
19. zasadnutie

Rada vlády SR 

pre mimovládne neziskové organizácie

Bratislava 14.06.2019



Program
1. Otvorenie
2. Európsky štrukturálne a investičné fondy

2.1. Informácia o pokroku pri príprave nového programového obdobia
2.2. Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave nového programového obdobia 
2.3. Pozícia Komory MNO k novému programovému obdobiu
2.4. Európa bližšie k občanov – predstavenie pozičného dokumentu EK

3. Blok Komory za verejnú správu
Výber verejných politík na participatívnu tvorbu

4. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
Transparentnosť financovania MNO – výsledky zasadnutia pracovnej skupiny

5. Blok úradu splnomocnenca
5.1. Iniciatíva pre otvorené vládnutie – reflexia celosvetového summitu v Ottawe + 
aktuálne témy
5.2. Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti – stav prípravy akčného plánu

6. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
7. Záver



1. bod 
Otvorenie

• úvodné slovo p. ministerky Denisy Sakovej

• úvodné slovo p. splnomocnenca Martina Giertla

• schvaľovanie programu



1. bod 
Otvorenie

• predstavenie projektu 
„Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj 2019”

prof. Gabriel Paľa

Pavol Biroš

Radomír Kizek



1. bod 
Otvorenie

OrbisCivitates

Stupavská konferencia organizácií občianskeho sektora

17.-18. októbra 2019
Nová Cvernovka Bratislava

celoslovenská konferencia 

zástupcov mimovládnych neziskových organizácií



2. bod 
Európsky štrukturálne a investičné fondy

• Pozícia Komory MNO k novému programovému obdobiu

• Informácia o pokroku pri príprave nového programového
obdobia

• Uplatnenie princípu partnerstva pri príprave nového
programového obdobia

• Európa bližšie k občanov – predstavenie pozičného
dokumentu EK



Pozícia k príprave programového 
obdobia EŠIF 2021 – 2027

Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady 
vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie



Skúsenosti zástupcov MNO v EŠIF 2014 - 2020

• členovia Monitorovaných výborov a ich Komisií, prípadne pracovných 
skupín

• prijímatelia EŠIF

• Partneri NP

• Zapojení do NP realizovaných CKO a ÚSV ROS



Pozícia k príprave programového obdobia EŠIF 2021 – 2027

• Posilniť horizontálny princíp partnerstva a 
viacúrovňového riadenia prostredníctvom silného 
gestora 

• Kompetencie, úlohy, postupy a nástroje pre 
implementáciu princípu vo všetkých fázach 
programového cyklu a všetkých úrovniach

• Definovať, kto je partner a pravidlá pre ich výber

• Zástupcovia Komory MNO ako reprezentatívni 
zástupcovia občianskej spoločnosti



Pozícia k príprave programového obdobia EŠIF 2021 – 2027

• Vytvorenie priestoru a podmienok na podporu rozvoja aktivít 
občianskej spoločnosti a zvyšovania ich kapacít najmä v roli 
partnerov verejného sektora v rôznych oblastiach života 
spoločnosti.

• Posilnenie synergických účinkov v rámci EŠIF a medzirezortnej 
koordinácie.

• Orientácia na kvalitatívne výsledky podpory EŠIF na základe 
definovaných merateľných ukazovateľov. 

• Zjednodušenie a zefektívnenie systému riadenia a systému 
finančného riadenia (napríklad aj odporúčania EK).



Pozícia k príprave programového obdobia EŠIF 2021 – 2027

• Implementovať politiku súdržnosti prostredníctvom jedného 
riadiaceho orgánu spravujúceho jeden operačný program. 

• Posilnenie právnej istoty, zjednotenie požiadaviek a 
podmienok kladených na žiadateľov/prijímateľov, odstránenia 
viacnásobných auditných konaní. 

• Podmienky financovania nákladov na riadenie projektov, ktoré 
umožnia efektívnu implementáciu projektu.

• Zaviesť úplné spolufinancovanie z prostriedkov štátneho 
rozpočtu v rámci dopytovo orientovaných projektov pre 
všetkých prijímateľov realizujúcich aktivity v definovaných 
oblastiach verejného záujmu.



Aktuálny stav a ďalšie kroky 

v procese prípravy 

programového obdobia  

2021-2027 v podmienkach SR

Rada vlády pre MNO

14.6.2019
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Hlavné míľniky roku 2019 na úrovni EÚ 

Zverejnenie Správy o 
Slovensku 2019 vrátane 
prílohy D – Investment 

Guidance

Zverejnenie Špecifických 
odporúčaní Rady pre 
krajiny s investičným  

priemetom

Predpokladané začatie 
trialógu na úrovni Rady, EP 
a EK k návrhom legislatívy 

EÚ

Voľby do 
Európskeho 
parlamentu

Vymenovanie 
členov EK

Oficiálne predstavenie 
Správy o Slovensku 

2019 zástupcami EK v 
Bratislave
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Príprava PD SR 2021-2027

Proces prioritizácie v rámci 5 cieľov

 Komunikácia so zástupcami rezortov a subjektov identifikovaných pre jednotlivé ciele politiky 1 
– 5

 Východiskový návrh priorít SR pre negociačný proces s EK

 Pripomienkovanie Správy o Slovensku 2019, Príloha D

 Činnosť expertného tímu

Identifikácia kľúčových priorít (Metóda Delphi)



Činnosť expertného tímu – prioritizácia aktivít
(v rámci 5 tematických oblastí aj naprieč nimi)

✓Metóda Delphi - hodnotenie skupinou nezávislých expertov 

Cieľ: dosiahnuť konsenzus pri identifikácii priorít a spoločne sa dopracovať ku  „katalógu“ relevantných 
aktivít v niekoľkých postupných krokoch

1.krok - dotazníkový prieskum - pomenovanie problémov a návrhy ich riešení 

Počet oslovených respondentov: 326

Počet prijatých odpovedí: 150

Oslovení experti: verejný sektor, tretí sektor, 

socio-ekonomickí partneri



Predbežný harmonogram negociácií s EK 

Predloženie 
východiskového 

návrhu PD SR 2021 
– 2027 Európskej 

komisii

Predkladanie návrhov 
programových 
dokumentov 2021 – 2027 
Európskej komisii po 
schválení VFR 2021 –
2027 

Schválenie PD SR a 
programových 
dokumentov 2021 –
2027 vládou SR

Predloženie PD SR a 
programových 
dokumentov  2021 –
2027 Európskej komisii

4.Q 2019 4.Q 20203.Q 20201. - 2.Q 20209/2019jún/júl 2019

Identifikácia 
priorít

Návrh priorít 2021 – 2027 
– odkomunikovaný s 

partnermi a predložený 
EK



Gestor prípravy – ÚPPVII/CKO

Princíp partnerstva 

Príprava programového obdobia 
2021 - 2027

Partnerstvo pre politiku 
súdržnosti 2020+

Rada vlády SR 
pre  politiku 
súdržnosti  

2021 – 2027

Pracovná komisia 
PPVII pre prípravu PD 

SR a OP SR na PO 
2021 – 2027 

štátna správa, územná samospráva, 
akademická obec, záujmové združenia 
a mimovládne neziskové organizácie

ÚOŠS (ministri), územná samospráva, 
akademická obec, záujmové združenia 
a mimovládne neziskové organizácie

ÚPPVII, ZMOS, SK8, 
podnikatelia, MVO, 
akademická obec, 
expertný tím



Cieľ politiky 5 – Európa bližšie občanom

Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov 
území prostredníctvom:

• (i) podpory integrovaného sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho 
rozvoja, kultúrneho dedičstva, turizmu a bezpečnosti v mestských oblastiach;

•

(ii) podpory integrovaného sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho miestneho
rozvoja, kultúrneho dedičstva, turizmu a bezpečnosti, v iných ako mestských oblastiach.

V rámci týchto 2 špecifických cieľov, ČŠ môžu podporovať operácie v rámci cieľov politiky 1 – 4.



Cieľ politiky 5 – Európa bližšie občanom

Príloha D Správy o Slovensku 2019:

 investície do vybraných funkčných oblastí na základe ich integrovaných stratégií územného rozvoja 
riešením ich špecifických problémov udržateľným a inteligentným spôsobom pri posilňovaní úlohy 
regionálnych centier nad rámec ich funkčnej oblasti ako univerzitné mestá, centrá vedy, výskumu a 
inovácií, 

 posilniť zásadu partnerstva v rámci regiónov a medzi regiónmi a investovať do budovania kapacít a 
posilňovania postavenia miestnych orgánov a miestnych organizácií, 

 investovať do zaostávajúcich vidieckych oblastí odstraňovaním rozdielov v ich infraštruktúre a iných 
zistených rozvojových potrieb, zohľadniť vyľudňovanie v určitých menej rozvinutých oblastiach (ako 
sú „hladové doliny“ na juhu a východe krajiny) a poskytnúť obyvateľstvu príležitosti na posilnenie 
miestneho rastu s využitím väzieb s okolitými mestskými oblasťami,

 vychádzať zo špecifickej územnej expertízy získanej v rámci iniciatív Catching-up Regions
(Dobiehajúce regióny) a Coal regions in Transition (Transformácia uhoľných regiónov). 



Ďakujem 
za pozornosť



3. bod 
Blok Komory za verejnú správu

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor ochrany spotrebiteľa

MNO v ochrane spotrebiteľa

Mgr. Ivana Pavlovská

pavlovska@mhsr.sk, 02/4854 2433

Mgr. Tomáš Horák

horak@mhsr.sk, 02/4854 2427

mailto:pavlovska@mhsr.sk
mailto:horak@mhsr.sk


MNO 
v ochrane 
spotrebiteľa



Právny rámec

 Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky

 V zákone je určený účel dotácie – ochrana spotrebiteľa

 Zákon stanovuje subjekty oprávnené požadovať dotáciu, náležitosti
žiadosti o poskytnutie dotácie,...

 Interné riadiace akty MH SR (Smernica o pravidlách hospodárenia s
finančnými prostriedkami, Rozhodnutie ministra o zriadení komisie)



Časový rozvrh

 Dotácie sa poskytujú každoročne s rovnakým harmonogramom

 Do 30. 11. sa zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie spolu s podmienkami na predkladanie žiadostí

 Do 30. 1. je lehota na zasielanie žiadostí o poskytnutie dotácie

 Následne zasadá komisia (február/marec) a posúdi doručené žiadosti
(projekty)

 Oznam výsledkov, podpis zmluvy, uvoľnenie prostriedkov



Témy

 Prvá téma „poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských
sporov“ sa každoročne opakuje – dôvod je potreba zabezpečiť práve
tieto služby

 Druhá téma, ktorá je voľnejšia a poskytuje priestor pre vytvorenie
nových, zaujímavých projektov – napr. môže ísť o vzdelávanie, štúdie v
oblasti ochrany spotrebiteľa, analýzy, aplikácie,...



Rozpočet

 Obmedzený rozpočet: 2019 – 80 000 € 
2018 – 80 000 €
2017 – 80 000 €
2016 – 50 000 €

 Porovnanie v EÚ: SK (2017) – 0,015 € p.c.
CZ (2017) – 0,047 € p.c.
AT (2012) – 0,288 € p.c.
HU (2012) – 0,026 € p.c.
EE (2012) – 0,038 € p.c.
DE (2012) – 0,242 € p.c.
CY (2012) – 0,339 € p.c.



4. bod 
Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií

Transparentnosť financovania MNO

- výsledky zasadnutia pracovnej skupiny



5. bod 

Blok úradu splnomocnenca

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

• reflexia celosvetového summitu v Ottawe

• Analýza zverejňovania datasetov

Lucia Lacika, ÚSV ROS



5. bod 

Blok úradu splnomocnenca

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti

• stav prípravy akčného plánu na roky 2019-2021

Mária Milková, ÚSV ROS



Ďakujeme za pozornosť

a tešíme sa na stretnutie

na 20. zasadnutí Rady vlády MNO 

17. septembra 2019


