
 

 

Deklarácia o spolupráci Ministerstva financií Slovenskej republiky 

a mimovládnych neziskových organizácií 

 

Štruktúra deklarácie: 

 

I. Forma agendy spolupráce s neziskovým sektorom  

a) Príprava zákonov a podzákonných noriem v danom funkčnom období 

b) Príprava strategických a koncepčných dokumentov 

c) Hodnotenie výsledkov rezortu a plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodný dohôd a národných 

programov 

d) Programovanie, plánovanie, implementácia a monitorovanie rozvojových fondov 

e) 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 

f) Výskum, analýzy a pilotné projekty v rámci MF SR 

 

II. Oblasti, v ktorých MF SR spolupracuje s MNO (prípadne plánuje spoluprácu) 

III. Oblasti, v ktorých MF SR spolupracuje s MNO na ich činnostiach a projektoch 

 

V rámci vlastnej kompetencie MF SR spolupracuje s MNO v nasledovných oblastiach: 

- daňová a colná 

- medzinárodné vzťahy 

- informatizácia spoločnosti 

I. Forma agendy spolupráce s neziskovým sektorom  

 
a) Príprava zákonov a podzákonných noriem v danom funkčnom období 

Spolupráca s neziskovým sektorom je v oblasti daňovej a colnej zastúpená predovšetkým v oblasti 

legislatívnych úprav pri možnosti poukazovania podielu zaplatenej dane (asignácie dane) neziskovým 

organizáciám na podporu verejnoprospešných činností podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

v znení  neskorších predpisov. 

V tejto oblasti MF SR participovalo aj pri vypracovaní materiálu k zavedeniu ratingového hodnotenia 

podnikateľských subjektov, ktorého jedným z kritérií pre jeho získanie je práve podľa nášho návrhu aj 

poukazovanie podielu zaplatenej dane a finančných darov na verejnoprospešné účely. V súčasnosti bude 

hlavným projektom aj spolupráca pri zavádzaní charitatívnej reklamy ako ďalšieho z finančných nástrojov 

podpory neziskového sektoru. V minulosti MF SR schválilo aj inštitút charitatívnej lotérie, ktorý je už fungujúcim 

nástrojom pre zvýšenie finančného krytia potrieb MNO. 
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Asignácia dane bola prvýkrát zavedená v zákone o dani z príjmov od 1.1.2002 zákonom č. 366/1999 

Z.z., pričom v čase jej zavedenia bolo možné poukazovať podiel zaplatenej dane len daňovníkmi fyzickými 

osobami.  Z dôvodu osvedčenia tohto finančného nástroja sa možnosť asignácie dane s účinnosťou od 1.1.2004 

rozšírila aj na právnické osoby. Touto úpravou štát docielil zvýšenie príjmov neziskového sektoru, čím zvýšil 

svoju participáciu na pomoci v oblasti verejnoprospešných služieb a to v takých sférach ako vzdelávanie, šport,  

zdravie, sociálna pomoc a pod.  

V roku 2006 už finančná správa zaznamenala obrovský záujem zo strany právnických osôb poukazovať 

podiel zaplatenej dane neziskovým organizáciám, ktoré týmto prejavili vôľu sami rozhodovať akú oblasť 

verejnoprospešných služieb podporia. 

Aj v ďalších obdobiach bolo predmetné ustanovenie upravované tak, aby sa zvyšovala komfortnosť pre 

poskytovanie asignácie dane daňovníkmi, aby sa rozširoval účel, na ktorý je možné takéto prostriedky používať, 

aby sa zmiernili sankcie pri porušení podmienok a pod.  

Tieto úpravy boli vykonávané nielen z vlastného podnetu a zistení MF SR, ale vyplývali aj z požiadaviek 

neziskového sektoru, s ktorými zástupcami sa v oblasti daňovej a colnej neustále stretávame a v takejto 

spolupráci plánujeme aj pokračovať. 

Štát si uvedomuje skutočnosť, že má zodpovednosť aj za zlepšenie podmienok práve v sektore 

zaoberajúcom sa poskytovaním verejnoprospešných služieb a to napr. pri zvyšovaní úrovne a rozsahu 

vzdelávania predovšetkým u detí ale aj u iných občanov Slovenskej republiky, pri skvalitnení podmienok pre 

prevenciu, liečbu a resocializáciu drogovo závislých, pri poskytovaní sociálnej pomoci ľuďom na ňu odkázaným, 

pri zachovaní kultúrnych hodnôt, ochrany životného prostredia podporovania vedy a výskumu, čo zabezpečuje aj 

prostredníctvom asignácie dane.  

Už jej zavedením sa štát rozhodol vzdať časti svojich príjmov, ktoré by mu plynuli z daní ako jeho 

najväčšej príjmovej časti a to práve z dôvodu významnosti zabezpečenia správneho fungovania takýchto 

celospoločensky prospešných služieb. Na druhej strane vie, že uvedená podpora sa prejaví aj spätne, formou 

zvýšenia vzdelanosti ľudí, zabezpečenia zdravého rastu detí a iných občanov, zachovania kultúrnych hodnôt, 

ktorými sa bude aj ďalej pýšiť pred nasledujúcimi generáciami a prezentovať aj v zahraničí, podporou vedy 

a výskumu, čo tiež zabezpečí zlepšenie kreditu Slovenskej republiky ako takej a pod. 

Avšak ani Slovenská republika sa nevyhla celosvetovej kríze a vzhľadom na zhoršovanie ekonomickej 

situácie v Slovenskej republike a deficitu verejných financií pristúpila k postupnému znižovaniu asignácie dane. 

Keďže ale potreby neziskového sektoru považuje stále za veľmi dôležitú oblasť, ktorú nesmie a ani nechce 

zanedbať, bolo zároveň rozhodnuté, že ponechá vyššiu sumu percenta asignácie dane pre prípady, že podpory 

MNO sa zúčastnia aj samotní poukazovatelia  podielu zaplatenej dane - právnické osoby a to formou poskytnutia 

finančného daru na rovnaké účely na aké sa používa aj asignácia dane. 

S takýmto riešením sa stotožnila aj Rada vlády na rokovaní 23.6.2009 a vyhlásila návrh riešenia 

postupného znižovania za súčasne dohodnutých iných zdrojov financovania za ústretový, čo bolo 

potvrdené aj na rokovaní Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie dňa 9.7.2009.  
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Uvedená úprava bola v asignácii dane vykonaná s účinnosťou od 1.1.2011.   

Táto úprava však bola len jednou z mnohých úprav pomáhajúcich MNO, pričom k ďalším významným 

zmenám dochádzalo aj v ďalších obdobiach. 

V roku 2010  sa napr. 

1. rozšírila možnosť použitia podielu zaplatenej dane 

- poukázaním iným právnickým osobám, ktoré nemusia byť v zozname prijímateľov ale použijú ho na 

zákonom stanovené účely a v zákonom stanovenej lehote,   

- na obstaranie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ktoré sa využívajú na zákonom stanovený účel, 

- na reklamu, ktorá bola vynaložená na zákonom stanovené účely, 

2. zmiernili sankcie za neuverejnenie špecifikácie použitia podielu z troch rokov na jeden rok, ktoré sa 

použilo v znení od 1.1.2010 aj na prijímateľa, ktorý si nesplnil povinnosť podľa § 50 ods. 13 zákona 

v znení účinnom do 31.12.2009 a komora ho nezaradila do zoznamu prijímateľov na rok 2010 (mohla ho 

už na rok 2011). 

 

V roku 2011 bol schválený zákon o dobrovoľníctve, ktorý zadefinoval vykonávanie dobrovoľníckej 

činnosti ako pomoc pri odstraňovaní napr. živelných pohrôm, za ktorú dostávali dobrovoľníci len plnenia vo forme 

stravy, ubytovania, cestovného, pričom zároveň v oblasti daňovej a colnej bolo zabezpečené, aby takéto plnenia 

neboli zdaňované a zároveň, ak takýto dobrovoľník vykonával predmetnú činnosť viac ako 40 hodín ročne mohol 

poukazovať vyššie percento asignácie dane na verejnoprospešné účely (nie 2% ale až 3%). Týmito úpravami sa 

nielen podporila dobrovoľnícka činnosť ako taká, ale zároveň sa zvýšila aj pomoc MNO cez zvýšenie asignácie 

dane. 

V roku 2013 sa na základe stretnutí medzi zástupcami neziskového sektoru a MF SR opäť vyšlo v ústrety 

potrieb zabezpečenia fungovania verejnoprospešných činností a posunulo sa obdobie zníženia percenta podielu 

zaplatenej dane a zvýšenia percenta finančného daru. Zároveň sa zvýšením sadzieb dane pre daň z príjmov tak 

fyzických osôb ako aj právnických osôb podporí aj neziskový sektor, nakoľko vyššími daňami bude odvádzaná aj 

vyššia suma asignácie. 

Celkovo je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že MF SR sa neustále zaoberá otázkou riešenia 

financovania MNO, z ktorého vyplývajú aj jednotlivé úpravy nielen v zákone o dani z príjmov zlepšujúce 

podmienky pre prijímateľov podielu zaplatenej dane ale aj v iných zákonoch ako napr. už vyššie uvedené 

charitatívne lotérie, tak aby boli zabezpečené aj iné finančné nástroje na zvýšenie zdrojov pre MNO, ktoré 

zabezpečujú správne fungovanie verejnoprospešných činností.  

S MNO prebieha spolupráca v oblasti informatizácie pri štandardizácii informačných systémov v rámci 

činnosti pracovnej skupiny, prostredníctvom odborných pracovných skupín, poradenstva (kontaktné miesto pre e-

mail a tel.) a seminárov (štandardy) a plánuje v tejto činnosti v budúcnosti pokračovať. Činnosti vyúsťujú do 

tvorby zákonov, vykonávacích predpisov a podzákonných noriem (výnosov). 
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b) Príprava strategických a koncepčných dokumentov 

 

Pri procese prípravy na nové programové obdobie 2014-2020 boli do pracovnej skupiny plnenia ex-ante 

kondicionalít prizvaní aj zástupcovia MNO. Neziskové organizácie, ktoré sa venujú problematike informatizácie 

spoločnosti sú pravidelne pozývané na konferencie organizované SORO OPIS, ako aj RO OPIS a úzka 

spolupráca medzi SORO OPIS a MNO je aj pri príprave newslettera OPIS NEWS. 

 

c) Hodnotenie výsledkov rezortu a plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodný dohôd 

a národných programov 

 

Rada riaditeľov Európskej investičnej banky (EIB, Luxemburg), ktorej členom je aj zástupca MF SR sa 

pravidelne (minimálne raz ročne) stretáva so zástupcami občianskej spoločnosti. Stretnutia sa konajú v sídle EIB 

v Luxemburgu a hlavné témy súvisia s mandátom EIB ako medzinárodnej finančnej inštitúcie plniacej 

a presadzujúcej ciele politiky Európskej únie. Obdobne sa konajú stretnutia s neziskovým sektorom aj v rámci 

iných medzinárodných finančných inštitúcií, ktorých je SR členom. Ide napr. o stretnutie na úrovni členov Rady 

riaditeľov v rámci Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Londýne. 

Okrem toho Európska investičná banka spravidla raz ročne organizuje seminár pre občiansku 

spoločnosť, na ktorý sú prizvaní členovia Rady riaditeľov EIB a členova Výboru pre Investičný nástroj (MF SR má 

svoje zastúpenie v Rade riaditeľov EIB a vo Výbore pre Investičný nástroj). Cieľom seminára je zo strany 

manažmentu EIB reagovať na otázky a dotazy prednesené zo strany neziskového sektora vrátane informovania 

o aktuálnych oblastiach týkajúcich sa plnenia cieľov politiky Európskej únie. 

Na rokovaniach výboru EFC SCIMF (agenda a problematika Medzinárodného menového fondu) sa 

pravidelne každoročne v septembri (pred konaním Výročných zasadnutí MMF a skupiny Svetovej banky) 

zúčastňujú aj zástupcovia neziskového sektoru. Pri tejto príležitosti prezentujú svoje názory a postoje na 

efektívnosť a účelnosť činnosti MMF a skupiny Svetovej banky, a to predovšetkým z pohľadu činnosti týchto 

medzinárodných inštitúcií vo vzťahu k nízkopríjmovým a rozvojovým krajinám a riešeniu ich aktuálnych 

rozvojových záležitostí a problémov. 

 

d) Programovanie, plánovanie, implementácia a monitorovanie rozvojových fondov 

 
V septembri 2009 bola spustená realizácia programu Verejné financie pre rozvoj: Posilňovanie 

kapacít v oblasti verejných financií v krajinách Západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov 

(“program”), ktorý je financovaný MF SR a implementovaný Regionálnym centrom UNDP v Bratislave (UNPD 

BRC) v spolupráci s MF SR. Cieľom programu je posilniť a zlepšiť národné kapacity v oblasti verejných financií 

jednotlivých vlád, ako aj ekonomických inštitúcií, mimovládnych organizácií, médií, výskumných pracovníkov 

a univerzít v krajinách regiónu západného Balkánu a východnej Európy. Pôvodné trvanie programu v dĺžke 36 

mesiacov (od júla 2009 do júna 2012) sa v decembri 2011 predĺžilo dodatkom k zmluve o 24 mesiacov, t.j. 
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o obdobie do júna 2014. Vo februári 2010 boli Programovou radou (PR) vybrané do programu tri prijímateľské 

krajiny: Čierna Hora, Moldavsko a Srbsko. V januári 2011 bola PR do zoznamu doplnená aj Ukrajina.  

Súčasťou programu je tiež „Komponent 2“, ktorý je zameraný na posilňovanie kapacít neštátnych 

aktérov. V tomto komponente sa počíta s podporou neštátnych aktérov v partnerských krajinách predovšetkým 

prostredníctvom slovenským aktérov, ktorí s nimi budú zdieľať skúsenosti získané v procese transformácie, ako 

aj v ďalšom období.  

Z kapacitných dôvodov sa zatiaľ realizoval len „Komponent 1“, kde je prijímateľom pomoci štátna 

správa, predovšetkým ministerstvá financií. V Komponente 2 prebiehali len aktivity zamerané na zmapovanie 

prostredia a záujmu v Čiernej Hore a Moldavsku, kde sú aktivity programu najintenzívnejšie. Začiatok realizácie 

Komponentu 2 predpokladáme v roku 2013.  

 

e) 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 

 

Informácie o aktivitách v oblasti medzinárodných vzťahov sú dostupné na internetovej stránke MF SR. 

MNO môžu v prípade záujmu kontaktovať MF SR a vyžiadať si bližšie informácie. Deje sa tak napr. v rámci 

agendy rozvojovej pomoci, kde na základe žiadosti Platformy MVRO poskytlo MF SR podklad do Hodnotiacej 

správy mimovládnych organizácií k plneniu Národného programu ODA pre rok 2011 (august 2012). MF SR tiež 

napísalo príspevok do časopisu „Newsletter o rozvojovej spolupráci 4/2012“, ktorý vydáva Nadácia Pontis. 

 

f) Výskum, analýzy a pilotné projekty v rámci MF SR 

 

Pri realizácii projektu „Testovanie nasadenia OPEN SOURCE SOFTVERU vo verejnej správe“, ktorej 

výstupom bude Štúdia realizovateľnosti nasadenia OSS vo verejnej správe, prebieha úzka spolupráca s MNO 

formou vytvorenia pracovnej skupiny. Komunikácia s MNO je otvorená a v prípade záujmu je spolupráca s týmito 

organizáciami zahŕňaná priamo do ďalších výskumov a analýz. 

II. Oblasti, v ktorých MF SR spolupracuje s MNO (prípadne plánuje spoluprácu) 

 
Aj v  súčasnosti prebiehajú a stále sa plánujú osobné stretnutia medzi zástupcami MFSR a MNO, 

k možnej ďalšej úprave podmienok pre asignáciu dane tak, aby sa skvalitnil a zjednodušil samotný proces 

poukazovania podielu zaplatenej dane. Zároveň sa neustále hľadajú aj nové riešenia pre pomoc MNO 

prostredníctvom úpravy výšky asignácie dane alebo doplnenia aj nových podmienok rozširujúcich poskytovanie 

finančných prostriedkov aj väčším zapojením fyzických osôb do podpory verejnoprospešných činností. 

V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj prípravu zavedenia ratingového hodnotenia 

daňovníkov/podnikateľov, kde pre jeho získanie je jedným z ukazovateľov aj podpora neziskového sektoru, či už 

formou poukazovania podielu zaplatenej dane alebo poskytovaním finančných darov z vlastných prostriedkov. 
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Získanie takéhoto ratingu by malo podnikateľovi  zabezpečiť väčšiu dôveryhodnosť voči obchodným partnerom, 

ale aj určité výhody u daňovej správy a pod. a preto je možné predpokladať, že sa opäť docieli aj vyššia podpora 

neziskového sektoru pre získanie takéhoto ratingu. 

V roku 2013 – v závislosti na kapacitách manažmentu programu – plánujeme v oblasti medzinárodných 

vzťahov zapojiť slovenské MNO do aktivít programu Verejné financie pre rozvoj (viac informácií v časti I.d). 

Spolupráca s Platformou MVRO je plánovaná aj v rámci projektu Vytvorenie systému vykazovania rozvojovej 

spolupráce Slovenskej republiky. Od r. 2010 pracuje MF SR v spolupráci s MZVaEZ SR a firmou PosAm na 

budovaní databázy a informačného systému (s pracovným názvom RIS.DEV), ktorý bude v súlade so smernicami 

DAC/OECD (tzv. Credit Reporting System – CRS++) zachytávať rozvojovú pomoc poskytovanú nielen verejnými 

inštitúciami (čo je oficiálna rozvojová pomoc – ODA), ale v budúcnosti aj pomoc od iných aktérov (tzv. Other 

Official Flows, Private Flows a Net Private Grants). Systém je pripravený na testovanie v druhom štvrťroku 2013. 

V závislosti od vývoja testovania osloví MZVaEZ SR so žiadosťou o spoluprácu pri evidencii súkromných tokov 

rozvojovej pomoci aj Platformu MVRO. 

Neziskové organizácie by mohli spolupracovať s MF SR v rámci agendy a spolupráce MF SR 

s Inštitútom skupiny Svetovej banky (World Bank Institute - WBI), ktorý sa zameriava na transfer 

a sprostredkovanie skúseností a know-how a budovanie kapacít za účelom odstraňovania chudoby v rozvojových 

krajinách. 

Taktiež by mohli spolupracovať s MF SR pri zapájaní sa do projektov medzinárodných finančných 

inštitúcií (napr. Európska banka pre obnovu a rozvoj/EBOR), kde je priestor pre spoluprácu v doplnkových 

oblastiach, ako sú aktivity v oblasti legislatívneho rámca v programoch zameraných na investície, participácia na 

schvaľovaní stratégií pre krajiny, environmentálne štúdie, pripomienkovanie otázok v oblasti verejnej politiky 

a podobne. 

V rámci informatizácie spoločnosti má MF SR viacročné, veľmi dobré skúsenosti so spoluprácou 

s rôznymi MNO vo viacerých oblastiach. Či už sa jedná o tvorbu štandardov alebo riešení otázok informačnej 

bezpečnosti, správy internetu, zverejňovania informácií v elektronickom prostredí, či oblasť výskumu, vývoja, 

prieskumov a následných analýz najmä z pohľadu prínosov odborníkov z radov MNO, ktorí sú členmi pracovných 

skupín, spolupráca je vždy obojstranne prínosná.  

Napríklad, účelom viacročnej spolupráce v oblasti informačnej bezpečnosti so Slovenskou asociáciou 

pre informačnú bezpečnosť – (SASIB) sú odborné konzultácie pri tvorbe strategických materiálov v danej 

oblasti, resp. aj konzultácie pri pripomienkovaní v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zástupca asociácie 

je prizývaný na rokovania pracovných komisií MF SR.  

Členovia Spoločnosti pre otvorené informačné technológie – (SOIT) majú zastúpenie v pracovných 

skupinách pre štandardizáciu MF SR, ktoré spracovávajú návrhy štandardov pre informačné systémy verejnej 

správy.  

IT Asociácia Slovenska (ITAS) – má zastúpenie v pracovných skupinách a v komisii pre štandardizáciu 

MF SR. MF SR spolupracuje so zástupcami asociácie pri tvorbe legislatívnych aj nelegislatívnych materiálov, čím 

je zabezpečené prepojenie s podnikateľským prostredím. Tvorba terminológie pre IKT bola predmetom 
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spolupráce so Slovenskou informatickou spoločnosťou – (SIS). Výsledkom bolo vydanie odporúčania k 

používaniu odborných výrazov pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov.  

Predmetom spolupráce s Úniou pre zrakovo postihnutých sú projekty zamerané na monitoring 

aktuálneho stavu webových stránok inštitúcií vo verejnej správe, identifikujú sa nedostatky prístupnosti týchto 

stránok a vznikajú návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov. Cieľom je dodržiavanie štandardov W3C, resp. 

štandardov prístupnosti v zmysle platného výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné 

systémy verejnej správy. Zadanie úlohy súvisí s dodržiavaním zákona č. 275/2006 Z. z. o ISVS a vychádza z 

existujúcich monitorovacích správ vykonaných pred rokom 2012. Zákazka s nižšou hodnotou sa zadáva dotknutej 

organizácii spravidla v ročných intervaloch. 

V máji 2012 sa vláda SR uzniesla (uznesenie č. 208/2012) otestovať možnosti využívania bezplatného  

alternatívneho softvéru v rámci verejnej správy. MF SR sa podujalo riešiť túto problematiku vytvorením novej 

pracovnej podskupiny Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy a Pracovnej 

skupiny pre štandardizáciu nových technológii (PS4) v júli 2012, čomu predchádzal medzirezortný prieskum 

záujmu participovať na riešení v predmetnej oblasti. Do pracovnej podskupiny PS4-OS boli okrem zástupcov 

spolupracujúcich ministerstiev a inštitúcií verejnej správy nominovaní aj členovia neziskových organizácií, ktoré 

sa orientujú v rámci Slovenska na problematiku informačných technológií. Takto sa súčasťou projektu 

„Testovanie nasadenia open source softvéru vo verejnej správe“ stali aj Spoločnosť pre otvorené informačné 

technológie (SOIT), Slovenská informatická spoločnosť (SISp), či IT Asociácia Slovenska (ITAS). 

Výsledkom celého projektu by mala byť „Štúdia realizovateľnosti nasadenia open source softvéru vo verejnej 

správe“, ktorá by sa opierala o výsledky renomovanej metodológie ekonomického vyhodnocovania efektívnosti 

nasadenia/zmeny informačno-komunikačných technológií. Spoločnosť pre otvorené informačné technológie 

(SOIT) angažovala nezávislého expertného spolupracovníka s manažérskymi skúsenosťami v sektore verejnej 

správy a so znalosťou problematiky slobodného softvéru, ktorý sa bude venovať výlučne riešeniu tohto projektu. 

K ďalšej dôležitej spolupráci boli v oblasti informatizácie spoločnosti prizvaní zástupcovia MNO do 

pracovnej skupiny plnenia ex ante kondicionalít. Pracovná skupina na zabezpečenie plnenia ex ante 

kondicionalít Rast v oblasti digitálnych služieb a Infraštruktúra prístupovej siete novej generácie bola zriadená na 

základe uznesenia vlády SR č 305/2012 k spôsobu uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave 

implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach Slovenskej republiky. Cieľom 

pracovnej skupiny je prijímať dôležité závery, ktoré by zabezpečili plnenie a vyhodnotenie ex ante kondicionalít 

Rast v oblasti digitálnych služieb a Infraštruktúra prístupovej siete novej generácie v termíne stanovenom v 

uznesení. Riadnymi členmi tejto pracovnej skupiny sú zástupcovia nasledovných OZ a záujmových združení: 

PPP – Partnerstvá pre prosperitu, OZ, ITAS, ZMOS, Únia miest Slovenska, SK8. Prvé zasadnutie pracovnej 

skupiny k plneniu ex ante kondicionalít sa uskutočnilo 11.2. 2013 v priestoroch MFSR. Prezentovali sa 

dosiahnuté výsledky v príprave plnenia ex ante kondicionalít ako aj ďalšie zámery v tejto oblasti. 

MF SR nevylučuje, že okruh spolupráce s MNO sa nebude v budúcnosti meniť prípadne rozširovať. 

V súčasnosti môžeme indikovať spoluprácu najmä s nasledovnými MNO: IT Asociácia Slovenska, Spoločnosť 

pre otvorené informačné technológie (SOIT), Slovenská informatická spoločnosť (SIS), Transparency 
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International, PPP partnerstvá pre prosperitu, Únia pre zrakovo postihnutých, ZMOS, SK8, Únia miest Slovenska, 

Slovenská asociácia pre informačnú bezpečnosť. 

Okruh spolupráce s MNO je otvorený, rozšírenie je možné v oblasti informatizácie napr. v rámci 

pracovnej podskupiny v oblasti štandardizácie, legislatívy, informačnej bezpečnosti, správy internetu, 

zverejňovania informácii v elektronickom prostredí. 

Na spoluprácu bola MNO pozvaná ako člen pracovnej skupiny plnenia ex ante kondicionalít.  Prvé 

zasadnutie sa uskutoční na prelome januára a februára 2013, ide o prípravu nového programového obdobia 

2011-2020. 

III. Oblasti, v ktorých MF SR spolupracuje s MNO na ich činnostiach a projektoch 

 

Z väčšej časti prebieha v oblasti daňovej a colnej spolupráca s 1. Slovenským neziskovým  servisným 

centrom, ktoré zastrešuje a usmerňuje neziskové mimovládne organizácie. 

MF SR pomáha rôznym neziskovým organizáciám ohľadne aplikačných problémov vzniknutých najmä 

pri posúdení použitia podielu zaplatenej dane v súlade so zákonom stanoveným účelom. 

Ako jeden z ďalších možných finančných nástrojov podporujúcich neziskový sektor a v konečnom 

dôsledku verejnoprospešné činnosti bude aj zavedenie inštitútu charitatívnej reklamy. Tento finančný nástroj je z 

väčšej časti projektom MNO, ktorý bude potrebné dotiahnuť ako na strane Ministerstva hospodárstva SR, 

v ktorého gescii je zákon o reklame, tak na strane MF SR, kde si vyžiada úpravy v zákone o dani z príjmov. 

Podstatou tohto zdroja financovania, je rozšírenie možnosti poskytovania reklamných služieb pre 

neziskové organizácie, ktoré by ale 80% zo ziskov z tejto reklamy museli použiť na verejnoprospešné účely, 

pričom len 20% by mohli použiť na úhradu nákladov na výrobu takejto reklamy.  

Na strane podnikateľského sektoru by sa touto úpravou nič nezmenilo, nakoľko jej zadefinovaním ako 

jednej z možností reklamy svojej činnosti, si výdavky na jej zaplatenie môže uplatniť v plnej výške do daňových 

výdavkov, tak ako by si dal reklamu v súlade so zákonom o reklame vyrobiť u iného podnikateľského subjektu 

zaoberajúceho sa poskytovaním reklamných služieb. Predpokladáme však, že podnikateľské subjekty budú mať 

záujem využívať reklamné služby poskytované neziskovými organizáciami a to práve z dôvodu, že by zároveň 

títo podnikatelia aj podporili verejnoprospešné činnosti na území Slovenskej republiky. Rovnako by takáto 

podpora mohla zdvihnúť aj ich ratingové ohodnotenie, ktoré je MF SR plánované zaviesť už budúci rok. 

Na strane poskytovateľov charitatívnych reklám, t.j. neziskových organizácií, si podpora tohto 

finančného nástroja vyžiada úpravu v zákone o dani z príjmov a to oslobodenie od dane získaných prostriedkov 

z charitatívnej reklamy, ale len za predpokladu, že tieto budú použité na verejnoprospešné účely. 

V oblasti rozvojovej pomoci je MF SR pravidelne prizývané k spolupráci s rozvojovými MNO. V tejto 

spolupráci budeme pokračovať.  
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V rámci agendy rozvojovej pomoci MF SR spolupracovalo s: 

a) Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (www.mvro.sk) – účasť na vzdelávacích 

a informačných aktivitách, spracovanie podkladov pre hodnotiacu správu a pod. 

b) Nadácia Pontis (www.nadaciapontis.sk) – spracovanie príspevku do newslettera a pod. 

 

MF SR spolupracuje so zástupcami neziskového sektora pri zapájaní sa do projektov medzinárodných 

finančných inštitúcií ako napr. Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia 

zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská priemyselná a obchodná komora. MF SR im pravidelne 

(spravidla na mesačnej báze) zasiela informácie o projektoch financovaných z Fondu technickej spolupráce SR 

a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (fond bol vytvorený v júli 2009, do ktorého poskytla SR prostredníctvom 

MF SR príspevky vo výške 4,725 mil. eur). MF SR pravidelne informuje o vypísaných výberových konaniach 

EBOR pre projekty financované z Fondu technickej spolupráce SR a EBOR.  

V súvislosti so zapájaním sa do projektov EBOR uskutočnilo MF SR 4 semináre/workshopy konané 

v Bratislave v rokoch 2007 – 2012 a 1 obchodnú misiu do EBOR v Londýne v roku 2011 s cieľom informovania 

o možnostiach spolupráce s EBOR. 

V rámci spolupráce so skupinou Svetovej banky uskutočnilo MF SR v spolupráci s Ministerstvom 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prezentáciu Inštitútu skupiny Svetovej banky – WBI zameranú na 

možnosti spolupráce WBI so sektorom MNO. 

V rámci účasti SR v Európskej investičnej banke (EIB, Luxemburg) sa zástupca Rady riaditeľov EIB za 

účasti zástupcov MF SR stretáva so zástupcom CEE Bankwatch Network/ Priatelia Zeme, prípadne písomne 

reaguje na ich dotazy. Stretnutia sa konajú minimálne raz ročne v závislosti od požiadavky CEE Bankwatch 

Network /Priatelia Zeme. 

Komunikácia s MNO je otvorená a v oblasti informatizácie má MF SR v pláne naďalej spolupracovať 

s MNO najmä v oblastiach štandardizácie, informačnej bezpečnosti, správy internetu a zverejňovania informácií v 

elektronickom prostredí. V prípade záujmu a potrieb môže MF SR zahrnúť spoluprácu s MNO na ich činnostiach 

a projektoch. Priestor pre spoluprácu ostáva aj v ďalších oblastiach, ku ktorým môže MF SR počas roka 

v prípade potrieb a požiadaviek pristúpiť, za predpokladu, že výsledky spolupráce budú viesť k napĺňaniu 

pracovných cieľov MF SR na rok 2013.    

 MF SR taktiež nadviazalo spoluprácu s MNO v oblasti zjednodušenia účtovníctva v neziskových 

organizáciách. MNO môžu spolupracovať s MFSR v oblasti finančného riadenia verejných financií. 

V prípade otvorenia otázky celospoločenského charakteru s dopadom na rezort financií je MF SR 

pripravené viesť odbornú diskusiu s príslušnými MNO. 

 

 

 

Bratislava, 14. marca 2013 

http://www.mvro.sk/
http://www.nadaciapontis.sk/

