Zápisnica zo zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 22.03.2018

Zápisnica
zo 14. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 22. marca 2018 od 10:30 hod.
v Účelovom zariadení Bôrik, Bratislava
Účasť na zasadnutí:

 35 prítomných členov s hlasovacím právom, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 13 (z 19) – uznášania schopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „Komora MNO“) 21 (z
29) – uznášania schopní
 10 prítomných bez hlasovacieho práva, z toho 6 zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS)
Navrhovaný program: v pozvánke
1. Otvorenie
2. Aktuálny stav návrhu Zákona o registri MNO – výsledok MPK
3. Informácia o novele zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách – zodpovednosť
správnej rady
4. Elektronická komunikácia organizácií so štátom – informácia o povinnosti komunikovať
so štátom výhradne elektronicky
5. MNO ako partner verejného sektora – výklad zákona
6. Výzvy pre MNO z OP EVS – aktuálny stav
7. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
8. Záver
Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
Bod č. 1. - Otvorenie
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len splnomocnenec vlády)
otvoril a privítal hostí na riadnom 14. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové
organizácie (Rada vlády pre MNO). Členov rady informoval, že minister vnútra ako predseda Rady
vlády pre MNO ho dňa 02.03.2018 poveril vedením zasadnutia. Reagujúc na prebiehajúce
menovanie novej vlády ozrejmil, že zasadnute Rady vlády pre MNO je legitímne a akékoľvek
návrhy sú po formálnej stránke plnohodnotné a záväzné.
Splnomocnenec vlády oznámil, že Rada vlády pre MNO je uznášania schopná.
Splnomocnenec vlády oboznámil zúčastnených s personálnymi zmenami, ktoré sa udiali v zložení
Rady vlády pre MNO od jej 13. zasadnutia:
 Miladu Dobrotkovú za Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR nahradila Anna
Ghannamová (na zasadnutí v zastúpení Kristíny Kovács),
 Helenu Wolekovú za Sociofórum nahradila Mária Machajdíková.
Splnomocnenec vlády obom bývalým členkám srdečne poďakoval za ich aktívnu doterajšiu účasť
na zasadnutiach a prácu pre neziskový sektor.
Zároveň splnomocnenec vlády privítal hostí – Ervína Šimka a Veroniku Farkašovú z Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Petru Vokáňovú z riadiaceho orgánu
Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR. V neposlednom rade
1

Zápisnica zo zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 22.03.2018

predstavil spolusediacich - riaditeľku kancelárie ÚSV ROS a tajomníčku Rady vlády pre MNO
Skarlet Ondrejčákovú a Milana Andrejkoviča z ÚSV ROS.
Splnomocnenec vlády predstavil program zasadnutia1. Následne odprezentoval návrhy na zmeny
programu, ktoré boli predložené členmi Rady vlády SR pre MNO:
 na základe žiadosti Marcela Zajaca, predsedu Komory MNO Rady vlády pre MNO, zaradiť
bod Diskusia o aktuálnej situácii na Slovensku ako úvodný bod,
 na návrh Jaroslava Ostrčila, zástupcu Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR zaradiť
tému ohľadom ekonomického fungovania telovýchovných jednôt a klubov do bodu rôzne.
Zmeny v programe zasadnutia boli prítomnými jednohlasne schválené v nasledovnej verzii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Aktuálna spoločenská situácia na Slovensku
Aktuálny stav návrhu zákona o registri MNO – výsledok MPK
Informácia o novele zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách – zodpovednosť
správnej rady
Elektronická komunikácia organizácií so štátom – informácia o povinnosti komunikovať
so štátom výhradne elektronicky
MNO ako partner verejného sektora – výklad zákona
Výzvy pre MNO z OP EVS – aktuálny stav
Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
Záver

Splnomocnenec vlády predstavil tiež ďalšie dátumy zasadnutí Rady vlády pre MNO, ktoré sú
naplánované do konca roka 2018: 21. júna., 20. septembra, 04. decembra.
Bod č. 2 - Aktuálna spoločenská situácia na Slovensku
Juraj Rizman, významná osobnosť menovaná splnomocnencom, zhrnul diskusiu zo zasadania
Komory pre MNO, ktorá predchádzala zasadaniu Rady vlády pre MNO. Členovia Komory pre
MNO sa zhodli, že od posledného zasadania Rady vlády pre MNO sa diskusia ohľadom MNO a
spoločenská situácia zmenili. Konšpirácie sa vďaka komunikácií vrcholných predstaviteľov štátu
šíria do spoločenskej diskusie. Zosumarizoval vyjadrenia bývalého predsedu vlády SR v poslednom
období, pričom zdôraznil, že tieto tvrdenia podporili aj ďalší členovia vlády, vrátane súčasného
premiéra, podpredsedu NR SR a ďalší poslanci a vyjadril potrebu reagovať na tento politický a
spoločenský problém. Vyzval Radu vlády pre MNO a splnomocnenca vlády, aby sa k téme vyjadrili
a odmietli konšpirácie o MNO a o hrozbách, ktoré môže predstavovať. Vyjadril tiež potrebu
vysvetľovať financovanie a legislatívu, v rámci ktorej MNO na Slovensku fungujú.
Juraj Rizman požiadal Radu vlády pre MNO, aby podporila uznesenie, v ktorom členovia Rady
vlády pre MNO vyjadria solidaritu so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom a jeho priateľkou
Martinou Kušnírovou a novej vláde navrhol diskusiu ohľadom vzťahu občianskej spoločnosti
vrátane MNO a štátu.
Juraj Rizman prečítal ostatným členom Rady vlády pre MNO návrh uznesenia, ktoré členovia
dostali písomne dňa 13.03.20182.
Splnomocnenec vlády sa stotožnil s textom uznesenia a ocenil snahu komunikovať s novými
predstaviteľmi vlády o mimovládnom sektore a občianskej spoločnosti. Zároveň vysvetlil dostupné
možnosti prijatia uznesenia ako uznesenie celej Rady alebo len Komory MNO. Marcel Zajac
zdôraznil, že uznesenie by malo byť prijaté ako uznesenie celej Rady vlády pre MNO, ktorú
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považuje za poradný priestor pre vládu SR a tiež za priestor na komunikáciu medzi verejnou
správou a MNO a aktívnymi občanmi. Navrhol zorganizovať mimoriadnu Radu vlády pre MNO,
kde by prišlo k vzájomnej diskusii medzi predstaviteľmi MNO a vládnymi predstaviteľmi ohľadom
postavenia MNO a rámcoch, v ktorých MNO môžu existovať vo verejnom priestore.
Ivan Švejna, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, súhlasil s vyhlásením
a ocenil prínos MNO pre spoločnosť. V texte uznesenia poukázal na niektoré obsahové detaily,
o ktorých je vhodné diskutovať.
Helena Psotová, zástupkyňa Združenia samosprávnych krajov SK 8, zdôraznila, že si váži prácu
MNO. Okrem obsahových návrhov ju zaujímalo, prečo sa v uznesení osobne spomína p. Soros a
navrhla všeobecnejšiu formuláciu. Splnomocnenec vlády vysvetlil vzťah p. Sorosa vzhľadom na
Nadáciu otvorenej spoločnosti a ostatných nadácií vo svete.
Ivan Matúš, zástupca Ministerstva financií SR, navrhol návrh uznesenia prepracovať.
Natália Sovkoplias, zástupkyňa Únie miest Slovenska, vyzdvihla intenzívnu a konštruktívnu
spoluprácu Únie miest Slovenska s MNO, s uznesením ako celkom sa stotožnila, ale takisto
vyjadrila pripomienky k formulácii. Zhodnotila, že v uznesení chýba výzva k novej vláde
pokračovať v otvorenom dialógu o postavení MNO a význame MNO v spoločnosti.
Nasledovali zaznamenávania niektorých zmien v návrhu uznesenia. V diskusii vystúpili Branislav
Mamojka, zástupca Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a Andrej Schulcz,
zástupca Rady mládeže Slovenska, ktorí akceptovali navrhované obsahové zmeny (konštatujeme –
sme presvedčení), neakceptovali vypustenie konkrétnych mien (p. Soros, Nadácia otvorenej
spoločnosti).
Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, navrhol
procedurálne hlasovať o každom jednom bode, nie o deklarácii ako o celku.
Juraj Rizman zosumarizoval obsahové zmeny uznesenia: Bod 1. bez zmeny, v bode 2, v bode 3 a v
bode 4 sa slovo konštatujeme zmenilo na spojenie sme presvedčení, v bode 4 – sa slovo Nadácie
zmenilo na Nadácia, v bode 5 zostáva slovo konštatujeme (odôvodnil to tým, že tento bod hovorí
o konkrétnych organizáciách Rady vlády pre MNO), v bode 6 sa slovo konštatujeme zmenilo na
sme presvedčení.
Iveta Korytková, zástupkyňa štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR, sa zaujímala o to, či je
Nadácia otvorenej spoločnosti na Slovensku podporovaná p. Sorosom.
Juraj Rizman vysvetlil, že organizácia Via Iuris, v ktorej pôsobí, je podporovaná p. Sorosom, ale
nie cez Nadáciu otvorenej spoločnosti. Andrej Schulcz reagoval s tým, že na Slovensku sú
organizácie, ktoré disponujú peniazmi p. Sorosa. Komora MNO ich všetky pozná a vie
skonštatovať, že neorganizujú prevrat, ani protesty a že nie sú hrozbou pre Slovensko. To, ako sa
laxne rozpráva o p. Sorosovi, považuje za znepokojujúce a Komora pre MNO je pripravená byť
empatická so štátnou správou, ale zároveň poprosil aj štátnu správu o empatiu.
Marcel Zajac zároveň zdôraznil potrebu zorganizovať stretnutie Rady vlády pre MNO, na ktorom
MNO zodpovedajú otázky o p. Sorosovi a iných. Dodal, že aj Nadácia otvorenej spoločnosti je
pripravená zúčastniť sa tohto stretnutie a zodpovedať všetky otázky.
Splnomocnenec vlády ukončil diskusiu a vyzval hlasovať o upravenom znení uznesenia3: za bolo
31 členov Rady vlády pre MNO, proti nebol nikto, zdržali sa 4. Uznesenie bolo prijaté.
Bod č. 3 - Aktuálny stav návrhu zákona o registri MNO – výsledok MPK
Splnomocnenec vlády informoval o návrhu zákona a priebehu medzirezortného pripomienkového
konania (MPK). Ozrejmil, že návrh zákona musí ešte prejsť cez rokovanie Rady hospodárskej a
sociálnej dohody SR (tripartita), v ktorej môže dôjsť k obsahovým úpravám návrhu. Predpokladaný
termín prejednávania by mal byť v prvej polovici apríla 2018, potom by mal byť návrh zákona
schválený ministrom vnútra. Očakáva, že na rokovanie vlády SR bude zákon predložený v apríli
2018 a následne posunutý do parlamentu. Vyjadril obavu ohľadom možných pozmeňujúcich
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návrhov zo strany poslancov NR SR, ktoré by mohli mať neblahé následky na MNO a občiansku
spoločnosť.
Marcel Zajac vyjadril rozhorčenie, že členovia Rady vlády pre MNO nemali možnosť oboznámiť sa
so znením návrhu zákona po zapracovaní pripomienok z MPK. Prečítal preto návrh uznesenia, v
ktorom žiada, aby bol členom Rady vlády pre MNO predložený text návrhu zákona po ukončení
MPK a následne žiada diskusiu o ňom na Rade vlády pre MNO ešte pred predložením na rokovanie
vlády.
Splnomocnenec vlády prisľúbil, že po zasadnutí Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR bude
znenie zákona zaslané Rade vlády pre MNO na finálne stanovisko. Zároveň navrhol z časového
hľadiska hlasovať o návrhu zákona v Rade vlády pre MNO formou per rollam. Filip Vagač,
významná osobnosť menovaná splnomocnencom, navrhoval v prípade nesúhlasu s finálnym
návrhom zákona uskutočniť zasadanie Rady vlády pre MNO.
Bod č. 4 - Informácia o novele zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách –
zodpovednosť správnej rady
Splnomocnenec vlády ozrejmil, že predmetná novela bola prijatá v decembri 2017 cez zdravotnícky
zákon. Milan Andrejkovič, zástupca ÚSV ROS, vysvetlil, že zámerom predmetnej novelizácie bola
ochrana prioritného majetku štátu. Ďalej dal do pozornosti, že pripravený návrh zákona o registri
MNO navrhuje úpravu predmetnej novelizácie. Navrhovaným riešením je, že zodpovednosť členov
správnych rád sa bude týkať iba tých MNO, ktoré majú prioritný majetok štátu a len vtedy, kedy
konajú s týmto prioritným majetkom. Rada vlády pre MNO zobrala tento bod na vedomie.
Bod. č. 5 - Elektronická komunikácia organizácií so štátom – informácia o povinnosti
komunikovať so štátom výhradne elektronicky
Ervín Šimko a Veronika Farkašovská, zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu, predstavili zákon o e-Governmente. Ľubica Lachká, zástupkyňa Asociácie
komunitných nadácií Slovenska, sa pýtala na konkrétne prípady z praxe. Marcel Zajac predstavil
svoju výhradu voči zákonu. Podľa jeho skúseností nie sú niektoré MNO (napr. dôchodcovské
organizácie, ktorých predstavitelia nie sú natoľko zdatní v používaní nových technológií) zvládnuť
elektronickú komunikáciu so štátom. Táto skutočnosť by im však nemala brániť v združovaní
a vedení MNO. Navrhol preto zmenu zákona, aby elektronická komunikácia so štátom nebola
povinná pre všetky právnické osoby, aby bolo umožnené aj právnickým osobám komunikovať aj
klasicky písomne podľa príkladu fyzických osôb. Zástupca ÚPVII navrhol ako možné riešenie
podať zásadnú pripomienku pri novelizácii predmetného zákona. Splnomocnenec vlády
zosumarizoval, že existuje možnosť podať návrh na zmenu zákona a prisľúbil zorganizovať
stretnutie v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby.
Bod č. 6 - MNO ako partner verejného sektora – výklad zákona
Juraj Palúš, generálny riaditeľ sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR, v rámci zákona o
partneroch verejného sektora zdôraznil, že výnimka pre neziskový sektor registrovať sa v registri
platí pre všetky MNO okrem tých, ktoré sa zúčastňujú verejného obstarávania nad limity určené v
zákone a tie MNO, ktoré nadobúdajú majetok od verejného sektora nad finančné limity určené v
zákone. Ďalej ozrejmil, že žiadosti o potvrdenie, že organizácie pôsobia v neziskovom sektore, sú
nezákonné. Tiež upozornil, že zákon sa bude meniť, ale výnimka sa meniť nebude.
Marcel Zajac požiadal o zosumarizovanie zdôvodnenia a jeho uverejnenie na webstránke MS SR,
na čo Juraj Palúš prisľúbil, že to uverejnia v sekcii často kladených otázok.
Bod č. 7 - Výzvy pre MNO z OP EVS – aktuálny stav
Zástupkyňa riadiaceho orgánu operačného programu Efektívna verejná správa Petra Vokáňová
informovala o aktuálnom stave výziev, určených pre MNO.
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Bod č. 8 – Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
Jaroslav Ostrčil priblížil súčasnú situáciu vo fungovaní telovýchovných jednôt a klubov na
Slovensku a navrhol opatrenie na zníženie daní z nehnuteľnosti pre telovýchovné jednoty a kluby
o min. 50%, zdôraznil prílišnú byrokraciu pri žiadostiach o dotácie a doplnil, že Zákon o športe je
namierený proti malým klubom a telovýchovným jednotám, ktoré potom nechcú byť organizované
a vzniká tzv. čierny šport. Splnomocnenec vlády odpovedal, že niektoré otázky, ktoré p. Ostrčil
otvoril, budú zodpovedané v rámci témy financovania MNO, ktorej sa ÚSV ROS venuje.
Marcel Zajac navrhol uvažovať o zmene štatútu Rady vlády pre MNO a rozšíriť počet členov
menovaných splnomocnencom. Navrhol prizvať Helenu Wolekovú a Lauru Dittel z Karpatskej
nadácie.
Marcel Zajac sa vrátil k otázke zvolania Rady vlády pre MNO k aktuálnej situácii. Zuzana
Magurová, zástupkyňa Ženskej loby na Slovensku, mu pripomenula, že ako podpredseda Rady
vlády pre MNO má právomoc zvolať zasadnutie. Splnomocnenec vlády odpovedal, že bude
informovať nového ministra vnútra a bude komunikovať s Marcelom Zajacom.
Bod č. 10 - Záver
Splnomocnenec vlády ukončil 14. zasadnutie Rady vlády pre MNO a poďakoval všetkým
prítomným za účasť.

Prílohy:
1. Pozvánka spolu s programom
2. Návrh Komory MNO na uznesenie
3. Uznesenie č. 1/2018 Rady vlády pre MNO

V Bratislave, dňa 22.03.2018
Zápis pripravila: Lucia Bernátová, v. r., Skarlet Ondrejčáková, v. r.
Schválil: Martin Giertl, predsedajúci 14. zasadnutiu Rady vlády SR pre MNO, v. r.
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