MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Deklarácia o spolupráci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
a mimovládnych neziskových organizácií

Čl. 1
Uvedomujúc si význam spolupráce národných autorít v oblasti zdravotnej starostlivosti a ochrany
a podpory verejného zdravia s mimovládnymi neziskovými organizáciami týmto
deklarujem
s vedomím a prihliadnutím na Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti,
so zámerom budovať a upevňovať dobré partnerské vzťahy a priateľskú spoluprácu,
so snahou prehlbovať a skvalitňovať aktivity v oblasti zdravia, ochrany a podpory verejného zdravia,
že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bude podľa svojich
možností a zodpovedností rozvíjať a zintenzívňovať spoluprácu s mimovládnymi neziskovými
organizáciami (ďalej len „MNO“) zaoberajúcimi sa ochranou zdravia a podporou verejného zdravia
pri
1. príprave zákonov a podzákonných noriem,
2. príprave strategických a koncepčných dokumentov,
3. hodnotení výsledkov rezortu a plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd
a národných programov,
4. určení priorít a mechanizmov
osobitne vo vzťahu k MNO,

dotačnej

politiky

rezortu

na

dané

obdobie

5. programovaní, plánovaní, implementácii a monitorovaní rozvojových fondov v rezorte
zdravotníctva,
6. komunikácii o aktuálnych témach,
7. problematike výskumu, analýzach a pilotných projektochv rezorte zdravotníctva.

Čl. 2
Ministerstvo vníma, že vzájomná spolupráca a výmena informácií s MNO predstavuje hodnotný vklad
v snahe o zlepšenie súčasného stavu zdravotníctva v Slovenskej republike.
Z tohto dôvodu ministerstvo
a) deklaruje pripravenosť k vedeniu operatívneho dialógu s platformami MNO, ako aj
s iniciatívami, ktoré sa sformujú k aktuálnym témam,
b) podporuje cielené informovanie MNO vo verejných
a workshopoch týkajúcich sa problematiky v oblasti rezortu,

konzultáciách,

seminároch

c) deklaruje záujem preberať záštity nad významnými podujatiami s celoslovenským, európskym
alebo medzinárodným dosahom, ktoré MNO organizujú.
Čl.3
(1)
Nakoľko MNO pôsobia vo všetkých oblastiach verejného života, ministerstvo podporuje
iniciatívu MNO aktívne prizývať odborníkov MNO do procesu prípravy legislatívnych
a nelegislatívnych materiálov, strategických a koncepčných dokumentov na zabezpečenie stanovených
cieľov rezortu.
(2)
Ministerstvo je otvorené zapájaniu odborníkov z MNO do úpravy návrhov nových zákonov
a iných predpisov po zhodnotení priorít a zámeru predkladateľa zo strany MNO, s cieľom skvalitniť
návrhy pripravované ministerstvom a to najmä vyhodnocovaním ich legislatívnych podnetov
a pripomienok uplatnených v medzirezortnom pripomienkovom konaní a organizovaním pracovných
stretnutí k uplatneným pripomienkam.
(3) Ministerstvo bude podľa potreby zapájať MNO do výskumu, analýz a projektov, ktoré pomôžu pri
riešení aktuálnych ako aj dlhodobých úloh rezortu prostredníctvom nimi vykonaných analýz
a predložených projektov.
(4) Ministerstvo je otvorené iniciatívam zo strany MNO pri realizovaní dotačnej politiky rezortu
zdravotníctva.
V Bratislave ................... 2013

Zuzana Zvolenská
ministerka zdravotníctva

