
21. zasadnutie

Rada vlády SR 

pre mimovládne neziskové organizácie

Bratislava 3. 12. 2019



Program
1. 10:00 - 10:15 Otvorenie

2. 10:15 - 10:45 

Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
• vyhlásenie z celoslovenskej konferencie občianskych organizácií Orbis Civitates

• návrh uznesenia

3.
10:45 - 11:25

Predstavenie vybraných projektov MNO z OP EVS
• Otvorené mestá a obce - mapa transparentnosti ŽSK

• Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov

• diskusia

4. 11:25 - 11:40
Komora za verejnú správu
• spolupráca MŽP SR a MNO pri príprave Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030

5. 11:40 - 12:00

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
• Iniciatíva pre otvorené vládnutie – hlavné úlohy akčného plánu na roky 2020 -2021

• Informácia o pracovnej skupine pre prípravu novej Koncepcia rozvoja občianskej 
spoločnosti

• Pozvánka na konferenciu projektu výskumu občianskej spoločnosti a MNO

• Návrh harmonogramu zasadnutí rady vlády na rok 2020

6. 12:00 - 12:20 Rôzne

7. 12:20 Záver



Otvorenie

• úvodné slovo p. ministerky Denisy Sakovej

• schvaľovanie programu



2. bod 
Blok Komory MNO

• vyhlásenie z celoslovenskej konferencie 
občianskych organizácií Orbis Civitates

Marcel Zajac

predseda Komory MNO



2. bod 
Blok Komory MNO – uznesenie – návrh

k vyhláseniu celoštátnej konferencie občianskych organizácií (Stupavská konferencia
neziskového sektora)

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

berie na vedomie
vyhlásenie celoštátnej konferencie občianskych organizácií zo dňa 18.10.2019,

odporúča vláde Slovenskej republiky
zapracovať vyhlásenie tejto konferencie do strategických a koncepčných
materiálov, ktoré upravujú problematiku neziskového sektora a zároveň
zabezpečiť jeho implementáciu v spolupráci s orgánmi verejnej správy,

odporúča splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
implementovať vyhlásenie do návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti
na roky 2021 – 2030 a zabezpečiť jeho realizáciu prostredníctvom konkrétnych
úloh v rámci akčných plánov na nasledujúce roky.



3. bod 
Predstavenie vybraných projektov MNO z OP EVS

• Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti 
Žilinského samosprávneho kraja

Adriana Brziaková

Pro Senium et Cultura, o. z.



Otvorené mestá a obce 
– mapa transparentnosti ŽSK

Mgr. Adriana Brziaková, odborný garant projektu
Bratislava, 3. decembra 2019



O projekte

• Termín realizácie projektu (1.6.2018 – 30.11.2019)

• Ciele projektu 

• Hlavné výstupy projektu: 

a) Interaktívna mapa – mapa.expositus.sk

b) Webová stránka projektu – www.expositus.sk

c) Metodika pre získavanie a spracovanie údajov 
a dát o otvorenosti samosprávy voči občanom

d) Metodika pre hodnotenie otvorenosti 
samosprávy voči občanom 

https://mapa.expositus.sk/
http://www.expositus.sk/


Samosprávy 
ŽSK

• ŽSK – regióny Orava, Kysuce, Horné Považie, 
Liptov, Turiec – spolu 315 obcí a miest

• Mapovaných bolo 308 webov samospráv ŽSK 
(audit stránok)

• Proces zberu dát – 1 hospodársky rok 

• Zákon 211 – nástroj zberu dát

• Metódy – IKT, manuálne, screenshoty



Kvalifikácia 
údajov

• Kvalita webového sídla – počet údajov 11 (ID 
W) Povinné údaje – počet údajov 18 (zákon 
211) (ID P)

• Nepovinné údaje – počet údajov 31 
(rozdelenie) (ID N)

• Písomná žiadosť obciam na základe zákona 211



Zistenia  

• Všímali sme si dobrú prax – menovali sme 
proaktívne obce

• Negatívne zistenia – konštatovanie konkrétnych 
zistení

• Odporúčania

• Doktrinálny výklad – komentáre



Zistenia  
kvalita webu

V rámci hodnotenia webového sídla boli 
zahrnuté najčastejšie technické faktory, ktoré 
ovplyvňujú používateľskú skúsenosť 
s webovým sídlom. 

a) len 31 % samospráv ŽSK komunikuje 
pravidelne cez sociálne siete (Facebook)

b) zo všetkých testovaných webových sídiel mali 
len 2 % problém s bezpečnosťou (väčšinou išlo 
o nabúranie webového sídla za účelom 
propagácie produktov)

c) len 27 % má stránku v kvalitnej jazykovej 
mutácii

d) len 21 % samospráv je úplne bezbariérových



Metodika – ukážka hodnotenia údajov



Zistenia  
povinné údaje

a) až 72 % samospráv nemalo na stránke 
informáciu týkajúcu sa spôsobu a postupu 
sprístupňovania informácií na žiadosť

b) 97 % samospráv nemalo na svojej stránke 
termín zasadnutí komisií zastupiteľstva 

c) 99 % samospráv uverejňuje zmluvy, približne 
toľko aj faktúry, pri objednávkach je to o čosi 
menej – 82 % 

d) 66 % miest a obcí uverejňuje návrh plánu 
kontrolnej činnosti



Metodika- ukážka hodnotenia údajov



Žiadosť o informácie (308 - 230)



Žiadosť o informácie – odpovede podľa okresov



Žiadosť 
o informácie -

zistenia

• Všeobecná URL adresa

• PDF formát 

• Rôzne dôvody, prečo stránka nie je 
funkčná

• Do budúcna máme radšej zavolať, lebo 
starosta nemá čas vypisovať

• Dôvod, prečo informáciu potrebujeme

• Veľa odpovedí bolo nadštandardných a 
vyčerpávajúcich...



Nepovinné 
údaje -

zistenia

a) až 72 % samospráv malo informáciu o poslancoch 
zastupiteľstva neúplnú (chýbal napríklad kontakt)

b) 22 % samospráv nemalo na svojich stránkach informáciu 
o hlavnom kontrolórovi 

c) 99 % samospráv nezverejňuje zápisnice z výberových konaní 

d) len 2 % miest a obcí malo na svojej stránke plán verejného 
obstarávania 

e) 29 % samospráv súhrnné správy o zákazkách uverejňuje 

f) normatívne dokumenty (rokovací, organizačný poriadok) má 
na svojich stránkach asi polovica z monitorovaných 
samospráv, podobne na tom boli strategické dokumenty 
(PHSR, územný plán)

g) 6 % samospráv pravidelne realizuje verejné zhromaždenia 
s občanmi za účelom rokovania dôležitých udalostí

h) 7 % samospráv vyhotovuje zo zasadnutia zastupiteľstva 
audio alebo video záznam



Bodovanie  
hodnotenie

• Rating transparentnosti (max. 100 
percentuálnych bodov)

Áno – 1 b, Čiastočne – 0,5 b, Nie – 0 b

Kvalita webu – max 20 b

Povinné údaje – max 50 b

Nepovinné údaje – max 30 b

• 100 – 75 b – výborný 

• 75 – 50 b – dobrý až veľmi dobrý

• 50 – 25 b – priemerný

• 25 – 0 b – nízky



Mapa exekúcií (CZ) – inšpirácia



Interaktívna mapa – jej začiatky



Interaktívna mapa – ďalšia verzia

• najviac času zabralo nahadzovanie všetkých 
samospráv do mapy

• bude sa dať zväčšovať

• bude mať vlastné menu, napr. ako narábať s 
mapou, porovnávacie tabuľky



Interaktívna mapa – finálna podoba



Interaktívna mapa – vyhľadávanie obcí podľa názvu



Interaktívna mapa – vyhodnotenie obce



Interaktívna mapa – tabuľky a porovnania



Reakcie 
samospráv 
na projekt



Vyhodnotenie
otvorenosti a 

transparentnosti 
samospráv ŽSK

• Liptovský Hrádok

• Trstená

• Žilina

• Valča

• samosprávy sa hodnotili spoločne

• certifikáty

• vízie projektu



Ďakujem za 
pozornosť

Adriana Brziaková

brziakova@psec.sk



3. bod 
Predstavenie vybraných projektov MNO z OP EVS

• Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa 
o svojich občanov

Lukáš Lukáč, Matej Šucha

Civita Center



POWERPOINT PREZENTÁCIE

TITULNÁ STRANA

BEHAVIORÁLNA 
POLITIKA 
PRE MESTO 
STARAJÚCE SA 
O SVOJICH 
OBČANOV

CIVITA CENTER



33

9 expertov
analýza 
behaviorálna ekonomika/ 
psychológia
verejná politika
IT

20+ expertov
v spolupracujúcich 
inštitúciách

Základné informácie o projekte

Prostredníctvom malých zmien
zefektívniť procesy týkajúce sa
služieb samosprávy, zlepšiť vnímanie
občanov, ktorí majú o procesoch a
službách verejnej správy negatívnu
mienku a ovplyvniť ich správanie,
aby bolo v súlade s cieľmi miestnej
územnej samosprávy.

ČASOVÝ RÁMEC

TÍMCIEĽ

05/2018 07/2020
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Spolupracujúce subjekty

SAMOSPRÁVA

AKADEMICKÝ 
SEKTOR

MIMOVLÁDNY 
SEKTOR
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Cieľové skupiny projektu

Občania Samospráva

- lepšia skúsenosť 
s úradmi

- participácia na veciach 
verejných

- vyššia hodnota za peniaze

- riešenie problémov, ktoré 
ich trápia

- zmena prístupu 
k občanom a zlepšenie 
komunikácie

- riešenie problémových 
oblastí jednoduchými 
nástrojmi

- zvýšenie príjmov 
a šetrenie zdrojov
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Oblasti behaviorálnych intervencií

PARTICIPATÍVNY 
ROZPOČET

SEPAROVANÝ 
ZBER

VEREJNÉ 
PRIESTRANSTVÁ

DANE A POPLATKY

ŠKOLSTVO

SLUŽBY OBČANOM



POWERPOINT PREZENTÁCIE

TITULNÁ STRANAAKO 
BEHAVIORÁLNA 
EKONÓMIA 
POMÁHA 
V PRIEVIDZI
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Nie všetko, 
čo dáva zmysel, funguje 

a nie všetko,
čo funguje, dáva zmysel.



40

90 % rozhodnutí 
sa udeje podvedome



41
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„Problém s prieskumom 
trhu je, že ľudia si 
nemyslia, čo cítia, 

nehovoria, čo si myslia a 
nerobia, čo hovoria.“ 

David Ogilvy



43

Behaviorálna ekonómia je 
veda, ktorá sa zaoberá 

ľudským vnímaním, 
správaním a 

rozhodovaním. 
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Dáva nám nástroje, ako 
porozumieť, predvídať a 

meniť správanie ľudí.
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ŠKOLSTVO
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Intervencia

SMS pripomienka 
3 dni pred testom 

Email
3 dni pred testom 

SMS pripomienka 
1 deň pred testom 

Dobrý
deň,
nezabudni
te, že
máme so
4.C zajtra
test zo SJ.
Prejdite si
spolocne..
.

Dobrý
deň,
nezabudni
te, že
máme so
4.C zajtra
test zo SJ.
Prejdite si
spolocne..
.
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Predbežné výsledky
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Predbežné výsledky
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VEREJNÉ 
PRIESTRANSTVÁ
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Intervencia

Ktorý basketbalový tím je najlepší?
Prievidza alebo Handlová 
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Testovanie

Koľko je na miesto 
cigaretových ohorkov 

teraz?

Vyčistili sme miesto 
realizácie

Koľko je na mieste 
cigaretových ohorkov po 

1 týždni? 
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Výsledky

124

24 26

0

20

40

60

80

100

120

140

Kontrolné meranie Prvý týždeň po
intervencie

Druhý týždeň po
intervencii

Počet ohorkov na zemi v okolí koša



53

DANE A POPLATKY
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Intervencia

2 verzie letáku sprevádzajúceho list o výmere daní 

Zarámcovanie ako 
strata

Zarámcovanie ako 
zisk

Pocit 
jednoduchosti

Štruktúrované 
informácie o postupu 

online platby
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Výsledky

36%

38%

41,80%

40,80%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

Všetci občania Prievidze v

minulom roku 2018

Kontrolná skupina v roku

2019

Skupina, ktorá dostala v

roku 2019 leták

zarámcovaný ako zisk

Skupina, ktorá dostala v

roku 2019 leták

zarámcovaný ako stratu

Percento občanov platiacich dane online

• O 12 - 13 % viac občanov ako v roku 2018 zaplatilo dane online



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ



4. bod 
Blok Komory za verejnú správu

• Spolupráca MŽP SR a MNO pri príprave 
Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030

Milan Zvara
Odbor obchodovania s emisnými kvótami

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia SR



Participácia 
mimovládnych neziskových organizácií 

na príprave 

Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR 
do roku 2030 

s výhľadom do roku 2050



Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do 
roku 2050 (NUS)

 Poskytnúť ucelený dlhodobý (30-ročný) strategický výhľad prechodu na 
nízkouhlíkovú ekonomiku

 Zabezpečiť súlad s cieľmi Parížskej dohody, hlavne pokiaľ ide o cieľ uhlíkovej 
(klimatickej) neutrality

 Ponúknuť zoznam opatrení, z ktorých časť je aj modelovaná (ich dopady na 
redukcie emisií a HDP) a možností ich financovania

 Zabezpečiť súlad s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi v rámci 
národného hospodárstva (energetika, priemysel, doprava, pôdohospodárstvo a 
lesníctvo, odpady)

17.12.2019

http://www.minzp.sk/oblasti/zmena-klimy/nizkouhlikova-strategia/

http://www.minzp.sk/oblasti/zmena-klimy/nizkouhlikova-strategia/


Verejné konzultácie
 14.3.2018 Zverejnenie dotazníka pre odbornú verejnosť (termín bol 11.5.2018)

 Oblasti:
 Všeobecné otázky
 Sektor priemyslu
 Sektor energetiky
 Energetická efektívnosť (budovy, znižovanie spotreby energie vo verejnom a 

súkromnom sektore)
 Sektor dopravy
 Sektor poľnohospodárstva a lesníctva
 Sektor odpadového hospodárstva

 V rámci dotazníka bola možnosť prejaviť záujem participovať na príprave NUS aj v 
rámci tematických expertných podskupín

 Vyhodnotenie dotazníka (august 2018) a vytvorenie pracovných podskupín pod 
KPZK

Verejné konzultácie

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/verejne-konzultacie-k-nus-sr_vyhodnotenie.pdf

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/verejne-konzultacie-k-nus-sr_vyhodnotenie.pdf


Verejné konzultácie - zo 130 oslovených subjektov (zaslaný 
dotazník) reagovalo 37 (28% návratnosť)



17.12.2019

Komisia pre koordináciu politiky zmeny klímy 
(KPZK)

Ad hoc PS pre prípravu nízkouhlíkovej 
stratégie

PPS pre 
prípravu 
stratégie

PPS pre 
energetik

u

PPS pre 
pôdohospo
dárstvo a 
lesníctvo

PPS pre 
dopravu

PPS pre 
priemysel

PPS pre 
odpady

PPS pre 
energetickú 
efektívnosť

PS 
pod 

KPZK

Ad hoc 
PS pre 
adaptá

ciu

Organizačná štruktúra pracovných skupín participujúcich na 
príprave NUS



17.12.2019

Názov Právna forma

Priatelia Zeme-CEPA Občianske združenie

ECO CLUB občianske združenie Inštitút rozvoja TATRA SOCIETY, o.z

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu Záujmové združenie právnických osôb – obchodných spoločností

Slovenský zväz výrobcov tepla Zväz výrobcov a dodávateľov tepla

Združenie pre výrobu a využitie biopalív - ZVVB Záujmové združenie právnických osôb

SKGBC -Slovenská rada pre zelené budovy Neziskové občianske združenie

Energetické centrum Bratislava Nezisková mimovládna organizácia

CITENERGO - združenie energeticko-efektívnych miest, Únia miest Slovenska Záujmové združenie miest a obcí

Republiková únia zamestnávateľov Reprezentatívna organizácia zamestnávateľov súkromného sektoru 

Klub 500 neziskové občianske združenie

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
Združenie - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej 

republiky

Asociácia priemyselných zväzov Združenie zamestnávateľov v priemysle

Zväz automobilového priemyslu Združenie právnických osôb pôsobiacich v automobilovom priemysle

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu združenie podnikateľských subjektov v odvetví slovenskej chémie

Zväz výrobcov cementu Záujmové združenie právnických osôb činných vo výrobe cementu, vápna ..

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Združenie právnických osôb pôsobiacich v OZE a fotovoltaike

Národná vodíková asociácia (NVAS) Občianske združenie

Asociácia hydroenergetikov Slovenska Občianske združenie

Členovia pracovných skupín, ktorí participujú aktívne na príprave NUS



17.12.2019

Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 - harmonogram

Marec 2018 – Zverejnenie dotazníka pre odbornú verejnosť

Apríl 2018 – Zasadnutie Ad hoc pracovnej skupiny pre prípravu stratégie

2Q 2018 – Vytvorenie sektorových pracovných podskupín

Október 2018 – rokovanie KPZK – úroveň STAT (informovanie o stave prípravy)

August 2018 – Vyhodnotenie dotazníka a vytvorenie pracovných podskupín

November 2018 – I. stretnutie PS (Energetika, Priemysel, Doprava)

Január 2019 – Zahájenie procesu SEA (zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente)

Marec 2019 – zverejnená NU štúdia pre Slovensko (spolupráca so SB)

Máj 2019 – I. stretnutie PS (Energetická efektívnosť, Poľnohospodárstvo a LULUCF a 
Odpadové hospodárstvo)

Júl 2019 – príprava a oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu 
Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (bez 
pripomienok verejnosti)

November 2019 – I. návrh stratégie (zaslaný všetkým členom pracovných skupín)

Január 2020 – Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)

Január/február 2020 – Verejné prerokovanie strategického dokumentu (SEA proces)



Ďakujem za pozornosť

www.minzp.sk 



5. bod 

Blok úradu splnomocnenca

Iniciatíva pre otvorené vládnutie

• hlavné úlohy schváleného akčného plánu na roky 2020 – 2021

Lucia Lacika

kontaktná osoba OGP pre Slovenskú republiku



Otvorené informácie
• ZVEREJŇOVAŤ PLNENIE UZNESENÍ VLÁDY SR 

Partneri: Úrad vlády SR

• JEDNOTNE PUBLIKOVAŤ ROVNAKÉ DÁTA: 

PUBLIKAČNÉ MINIMUM PRE ŠTÁTNU SPRÁVU
Partneri: 
• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
• Odborná verejnosť 

• PODPOROVAŤ TRANSPARENTNOSŤ 

KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD
Partneri: 
• Ministerstvo spravodlivosti SR
• Iniciatíva pre otvorené vládnutie 



Otvorené vzdelávanie

• EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ CÚDEO

Partneri: 
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
• Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti + MNO

• SPRÍSTUPNIŤ VZDELÁVACIE ZDROJE VYTVORENÉ Z VEREJNÝCH 
LICENCIÍ

Partner: 
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR



Otvorená veda

• VYTVORIŤ NÁRODNÚ STRATÉGIU OTVORENEJ VEDY 

Partneri: 
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (CVTI SR)
• Slovenská rektorská konferencia (VŠ)



Participácia
• PARTICIPATÍVNE TVORIŤ A REALIZOVAŤ VEREJNÉ POLITIKY

Partneri:
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (otvorená veda)
• Ministerstvo pôdohospodárstva SR (Spoločná pôdohospodárska politika)
• Ministerstvo životného prostredia SR (Vodný plán)
• Ministerstvo vnútra SR (Zákon o dobrovoľníctve)
• Relevantní partneri z prostredia mimovládnych neziskových organizácií

• VZDELÁVAŤ K PARTICIPÁCII ŠTÁTNU SPRÁVU, SAMOSPRÁVU

• PODPOROVAŤ PARTNERSTVO V PROGRAMOVOM 
OBDOBÍ EŠIF 2021 - 2027

Partneri:
• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (CKO)
• Experti z mimovládnych neziskových organizácií



Otvorená justícia – právna istota

• ZVEREJŇOVAŤ VNÚTORNÉ PREDPISY 

A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Partneri:
• Ministerstvo spravodlivosti SR (Slov – Lex)
• Mestá, obce, samosprávy (ZMOS, ÚMS, SK8)



Informácie

Web stránka ÚSV ROS Trello AP OGP 2020-2021



5. bod 

Blok úradu splnomocnenca

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti

• informácia o pracovnej skupine pre prípravu novej 
koncepcie

Majka Milková, koordinátorka koncepcie



5. bod 

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti

Zloženie pracovnej skupiny:
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR, predseda PS

Kristína Babiaková, VIA IURIS

Katarína Batková, nominantka Komory MNO

Pavol Demeš, nezávislý odborník

Marcela Dobešová, nominantka Komory MNO

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky

Juraj Rizman, poradca prezidentky SR

Boris Strečanský, nezávislý konzultant

Filip Vagač, nominant Komory MNO

Michal Vašečka, nezávislý expert

Mária Milková, ÚSV ROS, NP Výskum

Miroslav Mojžiš, ÚSV ROS, expert na EŠIF



5. bod 

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti

Úloha pracovnej skupiny:

pripraviť vstupy do návrhu rámca Koncepcie rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030



5. bod 

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti

Doterajšie aktivity:

Zo strany ÚSV ROS zaslané všetkým členom základné dokumenty:

• KROS na Slovensku na roky 2012 – 2020

• Akčný plán KROS na roky 2012 – 2013

• Akčný plán KROS na roky 2017 – 2018

• Akčný plán KROS na roky 2019 – 2020

• Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny dňa 28. 10. 2019.



5. bod 

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti

Ďalšie aktivity, vyplývajúce z 1. zasadnutia PS:

Zo strany ÚSV ROS vypracované a zaslané všetkým členom:

• návrh štruktúry novej KROS na Slovensku na roky 2021 – 2030

• základné okruhy a podnety do novej KROS na roky 2021 – 2030

• analýza/prepojenie KROS a Stratégie a vízie Slovenska do roky 2030

• vybrané výsledky reprezentatívneho výskumu zameraného na
občiansku spoločnosť

• 4 základné otázky

Druhé zasadnutie pracovnej skupiny naplánované na 09.12.2019.



5. bod 

Blok úradu splnomocnenca

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti

• pozvánka na konferenciu projektu výskumu občianskej 
spoločnosti a MNO 



Pozvánka na diskusiu

k stavu občianskej spoločnosti

a neziskovému sektoru

na Slovensku

v rámci národného projektu

Kvalitnejšie verejné politiky

prostredníctvom lepšieho

poznania občianskej spoločnosti

Národné osvetové centrum V-KLUB

05.02.2020 od 09:30 do 16:00



5. bod 

Blok úradu splnomocnenca

Návrh harmonogramu zasadnutí na rok 2020

• 24. marec 2020

• 16. jún 2020

• 22. september 2020

• 1. december 2020



6. bod 

Rôzne / priestor pre otázky / diskusia



Ďakujeme za pozornosť

a tešíme sa na stretnutie

na 22. zasadnutí Rady vlády MNO 

24. marca 2020


