MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Deklarácia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spolupráci
s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu

PREAMBULA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“), vedomé si svojej úlohy v oblasti realizácie Koncepcie pre rozvoj občianskej
spoločnosti na Slovensku, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky 22. februára
2012, a jej Akčného plánu na najbližšie obdobie,
uznávajúc výhody vzájomnej spolupráce
neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“),

medzi

ministerstvom a mimovládnymi

deklarujúc zmysluplnosť prebiehajúcej spolupráce s MNO, pričom je v jeho záujme naďalej
rozvíjať kooperáciu s MNO, čím sa na oboch stranách vytvorí základ dlhotrvajúcej
spolupráce, z ktorej môžu obe strany čerpať podklady pre prípravu svojich strategických
a koncepčných materiálov a plánovať projekty prospešné pre rezort a obyvateľov Slovenska,
zdôrazňujúc, že práve v období súčasnej hospodárskej krízy, je o to dôležitejšie zamerať sa
na spoluprácu verejnej správy s MNO. V rámci vzájomnej spolupráce je potrebné najmä
prostredníctvom komunikácie a vzájomnej podpory nachádzať oblasti, témy a riešenia
závažných problémov v spoločnosti,
kladúc si za cieľ poukázať na úspešnú spoluprácu, definovať možnosti jej ďalšieho
skvalitnenia a pomenovať ciele a priority, ktoré môžu byť spoločné s MNO,
vydáva túto deklaráciu:
Čl. 1
1. V oblasti prípravy návrhov zákonov a podzákonných predpisov ministerstvo víta iniciatívu
MNO smerujúcu k zlepšeniu stavu problematiky v pôsobnosti rezortu, a preto už od začiatku
legislatívneho procesu spracovávaných problematík ministerstvo zapája odborníkov, ktorí sú
prizývaní aj z MNO, najmä v oblastiach výskumu a vývoja, regionálneho školstva,
vysokoškolského vzdelávania, ďalšieho vzdelávania a štátnej starostlivosti o šport.

2. Týmto spôsobom spracované návrhy právnych predpisov sú predmetom štandardného
medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého sú uverejňované na Portáli
právnych predpisov. Predmetné návrhy právnych predpisov sú tak prístupné
k pripomienkovaniu aj verejnosti. Ministerstvo víta aj túto formu podnetov zo strany
verejnosti ako formu participácie občanov na legislatívnom procese, s možnosťou
ovplyvňovať spracovávanú problematiku v pôsobnosti rezortu.
Čl. 2
1. Pri príprave strategických a koncepčných materiálov ministerstvo zriaďuje expertné
pracovné skupiny, pričom víta účasť odborníkov MNO v týchto skupinách. MNO sú zo strany
ministerstva prostredníctvom seminárov, konferencií a workshopov cielene informované o
politike ministerstva. Ministerstvo taktiež uznáva potrebu organizovania verejných diskusií,
seminárov a medzinárodných konferencií za účelom prípravy svojich koncepčných
materiálov.
2. Ministerstvo podporuje a naďalej bude podporovať v oblasti regionálneho školstva
spoluprácu s MNO. Zároveň bude ministerstvo v rámci svojich možností podporovať
vytvorenie databázy profesijných združení a organizácií, s ktorými by bolo vhodné
spolupracovať v záujme dosiahnutia želateľných výsledkov pri všetkých témach, ktoré sú
uvedené v tejto deklarácii.
3. Ministerstvo vníma veľký potenciál ďalšieho rozvoja spolupráce s MNO v oblasti
popularizácie vedy a techniky. V súčasnosti ministerstvo, osobitne Národné centrum pre
popularizáciu vedy a techniky, aktívne zapája MNO do realizácie celoročných aktivít
zameraných na popularizáciu vedy a techniky zameraných na širokú verejnosť a osobitne
mladých ľudí (napr. vedecké kaviarne, vedecké cukrárne), pričom v tejto činnosti má záujem
pokračovať. Ďalší priestor pre zintenzívnenie spolupráce vníma pri realizácií podujatí v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku ako hlavnej popularizačnej aktivity organizovanej
ministerstvom.
4. Ministerstvo otvára možnosť spolupráce, prípadne prevzatia záštity nad významnými
podujatiami organizovanými MNO s celoslovenským, prípadne európskym a medzinárodným
dosahom. Príkladom môže byť spolupráca ministerstva a občianskym združením Mladí vedci
Slovenska.
5. Ministerstvo vidí možnosti úzkej spolupráce v oblasti práce s mládežou a neformálneho
vzdelávania mládeže, kde sú zapojení zástupcovia MNO v pracovných skupinách na prípravu
nových a aktualizovaných štátnych dokumentov, ktorými sú Stratégia pre mládež v SR na
roky 2014 až 2020, Správa o mládeži v SR, Programy finančnej podpory aktivít mládeže na
roky 2014 až 2020 a do prác na pripravovaných zákonoch v oblasti mládeže.
6. Ministerstvo víta a bude podporovať každú spoluprácu v oblasti štátnej politiky športu.
Konkrétna intenzívna spolupráca so športovými zväzmi a inými občianskymi združeniami v
oblasti športu bola realizovaná aj pri príprave a finalizácii kľúčového materiálu “Koncepcia
štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020”. Ministerstvo uvíta spoluprácu pri
implementácii Koncepcie do praxe.

Čl. 3
1. V rámci hodnotenia výsledkov ministerstva, plnenia jeho záväzkov vyplývajúcich
z medzinárodných dohôd a národných programov je ministerstvo otvorené spolupráci s MNO
a prístupné podnetom z ich strany. Ministerstvo aj naďalej, v rámci svojich možností, bude
podporovať najmä:
a) spoluprácu so Slovenskou akademickou a informačnou agentúrou, neziskovou organizáciou
(SAIA, n. o.), ktorá zabezpečuje konkrétne služby v oblasti vedy a vzdelávania vo vzťahu
k jednotlivým programom (napríklad k programu CEEPUS),
b) spoluprácu k problematike holokaustu, ktorá sa začala pri realizácii medzinárodného
projektu „Príprava učiteľov stredných škôl v oblasti vzdelávania o holokauste" ihneď po jeho
založení v novembri 2005,
c) participáciu zástupcov MNO na úlohách v oblasti mládeže, vyplývajúcich z bilaterálnych
dohôd z členstva v Stredoeurópskej iniciatíve a V4.
2. Ministerstvo a Mladí vedci Slovenska o. z. úspešne spolupracovali v rámci organizácie
finále celoeurópskej súťaže mladých vedcov EUCYS v septembri 2012 v Bratislave, pričom
obdobným projektom v budúcnosti bude venovaná pozornosť a podpora rezortu v rámci jeho
finančných možností.
3. Pre napĺňanie cieľov z Akčného plánu vyplývajúceho z Národnej stratégie pre globálne
vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až 2016 bola vytvorená pracovná skupina v zastúpení
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a ministerstva,
priamo riadených organizácií oboch rezortov, zástupcov verejného, akademického
a mimovládneho sektora. Na vyhodnotení cieľov a výsledkov úloh v roku 2012 sa okrem
rezortov zahraničných vecí a školstva podieľajú Platforma Mimovládnych rozvojových
organizácií, OZ Človek v ohrození, občianske združenie Centrum enviromentálnej a etickej
výchovy Živica, Nadácia Pontis a mnohé ďalšie organizácie, ktoré vzdelávacími a osvetovými
aktivitami prispievajú k implementácii cieľov a princípov globálneho vzdelávania do
vzdelávacích a výchovných programov škôl a školských zariadení a k výchove mladých ľudí
i vo voľnom čase.
4. Pri hodnotení plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd a protokolov
ministerstvo spolupracuje so športovými zväzmi, ktoré predkladajú správy o realizovaných
aktivitách a úlohách. Zároveň pri návrhoch rezortných medzinárodných zmluvných
dokumentov v oblasti športu ministerstvo aktívne komunikuje so športovými zväzmi za
účelom predloženia ich stanovísk a návrhov k potenciálnej spolupráci so zahraničnými
partnermi.
Čl. 4
1. Ministerstvo v rámci určenia priorít a mechanizmov dotačnej politiky ministerstva
a vzhľadom na okruh prijímateľov týchto dotácií, osobitne vo vzťahu k MNO (vrátane ich
kontroly) bude, v rámci svojich možností, podporovať ciele v súlade s dlhodobou stratégiou
zapojenia MNO do spolupráce s rezortom školstva. V rámci danej oblasti budú využívané
okrem iných zdrojov rozvojové fondy, ktoré rezort spravuje.

2. Ministerstvo bude vytvárať priestor na to, aby sa MNO mohli uchádzať o finančné
prostriedky na podporu výskumu a vývoja v rámci výziev Agentúry na podporu výskumu
a vývoja.
3. Ministerstvo bude podporovať činnosť národných športových zväzov, samosprávnych
krajov a obcí poskytovaním dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly ministerstva.
4. Ministerstvo má v úmysle aj naďalej v rámci svojich možností pomáhať organizátorom
zavádzať nové druhy dobrovoľných činností na základných školách a stredných školách,
vypracovať metodiky oceňovania dobrovoľníckej práce v rámci rezortu školstva. Účelom
týchto opatrení je zlepšiť vnímanie činnosti MNO na základných školách a stredných školách
aj prostredníctvom morálneho ocenenia MNO ministerstvom; posilniť výchovu detí a žiakov
v materských školách, základných školách a na stredných školách k dobrovoľníctvu; vytvoriť
podmienky na uznávanie dobrovoľníckej práce ako nefinančného zdroja.
5. Počnúc rokom 2006, ministerstvo každoročne uzatvára zmluvu s MNO v oblasti
vzdelávania k problematike zachovania pamiatky a výskumu holokaustu. Finančné
prostriedky sú určené na vzdelávacie semináre pre učiteľov, metodické listy pre učiteľov
a vyslania učiteľov na zahraničné vzdelávacie podujatia k tejto problematike.
Čl. 5
Ministerstvo podľa možnosti zapojí MNO do programovania, plánovania, implementácie
a monitorovania rozvojových fondov, ktoré spravuje ministerstvo.
Čl. 6
Ministerstvo vníma, že vzájomná spolupráca a výmena informácií s MNO predstavuje
výrazný vklad v snahe ministerstva o zlepšenie súčasného stavu školstva, vedy, výskumu a
športu v Slovenskej republike. Z tohto dôvodu ministerstvo
- deklaruje pripravenosť k vedeniu operatívneho dialógu s platformami MNO, ako aj s
iniciatívami, ktoré sa sformujú k aktuálnym témam,
- podporuje cielené informovanie MNO vo verejných konzultáciách, seminároch a
workshopoch týkajúcich sa problematiky v oblasti rezortu,
- deklaruje záujem preberať záštity nad významnými podujatiami s celoslovenským,
európskym alebo medzinárodným dosahom, ktoré MNO organizujú.
Čl. 7
1. Pretože MNO pôsobia vo všetkých oblastiach verejného života, je cieľom ministerstva
zapojiť MNO do pripravovaných projektov na ministerstve, ktoré zabezpečia stanovené ciele
rezortu a verejný záujem v oblasti vedy, výskumu, školstva a štátnej starostlivosti o šport a
mládež.

2. Zámerom ministerstva je zapájať aj odborníkov z MNO do prípravy návrhov nových
zákonov a iných predpisov, ktoré môžu sprehľadniť a najmä zjednodušiť návrhy pripravované
ministerstvom.
3. Ministerstvo je otvorené iniciatívam zo strany MNO, ktoré pomôžu pri riešení aktuálnych
ako aj dlhodobých úloh rezortu prostredníctvom nimi vykonaných analýz a predložených
projektov.
4. Na základe uvedených analýz a projektov je ministerstvo otvorené vypracovaniu pilotných
projektov zameraných na riešenie súčasného stavu v školstve, vede, výskume a športu
v spolupráci s MNO.

V Bratislave ................... 2013

minister
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

