Zápisnica zo zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 19.12.2013

Zápisnica
zo 6. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 19.12.2013 od 13.00 hod. na Úrade vlády SR, Nám. Slobody 1, Bratislava
Na začiatku zasadnutia:


31 prítomných s hlasovacím právom, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 12 z 19 – uznášania schopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie (MNO) 18 z 31 – uznášania schopní



12 prítomných bez hlasovacieho práva, z toho 4 zamestnankyne Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len Úrad)

 9 členov Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie vopred ospravedlnených
(viď prezenčná listina)
Program rokovania
1. Otvorenie
2. Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR - návrh trvalého
finančného mechanizmu implementácie (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR)

3.
4.
5.
6.

Národná stratégia na ochranu detí pred násilím (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2020 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
Návrh na riešenie problematiky programu Európskej únie Copernicus a konsolidácia
národných monitorovacích sietí v Slovenskej republike (Ministerstvo životného prostredia SR)
Participácia:
6.1. Aplikácia participatívnych metód na tri verejné politiky a ich vyhodnotenie
(úloha C.07. uznesenia 50/2012)

6.2. Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík
(úloha C.17. uznesenia 50/2012)

6.3. Vytvorenie verejnej politiky v spolupráci štátna správa - MNO
(úloha C.05. uznesenia 68/2012)

7.
8.
9.
10.

Registre MNO (úloha C.17. uznesenia 68/2012)
Memorandum o porozumení - informácia o stave prípravy materiálov
Rôzne
Záver

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
1. Otvorenie
Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Rada) otvoril Filip
Vagač, ktorý bol vedením zasadnutia poverený predsedom Rady Robertom Kaliňákom.
V súvislosti so svojím odvolaním z funkcie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
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spoločnosti na vlastnú žiadosť informoval prítomných o úpravách v Štatúte Rady a v Štatúte
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Program zasadnutia Rady bol jednohlasne schválený.
2. Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR - návrh trvalého
finančného mechanizmu implementácie (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR)

Materiál predstavil František Palko, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Materiál bol bez pripomienok jednohlasne prijatý.
3. Národná stratégia na ochranu detí pred násilím (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
Materiál predstavila Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
V rámci priestoru na diskusiu neboli vznesené žiadne pripomienky. Za prijatie materiálu
hlasovalo 29 prítomných, proti bol 1 a hlasovania sa zdržal 1 prítomný člen.
4. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2020 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
Materiál predstavila Nadežda Šebová, generálna riaditeľka sekcie sociálnej a rodinnej politiky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Za Úrad bola vznesená pripomienka k opatreniu 4.11.3. Zaviesť mechanizmus systematického
financovania strešných mimovládnych organizácií, ktoré vystupujú ako partneri vlády a iných
organizácií pri tvorbe relevantných politík, z dôvodu uvedenia Úradu ako jediného
zodpovedného gestora pre plnenie úlohy. Išlo o zásadnú zmenu v uvedení zodpovedného
gestora po ukončení medzirezortného pripomienkového konania k materiálu a bez
konzultácie a upozornenia Úradu. Vzhľadom k zneniu úlohy, k faktu, že materiál neuvádza
dopady na štátny rozpočet, ako aj k skutočnosti, že Úrad nedisponuje vlastným dotačným
mechanizmom v rámci svojho rozpočtu, bola po dialógu so zástupcami ministerstva
dohodnutá nasledovná úprava: zodpovedným gestorom predmetného opatrenia bude
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úrad bude uvedený ako spoluzodpovedný
gestor. Úrad má ambíciu naďalej aktívne participovať na tvorbe finančného mechanizmu
podpory pre platformy a strešné organizácie, nemôže však byť gestorom jeho zavedenia
v zmysle realizácie financovania.
V rámci diskusie sa niektorí prítomní vyjadrili aj k iným aspektom Národného programu, ako
je bezbariérovosť v súvislosti s dodržiavaním stavebného zákona a k novelizácii zákona
o dotáciách.
Následne sa o Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2014 – 2020 s pripomienkou a návrhom na zmenu hlasovalo. Za prijatie
materiálu hlasovalo 30 prítomných, proti nebol nikto a hlasovania sa zdržal jeden prítomný
hlasujúci.
5. Návrh na riešenie problematiky programu Európskej únie Copernicus a konsolidácia
národných monitorovacích sietí v Slovenskej republike (Ministerstvo životného prostredia SR)
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Materiál predstavil Ivan Rodina z odboru implementácie environmentálnej politiky
EÚ Ministerstva životného prostredia SR. Materiál bol hlasovaním prijatý, za bolo 30
prítomných, proti nebol nikto, 1 z prítomných sa hlasovania zdržal.
6. Participácia:
6.1. Aplikácia participatívnych metód na tri verejné politiky a ich vyhodnotenie (úloha
C.07. uznesenia 50/2012)

6.2. Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (úloha C.17. uznesenia
50/2012)

6.3. Vytvorenie verejnej politiky v spolupráci štátna správa - MNO (úloha C.05. uznesenia
68/2012)

V súvislosti s uvedenými úlohami bola cez verejné obstarávanie Ústavom výskumu sociálnej
komunikácie SAV vypracovaná Analýza a/alebo evaluácia štyroch dialógov o verejných
politikách. Z časových dôvodov sa s vypracovanou analýzou, a najmä s jej záverečnými
odporúčaniami nemohli členovia Rady dostatočne oboznámiť. Navyše, ide o tému, ktorá si
vyžaduje hlbšiu diskusiu aj s cieľom plánovaného predloženia návrhov na rokovanie vlády SR
v závere prvého štvrťroka 2014 po absolvovaní potrebných pripomienkových procesov.
Na základe diskusie a návrhov k tomuto bodu Filip Vagač vyzval členov Komory MNO
k pripomienkovaniu analýzy do konca januára 2014 a podpredsedu Rady a predsedu Komory
MNO Marcela Zajaca požiadal o zorganizovanie pracovného stretnutia Komory MNO
v organizačnej spolupráci s Úradom.
Prítomní sa jednohlasne vyjadrili za časový presun prerokovania analýzy.
7. Registre MNO (úloha C.17. uznesenia 68/2012)
Filip Vagač vysvetlil plánovaný postup tvorby registrov MNO. V súvislosti s týmto bodom
programu bol členom Rady zaslaný materiál Právna analýza registrov nepodnikateľských
subjektov v právnom poriadku SR vrátane úvah de lege ferenda smerujúcich k zefektívneniu
ich fungovania, vypracovaný cez verejné obstarávanie firmou Garant Partner Legal, s.r.o.
Diskutovalo sa aj o spôsobe, akým sa úkony spojené s vytvorením registrov dotknú
Občianskeho zákonníka a jeho prípadnej rekodifikácie.
Prítomní sa v závere dohodli na hlasovaní o vzatí materiálu na vedomie, pričom Úrad pripraví
materiál na diskusiu na najbližšie zasadnutie Rady.
Hlasujúci sa zhodne vyjadrili za vzatie materiálu na vedomie.
8. Memorandum o porozumení - informácia o stave prípravy materiálov
V rámci tohto bodu programu vyjadril podpredseda Rady a predseda Komory MNO Marcel
Zajac poďakovanie Ministerstvu financií SR za zachovanie súčasného stavu asignačného
mechanizmu dane z príjmu.
9. Rôzne
V tomto bode programu neboli vznesené žiadne návrhy na diskusiu.
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10. Záver
Na záver Filip Vagač poďakoval prítomným za účasť a vyzval členov Komory MNO na zotrvaní
na zasadnutí Komory MNO.

V Bratislave 20. 12. 2013
Zápis pripravili Mária Nicolaouová, v. r. a Skarlet Ondrejčáková, v. r.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
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