efektivity vyhodnocovacieho procesu cca. 10 000 projektov 

ročne je potrebné dopredu plánovať dostatočné odborné a kompetenčné kapacity s príslušnou 

finančnou náročnosťou. Bolo by vhodné, aby Ministerstvo kultúry malo posilnené kapacity 

a k tomu príslušné finančné zdroje. 

 

Ministerstvo obrany: Úlohy terminované na rok 2013 budú priebeţne plnené od januára 

2013. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha je priebeţne plnená. 

Pri limitovaných zdrojoch vyuţíva Ministerstvo zahraničných vecí synergický efekt projektov 

v rámci dotačného mechanizmu pre získanie analýz a odporúčaní v špecifických relevantných 

oblastiach. V roku 2013 bude práve s cieľom posilnenia podpory spracovania analýz, 

odporúčaní a návrhov pre zahraničnú sluţbu posilnený dotačný mechanizmus Ministerstva 

zahraničných vecí v oblasti aktivít venujúcich sa medzinárodným vzťahom a zahraničnej 

politike SR. 

 

Pripomienka mimovládneho sektora: 

MVRO Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (ďalej len MVRO): Okrem 

dotačného mechanizmu pre získavanie analýz spadá pod Ministerstvo zahraničných vecí 

dotačný mechanizmus v oblasti rozvojovej spolupráce – Program SlovakAID – vo výške cca. 6 

mil. eur ročne. Platforma MVRO opakovane predkladá Ministerstvu zahraničných vecí 

návrhy, ako spraviť mechanizmus viac transparentný, ako zapojiť nezávislých expertov do 

hodnotenia, keďže projektová komisia sa výlučne skladá z pracovníkov Ministerstva 

zahraničných vecí a ako zjednodušiť administratívnu náročnosť. Najväčší problém vidíme 

momentálne v nezapájaní externých odborníkov do hodnotenia projektových návrhov pri 

žiadaní finančných prostriedkov.  
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Ministerstvo zdravotníctva: Úloha je priebeţne plnená. 

Uvedená úloha je súčasťou t. č. rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR 

v podmienkach rezortu zdravotníctva, pričom v zmysle Organizačného poriadku  

Ministerstva zdravotníctva zabezpečuje monitoring a analýzu celonárodných a 

celospoločenských programov v oblasti zdravotníctva Inštitút zdravotnej politiky. 

 

Ministerstvo životného prostredia: Úlohy s termínmi v roku 2013 budú plnené v súlade 

s uznesením vlády SR č. 68/2012 a následne po vypracovaní a schválení Deklarácie 

o spolupráci a Memoranda o porozumení. 

 

Pripomienka mimovládneho sektora: 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (ďalej len AOZPO): V posledných 

rokoch cca od r. 2004-2005 dochádzalo a dochádza k znižovaniu dostupnosti poskytovaných 

dotácií pre MNO, zvyšovaniu administratívnej náročnosti, ako aj nedostatku vhodných 

programov na podporu činnosti MNO v oblasti zdravotného postihnutia. S decentralizáciou 

štátnej správy a posilneniu kompetencií samospráv najmä na úroveň samosprávnych krajov 

bola obmedzená možnosť poskytovania dotácií z ústredných orgánov štátnej správy. 

Očakávania o poskytovaní podpory zo strany samospráv sa však podľa nášho názoru 

nenaplnili, naopak došlo k obmedzeniu prístupu MNO k dotáciám z dôvodu nedostatku 

financií samospráv, resp. z dôvodu preferencie iných priorít samosprávami. Takisto dotácie 

z ústredných orgánov štátnej správy sú obmedzované, veľavravné je v tomto smere vyjadrenie 

Ministerstva financií o žiadnych dotáciách v jeho rezorte v roku 2012 a 2013. Stanovisko 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo 

práce), ktoré je pre MNO v oblasti zdravotného postihnutia najdôležitejším ústredným 

orgánom štátnej správy, sa v materiáli vôbec nenachádza. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Začatie plnenia úlohy je plánované na druhý štvrťrok 2013. 

Úrad splnomocnenca pre ROS sleduje situáciu v poskytovaní dotácií jednotlivými 

ministerstvami a formy ich komunikácie s MNO. Samotnému vyhodnoteniu transparentnosti, 

efektivity a dopadov fungovania týchto dotačných programov pre MNO sa bude Úrad 

splnomocnenca pre ROS venovať v druhom štvrťroku 2013. 

 

 

Úloha č. 4: 

V dialógu s predstaviteľmi MNO identifikovať jednu verejnú politiku mimo originálnej 

pôsobnosti územnej samosprávy, na ktorej návrhu a implementácii budú spolupracovať 

ministerstvo a platforma MNO pôsobiaca v danej téme. Vytvoriť pracovnú skupinu z 

predstaviteľov ministerstva, predstaviteľov platformy a MNO, expertov a ďalších 

zainteresovaných aktérov, ktorej úlohou bude návrh verejnej politiky. Na jednej verejnej 

politike zrealizovať spoluprácu rezortu a MNO pri formulovaní jej zamerania, priorít, 

cieľových skupín a nástrojov/opatrení. 

Zodpovední: MPSVR SR, MŢP SR, MZV SR, MŠVVaŠ SR, MK SR, MZ SR, MDVRR SR, 

podpredseda vlády pre ľudské práva  a menšiny, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len 

Ministerstvo dopravy): Úloha je priebeţne plnená. 
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Ministerstvo dopravy vytvorilo pracovnú skupinu „Partnerstvo pre politiku súdrţnosti“, ktorá 

je platformou na výmenu skúseností z praxe a názorov odborníkov z prostredia sociálno-

ekonomických partnerov pri príprave Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020. Členmi 

pracovnej skupiny sú okrem zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, regionálnej 

a miestnej samosprávy, akademickej sféry, profesijných zdruţení aj zástupcovia MNO. 

Očakávaný termín predloţenia Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 na rokovanie 

vlády SR je júl 2013. 

 

Ministerstvo kultúry: Úloha je priebeţne plnená. 

Cieľom Ministerstva kultúry je v Rade vlády pre kultúru a jej orgánoch – stálych výborov 

a dočasných pracovných skupín identifikovať ako pilotnú tému koncepčno-strategický 

materiál „Stratégia rozvoja kultúry pre roky 2013-2020“ a spracovať k nej metodiku 

participácie s občianskou spoločnosťou. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha je priebeţne plnená. 

Ministerstvo zahraničných vecí má identifikovanú a efektívne implementovanú politiku 

spolupráce s MNO v oblasti rozvojovej pomoci. Od roku 2003 intenzívne spolupracuje s 

MVRO, ktorá zdruţuje pribliţne 30 členov. Na základe funkčných mechanizmov o 

poskytovaní oficiálnej rozvojovej pomoci ročne implementuje Platforma i jej členovia 

desiatky aktivít v oblasti rozvojovej pomoci, rozvojového vzdelávania, verejnej 

informovanosti a budovania kapacít. 

 

Ministerstvo zdravotníctva: Úloha nie je plnená. 

Plnenie uvedenej úlohy, tak ako je definovaná, je zaloţené na vzájomnej spolupráci pracovnej 

skupiny, ktorá vypracuje návrh verejnej politiky. Ministerstvo zdravotníctva t. č. nemá 

informáciu o tom, ţe pracovná skupina by uţ bola v tejto veci rokovala. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Začatie plnenia úlohy je plánované na druhý štvrťrok 2013. 

Napomáhať spolupráci pri tvorbe verejných politík medzi ministerstvami a predstaviteľmi 

platforiem MNO je jednou z prioritných úloh Úradu splnomocnenca pre ROS, ktorý situáciu 

permanentne sleduje a v prípade potreby napomáha k rozbehnutiu a zdarnému priebehu 

dialógu dvoch strán.  

 

 

Úloha č. 5: 

Pripraviť analýzu kompetencií územnej samosprávy vrátane ich finančného zabezpečenia s 

odporúčaním pravidiel pre poskytovanie verejných sluţieb (ako napr. rovnosť všetkých typov 

organizácií v prípade totoţného napĺňania cieľov a štandardov, viaczdrojové financovanie, 

atď.) 

Zodpovední: Úrad vlády, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Plnenie úlohy sa uskutočňuje prostredníctvom pracovnej skupiny pre prípravu tejto analýzy 

za účasti zástupcov Ministerstva vnútra, Ministerstva financií a Úradu splnomocnenca pre 

ROS 

 

 

Úloha č. 6: 
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Priebeţne mapovať mechanizmy spolupráce medzi verejnou správou a MNO a ich foriem 

financovania. Systematicky vyhodnocovať jednotlivé mechanizmy spolupráce vrátane 

spôsobu ich financovania (sociálne a ekonomické efekty, výhody a nevýhody v porovnaní 

s plánovanými cieľmi, ako aj neočakávané dopady) ako aj spôsoby financovania MNO. 

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Začatie plnenia úlohy je plánované na druhý štvrťrok 2013. 
 

 

Úloha č. 7: 

V procese programovania, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov, Nórskeho 

finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP a Švajčiarskeho finančného 

mechanizmu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho fondu 

námorného a rybného hospodárstva reálne uplatňovať princíp partnerstva, t.j. poskytovať 

všetky relevantné informácie o procese a obsahu programovania, monitorovania a hodnotenia 

verejnosti a pri strategických rozhodovaniach poskytovať aspoň 10-dňový časový rámec na 

pripomienkovanie MNO a verejnosťou. Vo všetkých orgánoch vytváraných na základe 

princípu partnerstva (napr. poradných radách, výboroch a pracovných skupinách) zabezpečiť 

dostatočné zastúpenie zástupcov MNO. Zástupcovia MNO budú nominovaní Radou vlády pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Výborom pre mimovládne neziskové 

organizácie (podľa tematickej príslušnosti) transparentným a jednoznačným mechanizmom so 

zohľadnením kritéria kompetentnosti zástupcov MNO vo vzťahu k tematickému zameraniu 

poradného orgánu. 

Zodpovední: MDVRR SR, MPSVR SR, MŢP SR, MŠVVaŠ SR, MZV SR, MF SR, MPRV 

SR, MH SR, MK SR, MZ SR, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny, 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2012 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Ministerstvo dopravy: Úloha je plnená. 

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 zabezpečuje Ministerstvo dopravy princíp 

partnerstva pri monitorovaní a hodnotení Operačného programu Technická pomoc (ďalej len 

OP TP) aj formou členstva predstaviteľa MNO. Zástupca MNO má právo vyjadriť sa 

k materiálom predloţeným na zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP TP, odporučiť ich 

prijatie, doplnenie, prepracovanie alebo vrátenie. Výsledné uznesenia sú prijímané na princípe 

konsenzu alebo formou hlasovania. Zástupcovia MNO sú členmi  Národného monitorova-

cieho výboru pre Národný strategický referenčný rámec SR (ďalej len NSRR SR). Centrálny 

koordinačný orgán (ďalej len CKO) predkladá pravidelne raz ročne v rámci medzirezortného 

pripomienkového konania zástupcom MNO na vyjadrenie výročnú správu o vykonávaní 

NSRR SR. CKO pravidelne zverejňuje informácie o pripravovaných aktivitách a výstupy 

o procesoch programovania, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu EÚ pre potreby informovania verejnosti na internetovej stránke www.nsrr.sk. Princípy 

a úlohy  partnerstva v rámci prípravy programového obdobia 2014 – 2020 sú definované v 

návrhu všeobecného nariadenia EÚ. Za účelom prípravy Partnerskej dohody SR na roky 2014 

– 2020 bola prostredníctvom Ministerstva dopravy zriadená pracovná skupina „Partnerstvo 

pre politiku súdrţnosti“.  

 

Ministerstvo financií: Úloha je splnená.  
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Všetky relevantné informácie procesu programovania, monitorovania a hodnotenia sú 

publikované a verejne dostupné na internetovej stránke www.informatizacia.sk, prípadne 

www.vlada.gov.sk. Pri procese prípravy na nové programové obdobie 2014 - 2020 boli do 

pracovnej skupiny plnenia ex-ante kondicionalít začlenení aj zástupcovia tretieho sektora 

vrátane MNO. MNO, ktoré sa venujú problematike informatizácie spoločnosti, sú pravidelne 

pozývané na konferencie organizované Riadiacim orgánom pre Operačný program 

informatizácia spoločnosti ako aj Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre 

Operačný program informatizácia spoločnosti. 

 

Ministerstvo hospodárstva: Úloha je splnená. 

V nadväznosti na potrebu splnenia definovaných ex ante kondicionalít a prípravu nového 

operačného programu v gescii Ministerstva hospodárstva pre nasledujúce programové 

obdobie kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020 bola dňa 22. júna 2012 zriadená Pracovná skupina 

Ministerstva hospodárstva pre programové obdobie kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020. Jej 

cieľom je, s dôrazom na zachovanie pôsobnosti, postavenia a záujmov Ministerstva 

hospodárstva, aktívne sa podieľať na príprave hlavných strategických, koncepčných 

a programových materiálov pre politiku súdrţnosti EÚ po roku 2013 v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva. 

 

Ministerstvo kultúry: Úloha nepatrí do agendy. 

V rámci čiastkových úloh tvorby dokumentov o čerpaní štrukturálnych fondov Ministerstvo 

kultúry nevypracúva ţiadnu analýzu a neparticipuje na ţiadnom pilotnom projekte 

zameranom na podporu dialógu s MVO. V budúcom období  má Ministerstvo kultúry záujem 

iniciovať spoluprácu a participáciu s organizáciami v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a 

pripraviť analýzu, ako je moţný takýto dialóg vytvoriť, realizovať, udrţať a spätnou väzbou 

zdokonaľovať.   

 

Ministerstvo pôdohospodárstva: Úloha je priebeţne plnená. 

Ministerstvo pôdohospodárstva spolupracuje s MNO na princípe partnerstva v rámci 

monitorovacích výborov Regionálneho operačného programu, Operačného programu 

Bratislavský kraj, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu rybné hospodárstvo. 

 

Ministerstvo práce: Úloha je priebeţne plnená. 

Monitorovací výbor pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre 

programovacie obdobie 2007-2013 je orgán zodpovedný za monitorovanie pokroku 

v realizácii cieľov a priorít stanovených v Operačnom programe, zároveň sú mu predkladané 

hodnotiace materiály. Pri výbere členom monitorovacieho výboru bol uplatnený princíp 

partnerstva a sú v ňom aj zástupcovia MNO na Slovensku.  

 

Ministerstvo vnútra: Úloha je priebeţne plnená.  

Ministerstvo vnútra je riadiacim orgánom Operačného plánu Efektívna verejná správa.  

Ministerstvo vnútra poskytuje všetky informácie a v rámci implementácie Partnerstva zapája 

partnerov zo strany MNO, delegovaných Radou vlády pre MNO do procesu programovania, 

monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov, Nórskeho finančného mechanizmu, 

Finančného mechanizmu EHP a Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho fondu námorného a rybného 

hospodárstva.  

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha nepatrí do agendy.  

Ministerstvo zahraničných vecí nemá kompetencie k naplneniu úlohy podľa bodu č. 7 v 1. 

časti akčného plánu na roky 2012-2013, nakoľko nie je súčasťou programovania, 

http://www.informatizacia.sk/
http://www.vlada.gov.sk/
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monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov, Nórskeho finančného mechanizmu, 

Finančného mechanizmu EHP a Švajčiarskeho mechanizmu, Európskeho poľnohospodár-

skeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho fondu námorného a rybného hospodárstva. 

 

Ministerstvo zdravotníctva: Úloha je priebeţne plnená. 

Za účelom dohľadu nad programovaním a implementáciou Operačného programu 

Zdravotníctva (ďalej len OPZ) je zriadený Monitorovací výbor OPZ (ďalej len MV OPZ), 

ktorého činnosť prebieha na princípe partnerstva. Za účelom poskytnutia dostatočného 

časového rámca na preštudovanie a pripomienkovanie dokumentov je v rámci Rokovacieho 

poriadku MV OPZ stanovená lehota 14 kalendárnych dní na zaslanie materiálov členom MV 

OPZ. V rámci OPZ je teda uţ v súčasnosti splnená poţiadavka na dostatočný časový rámec na 

pripomienkovanie MNO pri strategických rozhodnutiach. Zároveň je naplnený princíp 

aktívneho partnerstva, ktorý sa v rámci OPZ reálne uplatňuje. 

 

Ministerstvo životného prostredia: Úloha je splnená. 

Ministerstvo ţivotného prostredia je riadiacim orgánom pre Operačný program Ţivotné 

prostredie (ďalej len OPŢP). V rámci OPŢP  programovanie a implementácia prebieha 

v súlade s princípmi partnerstva v súlade s čl. 63 Nariadenia (ES) č. 1083/2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 RO pre 

OPŢP zriadil Monitorovací výbor pre OPŢP (ďalej len MV OPŢP). Členmi MV OPŢP sú 

okrem zástupcov ústredných orgánov štátnej správy aj zástupcovia samosprávnych krajov, 

socio-ekonomických partnerov a MNO. 

Čo sa týka Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP a Švajčiarskeho 

finančného mechanizmu, za samotný proces programovania, monitorovania a hodnotenia 

uvedených finančných mechanizmov so zohľadnením princípov partnerstva je zodpovedný 

Úrad vlády SR. Za účelom sledovania uvedených úloh je zriadený monitorovací výbor, ktorý 

skúma výsledky ako aj pokrok v implementácii jednotlivých finančných mechanizmov, 

pričom jeho členom okrem iných je aj zástupca Ministerstva ţivotného prostredia. V zmysle 

zákona č. 211/2000 z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len Zákon o slobode 

informácií) v prípade vecne konkrétnych otázok, resp. poţiadaviek týkajúcich sa podpory 

v oblasti ţivotného prostredia, poskytuje Ministerstvo ţivotného prostredia potrebné 

informácie a súčinnosť Úradu vlády SR pri ich poskytovaní. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Na podnet splnomocnenca vlády pre ROS Rada vlády pre MNO na svojom zasadnutí 10. 

decembra 2012 prijala uznesenie č. 5. Delegovala v ňom právomoci odbornej garancie na 

programovaní štrukturálnych fondov na pracovnú skupinu Programovanie štrukturálnych 

fondov. Zastúpenie predstaviteľov MNO má zabezpečiť uplatnenie princípu partnerstva v 

procese programovania, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych a ostatných fondov. 

Členovia pracovnej skupiny majú tak prístup k informáciám o procese a obsahu 

programovania jednotlivých operačných programov, priestor na ich pripomienkovanie 

a dohľad nad spôsobom zapracovania pripomienok. Splnomocnenec vlády pre ROS je členom 

Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020 ako aj členom pracovných skupín 

operačných programov štrukturálnych fondov na programovacie obdobie 2014 - 2020.  

 

 

Úloha č. 8: 

Vytvoriť medzirezortnú komisiu, ktorej úlohou bude vylúčiť duplicitu financovania  z 

verejných prostriedkov štrukturálnych fondov, Nórskeho finančného mechanizmu, 

Finančného mechanizmu EHP a Švajčiarskeho finančného mechanizmu ako aj dotácií 
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a vypracovať opatrenia pre odstránenie nedostatkov. Ďalšou úlohou komisie bude koordinácia 

a výmena informácií medzi všetkými programami poskytujúcimi dotácie. 

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Začatie plnenia úlohy je plánované na prvý štvrťrok 2013. 

 

 

Úloha č. 9: 

 

Navrhnúť a zrealizovať program podpory partnerov štátu, t. j. platforiem, strešných či 

koordinačných organizácií MNO, alebo ad hoc koalícií, ktoré v dialógu so štátom môţu 

zastupovať názory širšej skupiny MNO, a to na základe tematického zamerania alebo 

geografického pôsobenia.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2012 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Na základe poţiadavky pracovnej skupiny Rady vlády pre MNO, ktorá chce vypracovať 

kritéria na udeľovanie podpory pre partnerov štátu, t. j. platforiem, strešných či 

koordinačných organizácií MNO, podal splnomocnenec vlády pre ROS ţiadosť o posunutie 

termínu splnenia tejto úlohy na 30. jún 2013. Pán predseda vlády listom č.10751/2012/KPV 

poţiadavke vyhovel. 

 

 
Regionálna úroveň: 

 

Úloha č. 10: 

Pripraviť novelizáciu  zákona o podpore regionálneho rozvoja (zákon č. 539/2008 Z. z.) 

v oblasti procesu tvorby dokumentov (napr. PHSR), a to doplnením podrobnejších pravidiel 

zapájania zainteresovaných aktérov a verejnosti do ich tvorby a aktualizácie. Presnejšie 

zadefinovať, čo sa rozumie pod princípom partnerstva a zadefinovať, aké organizácie, 

inštitúcie, prípadne jednotlivci sú vnímaní ako sociálno-ekonomickí partneri t. j. 

zainteresovaní aktéri, ktorí vstupujú do tvorby dokumentov pri uplatnení partnerstva. 

Zakotviť status účastníka konania (podľa správneho poriadku) pre partnerov (príp. sociálno-

ekonomických partnerov) vo vzťahu k tvorbe, implementácii a aktualizácii rozvojových 

plánov a koncepcií regionálnej samosprávy. Súčasne v zákone zadefinovať pojem konflikt 

záujmov a procedúry jeho minimalizácie. Zákon bude pripravovaný a prerokovaný s 

relevantnými partnermi v dostatočnom časovom predstihu. 

Zodpovední: MDVRR SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Ministerstvo dopravy: Úloha je priebeţne plnená. 

V súčasnosti prebieha štádium prípravy novelizácie zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja. Ministerstvo dopravy pripravuje rozšírenie uvedeného zákona o viacero 

dôleţitých pojmov týkajúcich sa oblasti regionálneho rozvoja (napr. integrovaná stratégia 

rozvoja územia, zadefinovanie pojmu partnerstva s rozšírením o verejno-súkromné 
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partnerstvo a ďalšie). V mesiacoch september aţ november 2012 sa uskutočnilo stretnutie s 

regionálnymi rozvojovými agentúrami. Ministerstvo dopravy poţiadalo týchto zástupcov o 

spoluprácu pri aktualizácii zákona č.539/2008 Z. z. v súvislosti s tvorbou záväznej metodiky 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorá bude vypracovaná predbeţne do 

marca 2013. V mesiaci apríl 2013 plánuje Ministerstvo dopravy uskutočniť pracovné 

stretnutie so zástupcami samosprávnych krajov a obcí ohľadom zapracovania konkrétnych 

moţností zapájania širšej verejnosti do procesu prípravy, alebo aktualizácie programov 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja.  

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Úrad splnomocnenca pre ROS aktívne spolupracuje so zodpovednými predstaviteľmi 

Ministerstva dopravy pri novelizácii zákona o podpore regionálneho rozvoja. Taktieţ 

komunikuje so zainteresovanými predstaviteľmi MNO a sprostredkováva priestor na ich 

komunikáciu s Ministerstvom dopravy. 

 

 

Úloha č. 11: 

Uplatniť princíp partnerstva pri príprave, implementácii a aktualizácii operačných programov 

štrukturálnych fondov vo vzťahu k zapájaniu predstaviteľov MNO a ďalších 

socioekonomických partnerov a v pracovných skupinách (napr. monitorovacom výbore) 

zabezpečiť vyváţené zastúpenie jednotlivých sektorov a občianskych organizácií, ktorí budú 

nominovaní transparentným a jednoznačným mechanizmom. 

Zodpovední: ministri vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Ministerstvo dopravy: Úloha je splnená. 

Pri príprave programového obdobia 2014 - 2020 sa uplatňuje princíp partnerstva v rámci 

zasadnutí pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdrţnosti“. Prvé zasadnutie uvedenej 

pracovnej skupiny sa uskutočnilo 9.2.2012. Cieľom tohto zasadnutia bolo poskytnúť 

komplexnú informáciu o zverejnených návrhoch právnych predpisov Európskej únie (ďalej 

len EÚ) pre politiku súdrţnosti na programové obdobie 2014 – 2020 a zároveň oboznámiť 

členov o aktuálnom vývoji diskusií v oblasti politiky súdrţnosti EÚ. Druhé rokovanie 

pracovnej skupiny sa konalo dňa 5.9.2012. Na diskusiu bol predloţený materiál „Návrh 

základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na programové 

obdobie 2014 – 2020“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.657 zo dňa 28.11.2012.  

 

Ministerstvo hospodárstva: Úloha je splnená. 

Ministerstvo hospodárstva na základe medzinárodných dokumentov uzatvorených medzi 

vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou a v nadväznosti na Nariadenie Rady (ES) 

č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa 

ustanovujú všeobecné pravidlá o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 

sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 

zriadilo „Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy EÚ“. 

Monitorovací výbor pre Vedomostnú ekonomiku je zriadený na základe nariadenia Rady (ES) 

č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje 
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nariadenie (ES) č. 1260/1999 a uznesenia vlády SR č. 678/2007 prijatého dňa 15. augusta 

2007. 

Monitorovací výbor je orgán, ktorý v zmysle princípu partnerstva prostredníctvom svojich 

členov prezentuje verejný záujem občanov Slovenskej republiky a jeho hlavným cieľom je 

podpora hospodárskeho rastu, zvyšovanie konkurencieschopnosti, rozvoj informačnej 

spoločnosti a podpora výskumu a vývoja ako hlavných prostriedkov pre rozvoj vedomostnej 

ekonomiky tvoriacej dôleţitú zloţku vedomostnej spoločnosti.  

 

Ministerstvo obrany: Úlohy terminované na rok 2013 budú priebeţne plnené od januára 

2013. 

 

Ministerstvo práce: Úloha je priebeţne plnená. 

Ministerstvo spolupracuje so zástupcami MNO na Národnom projekte „Príprava novej 

integračnej politiky a jej mainstreaming“, ako aj pri tvorbe Národného programu aktívneho 

starnutia 2014-2020.  

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha nepatrí do agendy.  

Ministerstvo zahraničných vecí nemá kompetencie k naplneniu úlohy podľa bodu č. 11 v 1. 

časti akčného plánu na roky 2012-2013, nakoľko nie je zapojené do prípravy, implementácie 

a aktualizácie operačných programov štrukturálnych fondov. 

 

Ministerstvo zdravotníctva: Úloha je priebeţne plnená. 

V rámci prípravy nového programového obdobia 2014 - 2020 sa 26.11.2012 uskutočnilo 1. 

zasadnutie Nadrezortnej pracovnej skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality 

v gescii Ministerstva zdravotníctva. V priebehu realizácie druhého programu Spoločenstva 

v oblasti zdravia 2008 - 2013 sú MNO prizývané k  zapojeniu sa do kaţdoročne vyhlásených 

výziev. Úspešné MNO sú prizývané k aktívnej účasti (prezentácia skúseností s účasťou 

v  projektoch programu) na národných informačných dňoch k vyššie uvedenému programu. 

Výsledky spolupráce s MNO moţno zhodnotiť celkovo veľmi pozitívne. Ministerstvo 

zdravotníctva neidentifikuje ţiadne zásadné problémy vo vzájomnej spolupráci a spolupráca 

s mnohými MNO naďalej pokračuje. V niektorých prípadoch bolo potrebné na začiatku 

vzájomnej spolupráce prelomiť bariéru a nedôveru MNO voči štátnemu sektora na základe 

negatívnych skúseností z minulosti. 

 

Ministerstvo životného prostredia: Úlohy s termínmi v roku 2013 budú plnené v súlade 

s uznesením vlády SR č. 68/2012 a následne po vypracovaní a schválení Deklarácie 

o spolupráci a Memoranda o porozumení. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Rada vlády pre MNO na svojom zasadnutí 10. decembra 2012 prijala uznesenie č. 5, v ktorom 

delegovala právomoci odbornej garancie na programovaní štrukturálnych fondov na pracovnú 

skupinu Programovanie štrukturálnych fondov. Členovia pracovnej skupiny sa budú aktívne 

zapájať do prípravy operačných programov štrukturálnych fondov na programovacie obdobie 

2014 – 2020. Splnomocnenec vlády pre ROS bude napomáhať plniť princíp partnerstva pri 

tvorbe jednotlivých operačných programov. Ďalej bude predkladať svoje námety, pripomien-

ky a poţiadavky hlavne v súvislosti so zavedením mechanizmu globálnych grantov a CLLD. 

 

 

Oblasť č. 2 Akčného plánu: Podpora aktívnych občanov a otvorené vládnutie 

 

Úloha č. 1: 
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Na základe súčasných analýz zmapovať uplatňovanie existujúcej legislatívy a mechanizmov 

zabezpečujúcich slobodný prístup k informáciám (Zákon o slobode informácií), prístupnosť 

informácií pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov (zákon č. 275/2006 Z. z. o 

informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Výnos 

Ministerstva financií č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy) ako 

aj pre deti a mladých ľudí a účasť verejnosti na rozhodovaní (napr. zákon č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

uplatňovanie Aarhuského dohovoru). Vypracovať nové analýzy v prípade nedostatočného 

zmapovania uvedených problematík a urobiť medzinárodné porovnanie. Navrhnúť opatrenia, 

ktoré zabezpečia uplatňovanie uţ platných legislatívnych úprav a navrhnúť ich prípadne 

zmeny na základe poţiadaviek EÚ. V prípade potreby navrhnúť legislatívne zmeny, ktoré 

umoţnia priame zapojenie občanov do rozhodovania verejnej správy a vyuţitie moderných 

technológií pri prístupe k informáciám. 

Zodpovední: Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo 

ţivotného prostredia SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,  

Termín: december 2012 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Ministerstvo financií: Úloha je splnená.  

Oblasť prístupnosti v oblasti elektronického prostredia je legislatívne zabezpečovaná najmä 

poţiadavkami na prístupnosť, funkčnosť a obsah webových stránok, vyplývajúcimi z Výnosu 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné 

systémy verejnej správy a ďalej na čitateľnosť súborov. V tejto oblasti je uplatňované 

pravidelné ročné monitorovanie aktuálneho stavu so zameraním nielen na verejný, ale aj 

akademický a súkromný sektor, pričom je moţné konštatovať postupné, aj keď pomalé 

zlepšovanie situácie. Optimálne presadzovanie štandardov zahŕňa pokračovanie sledovania 

situácie formou monitorovaní, zvyšovanie povedomia formou vzdelávania a školení, a 

uplatňovanie sankčných konaní najmä voči subjektom, ktoré poţiadavky dlhodobo 

nedodrţiavajú. Ministerstvo financií vykonalo v rozmedzí prvého polroka 2012 sériu školení 

vo verejnom sektore a poskytovalo sluţbu flexibilného monitorovania webových sídiel.  

Súčasťou dotknutej problematiky je aj aktualizácia usmernenia Ministerstva financií, ktorý 

súvisí so zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr podľa Zákona o slobode informácií, kde 

Ministerstvo financií reflektovalo zmeny v Zákone o slobode informácií o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 01. 2012 vydaním 

revidovaného usmernenia pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty.  

Ďalším legislatívnym krokom bola korekcia novely zákona č. 211/2000 Z. z., ktorá 

transponovala poţiadavky Smernice 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. 

novembra 2003 o opakovanom pouţití informácií verejného sektora, s cieľom zaistenia 

ochrany bezpečnosti verejného majetku a ochrany súkromia a osobných údajov občanov SR. 

V tejto súvislosti bol Ministerstvom financií pripravený aj metodický pokyn pre kategorizáciu 

citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti. V roku 2013 sa v spolupráci s Ministerstvom 

spravodlivosti predpokladá systémové rozšírenie korekcie pre celkový proces poskytovania 

informácií.  

V nasledujúcich rokoch sa očakáva aj legislatívno-vecná podpora pre zverejňovanie tzv. 

otvorených údajov, pričom doteraz prijaté riešenie prostredníctvom portálu www.data.gov.sk 

zatiaľ Ministerstvo financií z pohľadu garancie a štandardov nepovaţovalo za adekvátne. 

V roku 2012 bola v tejto súvislosti nadviazaná spolupráca s gestorom dotknutého riešenia, 

ktorým je splnomocnenec vlády pre ROS, kde sa v ďalšom období predpokladá spolupráca pri 

štandardizácii technicko-vecných poţiadaviek. 
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Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo spravodlivosti):  

Úloha je priebeţne plnená. 

Ministerstvo spravodlivosti si uvedomuje, ţe v praxi nastáva mnoţstvo problémov 

s aplikáciou Zákona o slobode informácií.  

V rámci legislatívnych prác v súvislosti s týmto zákonom bola doteraz prioritná správna 

transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 

o opakovanom pouţití informácií verejného sektora, nakoľko EK vyslovila nesprávnosť 

transpozície uţ v roku 2010. Táto novela je výsledkom náročnej diskusie so zainteresovanými 

subjektmi a nadobudla účinnosť dňa 1. decembra 2012.  

 

Pripomienka mimovládneho sektora: 

AOZPO: Aj keď sa v tomto smere situácia postupne zlepšuje, stále pretrvávajú nedostatky. 

Ministerstvo spravodlivosti konštatuje v svojom vyjadrení priebežné plnenie úlohy, doteraz 

ale pretrvávajú problémy s prístupnosťou Portálu právnych predpisov pre zdravotne 

postihnutých občanov - zrakovo postihnutých. Portál právnych predpisov Ministerstvo 

spravodlivosti prevádzkuje na svojom webovom sídle a slúži na pripomienkovanie 

pripravovaných právnych noriem v legislatívnom procese MNO a verejnosťou. Portál tak 

zohráva veľmi dôležitú úlohu vo väzbe štát - občan. Dizajn tohto portálu nezabezpečuje 

dostatočnú kompatibilitu s počítačovými programami, ktoré používajú na počítačoch ľudia so 

zrakovým postihnutím na transformáciu textu do hlasovej podoby. Navyše je používanie tohto 

portálu zložité aj pre ľudí bez zrakového postihnutia vzhľadom na jeho komplikovanosť. 

Považujeme to za vážny nedostatok úsilia o zabezpečenie prístupnosti informácií pre osoby so 

zdravotným postihnutím, resp. všetkých občanov a rovnosť príležitostí na ovplyvňovanie vecí 

verejných a vyjadrenie názoru k dôležitým legislatívnym otázkam. 

 

Ministerstvo životného prostredia: Úloha je splnená. 

Pri hodnotení súčasnej aplikačnej praxe účasti verejnosti na rozhodovacom procese, ako aj 

úrovne poskytovaných informácií v rezorte ţivotného prostredia, je potrebné vychádzať z 

Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe 

k spravodlivosti v záleţitostiach ţivotného prostredia (ďalej len Aarhuský dohovor). Tento 

dohovor je zameraný predovšetkým na sprístupňovanie informácií o ţivotnom prostredí 

širokej verejnosti, vytváranie podmienok pre aktívnu účasť verejnosti v rozhodovacích 

procesoch týkajúcich sa ţivotného prostredia a zabezpečenie právnej ochrany v záleţitostiach 

ţivotného prostredia. Aarhuský dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 5. 

marca 2006.      

Ministerstvo ţivotného prostredia priebeţne realizuje úpravy právnych predpisov týkajúcich 

sa účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch v súlade s legislatívou a poţiadavkami EÚ.  

Moţno konštatovať, ţe existujúca legislatíva, najmä zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromaţďo-

vaní a šírení informácií o ţivotnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, Zákon o slobode informácií a zákon č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, obsahujú dostatočné mechanizmy zabezpečujúce slobodný 

prístup k informáciám, prístupnosť informácií pre osoby so zdravotným postihnutím 

a seniorov, ako aj pre deti a pre mladých ľudí ako aj účasť verejnosti na rozhodovaní 

a uplatňovanie Aarhuského dohovoru.  

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená. 

Úrad splnomocnenca pre ROS po zmapovaní existujúcej platnej legislatívy a mechanizmov 

zabezpečujúcich slobodný prístup k informáciám v súčasnosti nenavrhuje ţiadne legislatívne 

zmeny. 
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Úloha č. 2: 

Zmapovať potreby občanov a neziskových organizácií vo vzťahu k legislatíve týkajúcej sa 

zakladania a fungovania rôznych typov MNO, účasti verejnosti na rozhodovaní, 

dobrovoľníctva a darcovstva. Na základe zmapovaných potrieb navrhnúť novely existujúcich 

zákonov alebo návrhy nových zákonov.  

Zodpovední: Ministerstvo vnútra SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Plnenie úlohy sa uskutočňuje prostredníctvom pracovnej skupiny Rady vlády pre MNO, ktorá 

identifikuje a navrhuje konkrétne legislatívne opatrenia v daných oblastiach 

 

 

Úloha č. 3: 

Vyhodnotiť a v prípade potreby navrhnúť riešenia, ktoré budú viesť k zefektívneniu 

fungovania registrov MNO. 

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: júl 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Začatie plnenia úlohy je plánované na prvý štvrťrok 2013.  

 

 

Úloha č. 4: 

V štrukturálnych fondoch a dotačných mechanizmoch rezortov zmapovať moţnosti a vytvoriť 

priestor (najmä upravením administratívnych poţiadaviek a finančných rámcov) na vznik 

programov so zníţeným prahom umoţňujúcim udeľovanie malých grantov malým a 

začínajúcim mimovládnym organizáciám prostredníctvom blokových grantov pre 

sprostredkovateľské, alebo komunitné nadácie. 

Zodpovední: MDVRR SR, MPSVR SR, MŢP SR, MŠVVaŠ SR, MZV SR, MF SR, MPRV 

SR, MH SR, MK SR,  podpredseda vlády SR pre ľudské práva a menšiny, splnomocnenec 

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Ministerstvo dopravy: Úloha nie je plnená.  

V rámci kompromisného návrhu všeobecného nariadenia EÚ pre politiku súdrţnosti na roky 

2014 – 2020 sa bude miestny rozvoj riadený Spoločenstvom prostredníctvom prístupu 

LEADER riadiť miestnymi akčnými skupinami zloţenými zo zástupcov verejných 

a súkromných subjektov, vrátane subjektov občianskej spoločnosti, pričom ţiadna z 

uvedených zainteresovaných strán nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv. Medzi úlohy 

miestnej akčnej skupiny bude patriť aj vypracovanie nediskriminačného a transparentného 

výberového procesu a kritérií výberu operácií, ktoré zabránia vzniku konfliktu záujmov, 

ktorým sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom z 

neverejného sektora. Týmto sa zabezpečí moţnosť odvolať sa proti rozhodnutiam o výbere a 

umoţní sa výberový proces prostredníctvom písomného konania. 
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Ministerstvo financií: Úloha je priebeţne plnená.  

V zmysle Výnosu Ministerstva financií z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 - 441 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií nie je definovaná spodná hranica pre 

objem poskytnutej dotácie. Vo Výzve na predkladanie ţiadostí sa konštatuje, ţe minimálna 

výška dotácie je 1000 €, čo umoţňuje uchádzať sa o dotácie aj malým a začínajúcim MNO. 

Táto úroveň je zvolená s cieľom nadmerne neatomizovať dotácie. Podpredseda vlády 

a minister financií SR má právo rozhodnúť o poskytnutí dotácie aj v niţšom objeme. Na rok 

2013 sa nerozpočtujú finančné prostriedky na poskytovanie dotácií v zmysle vyššie 

citovaného výnosu. 

V rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, ktorý je oficiálne schválený EK, 

v súčasnej dobe nie je moţné aplikovať ţiadnu grantovú schému pre začínajúce MNO. Tento 

stav sa v rámci tohto programového obdobia 2007 - 2013 meniť nebude. 

 

Ministerstvo hospodárstva: Úloha je mimo agendy. 

Po zmapovaní moţností konštatujeme, ţe úloha je pre Ministerstvo hospodárstva, pre 

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, irelevantná. 

 

Ministerstvo kultúry: Úloha je priebeţne plnená. 

Ministerstvo kultúry má záujem v novom programovacom období pre štrukturálne fondy 

získať Prioritnú os na zachovanie kultúrneho dedičstva. V rámci foriem implementácie 

finančných prostriedkov bude presadzovať nastavenie (v súlade s procesnými manuálmi pre 

implementáciu štrukturálnych fondov) blokových grantov, schém pre nové a malé MNO, 

pôsobiace v oblasti kultúry. Ministerstvo kultúry má záujem naďalej pokračovať v dotačnom 

mechanizme rezortu kultúry podľa všetkých právnych, ekonomických a procesných 

poţiadaviek na čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

 

Ministerstvo práce: Úloha čiastočne priebeţne plnená. 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia prispieva k posilňovaniu kapacít MNO. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí: Úloha nie je plnená.  

V rámci dotačného mechanizmu Ministerstva zahraničných vecí na podporu štúdií, analýz a 

organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky 

Slovenskej republiky (podľa §2 písm. a zákona 545/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov) 

nie je moţné vytvárať zvláštne programy so zníţeným prahom umoţňujúce udeľovanie 

malých grantov malým a začínajúcim MNO prostredníctvom blokových grantov pre 

sprostredkovateľské alebo komunitné nadácie. Primárna je odborná stránka spracovania 

projektu, ktorý je posudzovaný v anonymizovanej forme a teda začínajúce MNO nie sú 

znevýhodnené. 

 

Pripomienka mimovládneho sektora: 

MVRO: Ministerstva zahraničných vecí má k dispozícií aj druhý dotačný program – Program 

SlovakAID vo výške cca. 6 mil. eur ročne, kde je každoročným problémom riešenia 

poskytnutia blokového grantu pre strešné organizácie (vo výške 40. – 50.000 eur), ktoré 

združujú subjekty aktívne v oblasti rozvojovej spolupráce. Pokladáme za dôležité legislatívne 

vyriešiť formu, ako prideliť strešnej organizácii finančnú podporu na jej fungovanie bez toho, 

aby sa musela uchádzať v súťaži o dotáciu, ktorú nemožno pokladať za otvorenú súťaž, keďže 

v realite existuje napríklad len jedna strešná organizácia v sektore rozvojovej spolupráce, 

ktorá združuje neziskové subjekty.   
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Ministerstvo životného prostredia: Úlohy s termínmi v roku 2013 budú plnené v súlade 

s uznesením vlády SR č. 68/2012 a následne po vypracovaní a schválení Deklarácie 

o spolupráci a Memoranda o porozumení. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Splnomocnenec vlády pre ROS aktívne spolupracuje s jednotlivými rezortmi na tvorbe a 

pripomienkovaní operačných programov štrukturálnych fondov na programovacie obdobie 

2014 - 2020. Mapuje moţnosti zavedenia mechanizmu globálnych grantov a ich presadenie 

do operačných programov.  

 

 

Úloha č. 5: 

Navrhnúť a implementovať Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy:  

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená 

Na základe rokovaní s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií bol vypracovaný 

prvý návrh dobrovoľníckeho programu. V súčasnosti prebiehajú rokovania o zabezpečení 

financovania uvedeného programu. 

 

 

Úloha č. 6: 

Navrhnúť nezávislý finančný mechanizmus na podporu mimovládnych neziskových 

organizácií a aktivít zameraných na obhajobu verejného záujmu (občiansku advokáciu) a  

stráţenie demokracie (watchdogové organizácie a aktivity), ktoré poskytujú spätnú väzbu 

verejnej správe a plnia kontrolnú funkciu.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Začatie plnenia úlohy je plánované na prvý štvrťrok 2013. 

 

 

Úloha č. 7: 

Zabezpečiť pokračovanie financovania MNO prostredníctvom mechanizmu daňovej asignácie 

fyzických osôb a právnických osôb ako modelu, ktorý zabezpečuje vysokú mieru nezávislosti 

a transparentnosti rozhodovania o pridelení verejných prostriedkov. Posilňovať opatrenia 

zvyšujúce informovanosť darcov o príjemcoch asignácie, ako aj o vyuţití prostriedkov 

získaných z asignácie a zvyšovať transparentnosť vyuţitia prostriedkov asignovaných 

právnickými osobami. 

Zodpovední: Ministerstvo financií SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Ministerstvo financií: Úloha je priebeţne plnená.  

Ministerstvo financií SR v súčasnosti predloţilo do Národnej rady SR návrh zákona o dani 

z príjmov, ktorého súčasťou bude aj pozmeňovací návrh k asignácii dane, na základe ktorého 
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sa predlţuje súčasne nastavené obdobie pre vyklesávanie asignácie dane o jeden rok. 

Uvedenou úpravou sa zabezpečia vyššie príjmy pre MNO aj v roku 2013 a zmierni sa dopad 

krízy pre MNO zaoberajúce sa činnosťou zabezpečujúcou verejnoprospešné sluţby. Zároveň 

sa v predkladanom návrhu zákona o dani z príjmov zvyšuje sadzba dane pre právnické 

a fyzické osoby, ktoré rovnako zabezpečia zvýšenie finančného krytia tretieho sektora a ich 

následné vyuţitie na verejnoprospešné účely. Predmetnými úpravami sa zabezpečí cez pomoc 

tretiemu sektora lepšie ţivotné, vzdelávacie a športové aktivity pre sociálne slabšie skupiny 

ľudí, chorých ľudí a mládeţ. 

Pripomienka mimovládneho sektora: 

AOZPO: Z vyjadrenia Ministerstva financií vyplýva, že klesajúci podiel asignácie 2% dane 

pre MNO chce Ministerstvo financií prechodne stabilizovať predĺžením doby klesania 

asignácie dane o 1 rok a predpokladá, že výpadok vykryje aj zvýšenie dane z príjmov 

právnických osôb a tiež určitej skupiny fyzických osôb. 

Podľa nášho názoru tieto opatrenia môžu priniesť pre MNO len momentálny efekt a sú len 

dočasným riešením. Určite nevyriešia celkovo klesajúci podiel asignácie 2% dane pre MNO, 

ktorý začal v minulosti prijatím novely zákona č. 504/2009 Z. z. o dani z príjmu. Touto 

novelou zákona o dani z príjmu bol nastavený mechanizmus postupného poklesu asignácie 

2% dane pre MNO, ktoré poukazovali právnické osoby s tým, že pokles asignácie počas 

nasledujúcich rokov mal byť vyvažovaný darmi v prospech MNO. Pre zvýhodnenie darov ale 

neboli vytvorené žiadne legislatívne úpravy v zákone o dani z príjmov. Vytvorila sa tak 

situácia, že darovanie pre MNO nie je žiadnym spôsobom daňovo zvýhodnené (napr. tým, že 

by bolo umožnené zníženie základu dane o hodnotu daru). V súčasnej dobe môže daňovník 

darovať len z čistého zisku po zdanení. Za takýchto podmienok daňovníci nemajú motiváciu 

ani záujem na poskytnutí daru pre MNO. Asignácia podmienená takto nastavenými 

podmienkami darovania nemá pre daňovníka žiadnu výhodu, pretože musí v každom prípade 

odviesť celkovo rovnakú sumu dane. Výsledkom je pokles príjmov pre MNO. Riešením pre 

zlepšenie tohto negatívneho trendu by podľa nášho názoru bol návrat k možnosti plnej 

asignácie 2% dane právnickými osobami a daňové zvýhodnenie darovania. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Splnomocnenec vlády pre ROS komunikuje s predstaviteľmi MNO na tému daňovej asignácie 

fyzických osôb a právnických osôb a skúma moţnosti presadenia ich poţiadaviek na 

zabezpečenie pokračovania ich financovania prostredníctvom tohto mechanizmu.  

 

 

Úloha č. 8: 

Zmapovať moţnosti a prijať legislatívne nástroje na podporu individuálneho darcovstva. 

Zodpovední: Ministerstvo financií SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 

Termín: december 2012 

 

Stav plnenia úlohy: 

 

Ministerstvo financií: Úloha je splnená.  

V zmysle časti 2.3 bodu 10 materiálu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 

úlohou bolo preskúmať moţnosti a prijať legislatívne nástroje na podporu individuálneho 

darcovstva napríklad vytvorením nových platobných nástrojov ako sú inkaso (Direct debit), 

trvalý príkaz na úhradu, pravidelné (rekurentné) mobilné platby a pravidelné (rekurentné) 

kartové platby pre individuálnych darcov. Po preskúmaní predmetnej skutočnosti sme dospeli 

k záveru, ţe nie je potrebné prijať legislatívne opatrenia, pokiaľ ide o vyššie uvedené nástroje, 
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keďţe tieto nie sú novými, ale beţnými nástrojmi vyuţívanými na platenie finančných 

prostriedkov. 

 

Splnomocnenec vlády pre ROS:  

Z vyjadrenia Ministerstva financií vyplýva, ţe plnenie úlohy MF SR zúţilo len na oblasť 

platobných nástrojov, z čoho potom vyvodilo uzáver, ţe nie sú potrebné ţiadne zmeny, 

nakoľko tieto moţnosti uţ existujú a úloha je splnená. Ako vidieť zo zadania úlohy, cieľom 

bolo aj „prijať legislatívne nástroje na podporu individuálneho darcovstva“. So stanoviskom 

a interpretáciou úlohy MF SR preto nemôţeme súhlasiť. Podľa nášho názoru na podporu 

darcovstva by mala byť napr. vytvorená legislatívna úprava, ktorá by darovanie v prospech 

MNO daňovo zvýhodňovala, čo sa doteraz nestalo. Daňové zvýhodnenie daňovníka by bolo 

jednoznačne pozitívnym krokom na podporu individuálneho darcovstva. 

Na základe uznesenia Rady vlády pre MNO č. 8 z 10. decembra 2012 poţiada splnomocnenec 

o posunutie termínu plnenia tejto úlohy na jún 2013.  

 

 

Oblasť č. 3 Akčného plánu: Podpora verejnej diskusie o závažných otázkach spoločnosti 

 

Úloha č. 1: 

Navrhnúť program zameraný na podporu verejnej diskusie a sociálnych kampaní v témach 

kľúčových pre slovenskú spoločnosť.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy:    

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Začatie plnenia úlohy je plánované na prvý štvrťrok 2013. 

 

 

Úloha č. 2: 

Vytvoriť spoluprácu medzi splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a 

RTVS, ktorej cieľom bude dosiahnutie systematického mapovania významných tém a 

iniciatív občianskej spoločnosti a zabezpečenie prítomnosti širokého spektra MNO 

pôsobiacich na Slovensku vo verejnoprávnych médiách.  

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2012 

 

Stav plnenia úlohy:    

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je splnená.  

Splnomocnenec vlády pre ROS uskutočnil viaceré rokovania s generálnym riaditeľom 

Rozhlasu a televízie Slovenska, na ktorých boli prerokované moţnosti vzájomnej spolupráce 

a dohodnuté konkrétne moţnosti zapojenia prítomnosti širokého spektra MNO pôsobiacich na 

Slovensku vo verejno-právnych médiách. Tieto však závisia od moţností financovania 

jednotlivých programov RTVS. 

 

 

Úloha č. 3: 

Navrhnúť program na podporu výskumných aktivít týkajúcich sa stavu občianskej spoločnosti 

na Slovensku. Medzi prvé úlohy patrí aj zmapovanie súčasného stavu a trendov týkajúcich sa 

cirkví a náboţenských spoločností ako súčasti občianskej spoločnosti na Slovensku.  
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Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre ROS 

Termín: jún 2013 

 

Stav plnenia úlohy:    

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená. 

Na základe tejto úlohy bola zriadená Pracovná skupina pri Rade vlády pre MNO, ktorá začala 

definovať základné oblasti výskumu a prioritné témy, na ktoré sa bude potrebné zamerať 

v rámci programu na podporu výskumných aktivít. 

 

 

Oblasť č. 4 Akčného plánu: Kontrola plnenia Akčného plánu 2012-13 

 

Úloha č. 1: Realizovať pravidelné ročné hodnotenie a kontrolu realizácie Akčného plánu 

a vypracovať správu. Výsledky hodnotenia plnenia Akčného plánu splnomocnenec vlády SR 

pre rozvoj občianskej spoločnosti predloţí, po prerokovaní na Rade vlády pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vo Výbore pre MNO, vláde SR.   

Zodpovedný: ministri vlády SR, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: kaţdoročne k 31.12.  

 

Stav plnenia úlohy:    

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Úloha je priebeţne plnená 

Na základe predloţených hodnotiacich správ jednotlivých zainteresovaných ministerstiev a na 

základe stavu plnenia vlastných úloh Splnomocnenec vlády SR pre ROS vypracoval Správu 

o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012-2013 Koncepcie rozvoja občianskej 

spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2012 (ďalej len Správa). V Správe sú uvedené aj 

pripomienky mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len MNO) k hodnoteniu plnenia 

úloh jednotlivými rezortmi. 

Správa bola predloţená na rokovanie Rady vlády pre MNO dňa 10. decembra 2012, ktorá 

svojim uznesením č. 4 poţiadala predsedu vlády SR o predĺţenie termínu splnenia úlohy z 

dôvodu potreby času na ďalšie pripomienkovanie predloţeného materiálu. Na nasledujúcom 

zasadnutí dňa 25. marca 2013 Rada vlády pre MNO dopracovanú a spripomienkovanú Správu 

svojim uznesením č.18 schválila a odporučila vláde SR prijať ju.  

Správa bude predloţená na rokovanie vlády SR. 

Pozn.: Vydaním uznesenia vlády SR č.397 z 1. augusta 2012 vláda SR zriadila Radu vlády SR 

pre MNO. Týmto krokom právomoci a povinnosti Výboru pre MNO prešli z Rady vlády SR 

pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Radu vlády SR pre MNO. 

Prerokovanie predmetnej Správy na Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť týmto stratilo opodstatnenie. 

 

 

Úloha č. 2: Vypracovať v spolupráci s kľúčovými aktérmi občianskej spoločnosti, prerokovať 

na Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vo Výbore pre 

MNO a predloţiť vláde SR návrh Akčného plánu na roky 2014-15. 

Zodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Termín: december 2013 

 

Stav plnenia úlohy:    

 

Splnomocnenec vlády pre ROS: Začatie plnenia úlohy je plánované na prvý štvrťrok 2013. 


