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/návrh/ 

 

DEKLARÁCIA O SPOLUPRÁCI MINISTERSTVA 

A MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ PRI 

PLNENÍ ÚLOH REZORTU MINISTERSTVA DOPRAVY, 

VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 

Deklarácia je vypracovaná za rezort Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR (ďalej len ,,MDVaRR SR“) v súlade s plnením úlohy C.1 Uznesenia vlády SR č. 

68/2012. Deklarácia vyjadruje rozsah zapojenia neziskového sektora v rámci jednotlivých fáz 

prípravy a schvaľovania strategických dokumentov, ako aj kľúčových činností rezortu, 

pričom sumarizuje súčasnú úroveň zapojenia predmetných subjektov do jednotlivých činností 

a poskytuje plánovaný rozsah rozšírenia predmetných oblastí spolupráce. 

1. AKTUÁLNY STAV SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝM SEKTOROM V REZORTE 

MDVaRR SR: 

a. Príprava zákonov a podzákonných noriem: 

o v rámci prípravy zákonov je všeobecne účasť MNO zabezpečená možnosťou 

zapojenia sa do pripomienkovania návrhov zákonov a podzákonných noriem 

prostredníctvom Portálu právnych predpisov. 

 

V súvislosti s aktuálnou agendou v oblasti tvorby zákonov a podzákonných noriem 

v rezorte MDVaRR SR je rozsah zapojenia neziskových organizácií nasledovný: 

 

o novelizácia zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore rozvoja cestovného ruchu – 

spoluúčasť profesijných zväzov a združení pri jej tvorbe (rok 2013) 

o novelizácia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie v ubytovacích a stravovacích zariadeniach (rok 2013) 

o príprava návrhu zákona o podmienkach správy bytových domov, 

o pri príprave nového stavebného zákona MDVRR SR pri svojej činnosti aktívne 

spolupracuje s neziskovými organizáciami mimovládneho sektora, najmä s 

odbornými, profesijnými stavovskými organizáciami ako je Slovenská komora 

architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných 

podnikateľov, a ďalej so Spolkom architektov Slovenska, Združením pre 

urbanizmus a územné plánovanie Slovenska, Slovenskou radou pre zelené budovy, 

a tiež s Úniou miest a obcí Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska. 

Spolupráca prebieha hlavne formou účasti zástupcov neziskových organizácií v 

pracovných skupinách a pri pripomienkovaní zákonov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, koncepcii a pod. alebo pri organizovaní seminárov 

a konferencií, 

o  pri príprave novely Zákona o podpore regionálneho rozvoj. 

b. Príprava strategických a koncepčných dokumentov: 
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o spolupráca s neziskovými organizáciami zaoberajúcimi sa cyklistickou dopravou 

a cykloturistikou na Slovensku pri tvorbe pokladov pre „Národnú stratégiu rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR“ (NCS) 

o komunikácia s neziskovými organizáciami pri podpore cykloturistiky  v rámci 

zasadnutí „Medzirezortného koordinačného centra na podporu rozvoja pešej 

turistiky a cykloturistiky na Slovensku“. Pracovné stretnutia slúžia tiež pri príprave 

NCS 

o účasť zástupcov MDVRR SR v poradných orgánoch primátora Hlavného mesta 

SR Bratislavy v Komisii pre verejnú dopravu a v Komisii pre  cyklistickú dopravu. 

Obidve komisie sú zložené  aj zo zástupcov neziskových organizácií. Ich hlavnou 

náplňou je poskytnúť vedeniu mesta názor a pripomienky odbornej verejnosti k 

zásadným strategickým materiálom v oblasti verejnej osobnej  a cyklistickej 

dopravy 

o na úrovni prípravy strategických a koncepčných dokumentov je potrebné osobitne 

upozorniť na činnosť a kompetencie Národného monitorovacieho výboru. Jeho 

hlavnou úlohou je pravidelne monitorovať a vyhodnocovať realizáciu NSRR, stav v 

dosahovaní jeho cieľov, efektívnosť a účinnosť realizovania NSRR a navrhovať 

opatrenia na zlepšenie systému riadenia NSRR. Spolupráca s neziskovým sektorom 

v tejto oblasti je zabezpečená zložením Národného monitorovacieho výboru, ktorý 

je kreovaný v zmysle princípu partnerstva v súlade s čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 v platnom znení. Na základe uvedeného sú medzi členmi Národného 

monitorovacieho výboru aj zástupcovia dvoch občianskych združení a tiež 

zástupcovia iných profesijných a sektorových organizácií, t.j. zväzov, komôr a  

združení naprieč celým spektrom spoločenských a ekonomických záujmov 

spoločnosti, do ktorých zasahuje poskytovanie pomoci z fondov Európskej únie 

(napr. Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Zväz 

elektrotechnického priemyslu SR a pod.)* 

o v súvislosti s prípravou programového obdobia 2014 – 2020 spolupráca s MNO sa 

zabezpečuje prostredníctvom ich zastúpenia v pracovnej skupine „Partnerstvo pre 

politiku súdržnosti“, 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* 

o Marketingová stratégia cestovného ruchu do roku 2020 – spoluúčasť zväzov a 

združení v cestovnom ruchu, 2013, 

o príprava novej Koncepcie štátnej bytovej politiky a strategických dokumentov v 

oblasti mestského rozvoja, 

o v návrhu všeobecného nariadenia pre budúce obdobie, ktorý vypracovala Európska 

komisia (EK), je pre sektor dopravy stanovená ex ante podmienka, ktorou je 

existencia komplexných plánov pre rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane 

plánov pre udržateľný rozvoj mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy. Z tohto 

dôvodu bola SOPD v auguste 2012 zriadená „Pracovná skupina pre programovanie 

v sektore dopravy pre programové obdobie 2014 – 2020“. Úlohou členov 

pracovnej skupiny je spolupracovať s MDVRR SR pri príprave strategických 

dokumentov. V súlade s princípom partnerstva je pracovná skupina zložená zo 

zástupcov relevantných ekonomických a sociálnych partnerov, samosprávy a 

mimovládnych organizácií (Priatelia ZEME – CEPA), 

o Metodika spracovania PHaSR pre obce, 

o Strategická koncepcia Karpatský Horizont 2020. 



 

3 

c. Hodnotenie výsledkov rezortu a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných 

dohôd a národných programov: 

o Zapojenie subjektov z MNO je zabezpečené do hodnotenia výsledkov na úrovni 

NSRR prioritne prostredníctvom Národného monitorovacieho výboru na úrovni 

operačného programu Technická pomoc prostredníctvom Monitorovacieho výboru 

pre operačný program Technická pomoc* 

o PDCS, Via Juris, OZ Vidiecky parlament, Národná sieť MAS platforma Eko 

Fórum a platforma Socio Fórum, Akadémia ženského podnikania (Novi Sad - 

Srbsko), VIPA, ARVI, NSRV, Ekopolis, Bramasole. 

d. Určenie priorít a mechanizmov (vrátane hodnotenia) dotačnej politiky rezortu na 

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

o Hodnotenie efektivity podpory IS RRA, 

o Hodnotenie efektivity podpory pre Oblastné a krajské organizácie cestovného 

ruchu. 

e. Programovanie, plánovanie, implementácia a monitorovanie rozvojových fondov: 

o V súlade s čl. 11 nariadenia Rady (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 bol pri vypracovaní Operačného programu Doprava na roky 2007 – 

2013 (OPD) uplatňovaný princíp partnerstva, tzn. do prípravy OPD boli zapojené 

všetky relevantné subjekty s príslušným tematickým zameraním na hospodársku, 

sociálnu, environmentálnu alebo inú oblasť, a to na celoštátnej, regionálnej 

a miestnej úrovni. Tretí sektor v rámci tohto procesu zastupovali nasledovní 

partneri: občianske združenie Priatelia Zeme - CEPA, Zväz zamestnávateľov 

dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociácia 

odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Únia miest Slovenska. 

Relevantní partneri sú zároveň zapojení do implementácie OPD, a to 

prostredníctvom členstva v Monitorovacom výbore pre OPD. Stálym členom 

monitorovacieho výboru s hlasovacím právom, ktorý zastupuje tretí sektor je 

občianske združenie Priatelia Zeme – CEPA, 

o S "Alianciou fair play"  formou poskytovania informácií o štátnych dotáciách pre 

oblasť kombinovanej dopravy, 

o Spoluúčasť pri tvorbe Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko –Slovenská 

republika 2014-2020. 

f. Spôsoby a formy komunikácie, ktoré bude rezort využívať pri informovaní MNO, ako 

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

ktoré sa sformujú k aktuálnym témam: 

o  pracovné skupiny, 

o  zriadenie stálych a dočasných poradných orgánov, 

o  dopytovanie návrhov na zaslaný dokument v prípravnej fáze, 

o  verejná diskusia, 

o  iniciatívne stretnutia so zástupcami mimovládnych inštitúcii, 

o na informovanie verejnosti a MNO o aktuálnych otázkach týkajúcich sa systémovej 

úrovne poskytovania pomoci z fondov EÚ je prioritne využívaná najmä forma 
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zverejňovania informácií prostredníctvom internetu, seminárov, informačných a 

propagačných kampaní zameraných na danú oblasť, vrátane účasti zástupcov 

MNO. V prípade potreby riešenia konkrétnych problémov, kde je účasť MNO 

možné považovať za prínosnú, je možné ich zapojenie prostredníctvom účasti na 

rokovaniach pracovných skupín ku konkrétnym riešeným problémom. Čo sa týka 

pripravenosti k dialógu s platformami MNO a s ad hoc iniciatívami k aktuálnym 

témam, je potrebné skonštatovať, že v rámci oblasti spadajúcej do kompetencie 

MDVRR SR je účasť predmetných subjektov zakomponovaná priamo či nepriamo 

naprieč všetkými činnosťami. Z uvedených dôvodov je v rámci kompetencie 

Centrálneho koordinačného orgánu pripravenosť na dialóg v rozsahu 

konštruktívnej spolupráce, ktorá povedie k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu výstupu 

v rámci jednotlivých činností* 

o dňa 10. 12. 2012 bolo podpísané MEMORANDUM  O SPOLUPRÁCI pri tvorbe 

stratégie a podmienok pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Slovensku a jej 

interoperability v rámci EÚ, pre integráciu všetkých druhov dopráv a pre kvalitnú 

dopravnú obslužnosť vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky so záujmovým 

združením právnických osôb - Úniou slovenských projektových, konzultačných a 

inžinierskych spoločností v doprave, 

o Koordinácia pri práci na základných strategických dokumentoch na národnej 

úrovni – prostredníctvom  Inštitútu rozvoja regiónov, prípadne Rady zástupcov IS 

RRA. 

g. Výskum, analýza a pilotné projekty: 

o v rámci predmetného bodu je relevantné z hľadiska kompetencií MDVRR SR 

hlavne vypracovanie analýz, pričom zadávanie daných zákaziek musí rešpektovať 

platné právne predpisy v oblasti verejného obstarávania, ktoré neumožňujú 

diskrimináciu a to ani v prospech MNO* 

o vytvorenie a aktualizácia podrobnej databázy o potenciáli územia, alebo vybranej 

oblasti. 

 

2. OBLASTI PLÁNOVANÉHO PRIZÝVANIA MNO K SPOLUPRÁCI NA 

ČINNOSTI MDVaRR SR 

 

o v oblasti implementácie opatrení a cieľov „Národnej stratégie rozvoja cyklistickej 

dopravy a cykloturistiky na Slovensku“ 

o v oblasti prípravy  „Stratégie rozvoja  verejnej osobnej dopravy v SR“ 

o  zapojenie MNO je možné v rámci prípravy strategických a koncepčných 

dokumentov v rámci prípravy nového programového obdobia. Uvedené zapojenie 

na najvyššej úrovni by malo byť plošné, pričom smerom na nižšie úrovne 

programovania sa očakáva selektívne zapojenie s ohľadom na konkrétnu tému a 

možný prínos subjektov ku kvalitatívne hodnotnejším výstupom* 

o v procese programovania, monitorovania a hodnotenia fondov Spoločného 

strategického rámca EÚ bude rezort poskytovať všetky relevantné informácie o 

procese a obsahu programovania, monitorovania a hodnotenia a bude poskytovať 

aspoň 10 dňový časový rámec na pripomienkovanie MNO* 

o  v rámci rezortu plánujeme prizvať Úniu slovenských projektových, konzultačných 

a inžinierskych spoločností v doprave k spolupráci pri príprave strategických 

materiálov rozvoja dopravy a dopravnej politiky štátu a pri príprave nasledujúcich 
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plánovacích období vecne, finančne a dôvodovo, analýz, štúdií a odbornej diskusii 

v širokom spektre technickej, prevádzkovej, ekonomickej a legislatívnej 

problematiky rozvoja dopravy na Slovensku 

o v oblasti civilného letectva rezort MDVRR SR spolupracuje na úrovni SCLVD a 

LÚ SR so Slovenským národným aeroklubom (SNA), Slovenskou federáciou 

ultraľahkého lietania (SFUL), Leteckou amatérskou asociáciou (LAA) a inými 

užívateľmi vzdušného priestoru. Spolupráca sa uskutočňuje najmä formou  

predkladania námetov a požiadaviek  týchto užívateľov vo výbore Stálej 

medzirezortnej komisie MDVRR SR a MO SR a formou účasti zástupcu 

užívateľov vzdušného priestoru na pravidelných koordinačných poradách. Letecký 

úrad zorganizoval  v r. 2012 konferenciu „Vzdušný priestor pre všetkých“, v tejto 

tradícii je záujem s urč. časovým odstupom pokračovať 

o za oblasť vodnej dopravy OVD spolupracuje so Slovenským plavebným 

kongresom (SPK). MDVRR SR je kolektívnym členom SPK. Ide o dobrovoľné 

apolitické združenie fyzických osôb a právnických osôb z oblasti vodnej dopravy, 

vodného hospodárstva, staviteľstva, vedecko-výskumnej základne a štátnej správy 

bez zárobkových cieľov a obchodných záujmov. Hlavným poslaním Slovenského 

plavebného kongresu je rozvíjanie najnovších odborných poznatkov z oblasti 

plavby a vodných ciest a usporadúvanie odborných konferencií a seminárov. 

Členskú základňu SPK v súčasnosti tvorí 66 individuálnych členov a 15 

kolektívnych členov (kolektívnym členom SPK je aj Ministerstvo životného 

prostredia SR). Na zasadnutiach, seminároch, konferenciách a iných odborných 

stretnutiach organizovaných SPK sa kolektívni a aj individuálni členovia navzájom 

informujú o svojich poznatkoch a skúsenostiach a v prípade potreby navrhujú 

riešenia, ktoré sú nápomocné pri riešení tém z oblastí vodnej dopravy, vodných 

ciest, vodného hospodárstva, stavebníctva, energetiky a iných 

o v oblasti elektronických komunikácií je táto spolupráca s občianskym združením 

„Partnerstvá pre prosperitu“ (PPP), ktoré je aktívne v oblasti informačnej 

spoločnosti a s ktorým sme spolupracovali už aj v predchádzajúcich rokoch pri 

príprave strategických a legislatívnych materiálov 

o v oblasti poštových služieb, konkrétne v oblasti filatelie, ministerstvo spolupracuje 

s občianskym združením Zväz slovenských filatelistov ako aj ďalšími 

filatelistickými a zberateľskými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní úloh, 

ktoré súvisia s propagáciou známkovej tvorby v Slovenskej republike a v 

zahraničí. Ide najmä o filatelistické a autorské výstavy ako aj iné podujatia 

propagujúce slovenskú známkovú tvorbu, t.j. pri usporadúvanie národných a 

regionálnych filatelistických výstav, Dní filatelie Slovenska (v súčasnosti sa 

pripravuje už 30. ročník) a Dňa slovenskej poštovej známky a filatelie v spolupráci 

so Slovenskou poštou, a. s. Zástupcovia filatelistov pôsobia aj v poradných 

orgánoch pre známkovú tvorbu, a to v Námetovej komisii známkovej tvorby, ktorá 

je poradným orgánom ministerstva a v Realizačnej komisii známkovej tvorby, 

ktorá pôsobí na Slovenskej pošte, a. s. 

o v oblasti cestovného ruchu spolupracujeme predovšetkým s profesijným zväzmi a 

združeniami v cestovnom ruchu ako sú napríklad Zväz cestovného ruchu SR, Zväz 

obchodu a cestovného ruchu SR, Zväz hotelov a reštaurácií Slovenska, Slovenska 

asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Záujmové združenia 

lanoviek a vlekov – Lavex, Asociácia informačných centier na Slovensku – AICES 

a pod. Spolupracujeme a aktívne budeme spolupracovať so ZMOSO-m i Úniou 

miest Slovenska 
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o  spolupráca v oblasti propagačnej a prezentačnej v rámci spolupráce so Slovenskou 

agentúrou pre cestovný ruch 

o Marketingová stratégia cestovného ruchu do roku 2020 – spoluúčasť zväzov a 

združení v cestovnom ruchu, 2013 

o MNO sa na aktivitách v oblasti bytovej politiky a mestského rozvoja zúčastňujú 

prostredníctvom členstva v tematicky zameraných pracovných skupinách. 

Pracovné skupiny poskytujú široký priestor pre komunikáciu a zároveň dávajú 

sekcii priamu odozvu členov k pripravovaným návrhom legislatívny a 

koncepčných materiálov. Okrem iných, v súčasnej dobe sú MNO prizvané do 

pracovnej skupiny pre bývanie a pracovnej skupiny pre prípravu zákona o 

podmienkach výkonu správy bytových domov 

o MDVRR SR plánuje zapojiť neziskový sektor (mimovládne organizácie a 

občianske združenia) do prípravy a monitorovania implementácie Operačného  

programu Doprava na roky 2014 – 2020. SOPD plánuje využiť skúsenosti a 

personálne vzťahy zo súčasného programového obdobia a na spoluprácu za tretí 

sektor osloví občianske združenie Priatelia ZEME – CEPA (v súčasnosti združujú 

tri organizácie: Priatelia Zeme – CEPA, Priatelia Zeme - SPZ a Lesoochranárske 

zoskupenie VLK) 

o v oblasti stavebníctva spolupracuje MDVRR SR s neziskovou organizáciou 

Technickým a skúšobným ústavom stavebným v otázkach preukazovania zhody, 

technického osvedčovania, skúšania stavebných výrobkov, odborných služieb a  

certifikácie systémov kvality. 

 

3. PLÁN SPOLUPRÁCE MDVaRR SR S MNO NA ICH ČINNOSTIACH A 

PROJEKTOCH 

 

o v oblasti aktivít súvisiacich s podporou cyklistickej dopravy a cykloturistiky na 

Slovensku (napr. Európsky týždeň mobility) 

o v oblasti aktivít, súvisiacich s podporou verejnej osobnej dopravy na Slovensku 

o spolupráca s občianskym združením „Partnerstvá pre prosperitu“ (PPP) na 

nasledujúce roky by mala byť najmä v oblasti prípravy strategických a 

koncepčných dokumentov – príprava národnej politiky pre elektronické 

komunikácie na roky 2014 – 2020 a pri aktualizácii národnej stratégie pre 

širokopásmový prístup. S PPP spolupracujeme už niekoľko rokov (priama 

komunikácia na základe dlhodobo budovaných vzťahov) a v budúcnosti by sme 

chceli PPP využiť aj ako sprostredkovateľa pre zaangažovanie podnikov, miest, 

obcí vyšších územných celkov ako aj odbornej verejnosti, ako dotknutých 

subjektov pri príprave strategických materiálov v oblasti elektronických 

komunikácií 

o v oblasti cestovného ruchu koordinačne – aktívna spolupráca s profesijnými 

zväzmi a združeniami – účasťou a prezentáciou na usporadúvaných podujatiach 

(semináre, vzdelávacie a informačné aktivity, výročné zhromaždenia, zasadnutia 

ich rôznych grémií a pod.) 

o pri plánovaní spolupráce s MNO na ich činnostiach a projektoch vychádzame z 

doterajších pozitívnych skúseností, keď sa pracovníci MDVRR SR podieľali na 

informovaní MNO na ich podujatiach, odborných seminároch, konferenciách a 

pod., kde sú prezentované dosiahnuté pokroky v oblasti bytovej politiky a 

mestského rozvoja. Obdobne ako po minulé roky, aj naďalej budeme aktívne 
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pristupovať k spolupráci s MNO a budeme vytvárať priestor pre vzájomnú 

diskusiu a nové podnety ako pri našej, tak i pri ich činnosti 

o v oblasti železničnej dopravy s celoslovenskou neziskovou organizáciou „Úsmev 

ako dar“. Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou 

neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné 

rodiny. Každoročne sa organizuje Vianočný benefičný koncert pre deti z detských 

domovov v rámci ktorého MDVRR SR udeľuje súhlas na bezplatnú prepravu detí 

a dobrovoľníkov na tento koncert, a to zo všetkých častí  Slovenska do Bratislavy 

a naspäť vlakmi osobnej dopravy. V priebehu roka sa uskutočňujú tiež rôzne 

príležitostné akcie pre ktoré je tiež zabezpečovaná bezplatná preprava. 

 

* body označené hviezdičkou prioritne súvisia s aktivitami MDVaRR SR, ktoré plní v súvislosti s výkonom úloh 

Centrálneho koordinačného orgánu. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 575/2001 Z.z., 

s účinnosťou od 1.apríla 2014 bude rozsah danej spolupráce a plánovaných aktivít plynule realizovaný v rámci 

kompetencií Centrálneho koordinačného orgánu začleneného organizačne pod Úrad vlády Slovenskej republiky. 

 

 


