
22. zasadnutie

Rada vlády SR 

pre mimovládne neziskové organizácie

Bratislava 22. 06. 2020



Program

1. Otvorenie + schválenie programu

2. Príhovor nového predsedu rady p. ministra vnútra Romana Mikulca

3. Predstavenie nových členov rady

4. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií

5.
Občianska spoločnosť a otvorené vládnutie v Programovom vyhlásení 
vlády SR na roky 2020 – 2024 z pohľadu ÚSV ROS

6.
Národný projekt Participácia II. 
– predstavenie prihlásených verejných politík 

7. Rôzne

8. Záver



1. bod 
Otvorenie + schválenie programu

• privítanie
• uznášania schopnosť
• schválenie predloženého programu



2. bod 
Príhovor

• minister vnútra SR 
a predseda Rady vlády SR 
pre mimovládne neziskové organizácie 
Roman Mikulec



3. bod 

Predstavenie nových členov rady

Vítame štátne tajomníčky:

• p. Ingrid Brocková
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

• p. Katarína Bruncková

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

• p. Monika Filipová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

• p. Soňa Gaborčáková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

• p. Jana Ježíková
Ministerstvo zdravotníctva SR



3. bod 

Predstavenie nových členov rady

Vítame štátnych tajomníkov:

• p. Ľuboš Jančík

Ministerstvo financií SR

• p. Radoslav Kutaš

Ministerstvo kultúry SR

• p. Michal Luciak

Ministerstvo spravodlivosti SR

• p. Marian Majer

Ministerstvo obrany SR

• p. Ján Oravec

Ministerstvo hospodárstva SR



3. bod 

Predstavenie nových členov rady

Vítame štátnych tajomníkov:

• p. Juraj Smatana

Ministerstvo životného prostredia SR

• p. Samuel Vlčan

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vítame splnomocnenkyňu vlády SR pre rómske komunity:

• p. Andrea Bučková



3. bod 

Predstavenie starých členov rady

Komora verejnej správy:

• p. László Bukovszky
splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

• p. Milan Muška
Združenie miest a obcí Slovenska

• p. Natália Šovkopljas
Únia miest Slovenska

• p. Helena Psotová
Združenie samosprávnych krajov SK 8



3. bod 

Predstavenie starých členov rady

Komora mimovládnych neziskových organizácií:

• p. Mária Behanovská
Vidiecky parlament na Slovensku

• p. Alžbeta Brozmanová Gregorová
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

• p. Božena Bušová

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb

• p. Marcela Dobešová
Fórum života

• p. Daniela Konečná
Únia materských centier



3. bod 

Predstavenie starých členov rady

Komora mimovládnych neziskových organizácií:

• p. Ľubica Lachká

Asociácia komunitných nadácií Slovenska

• p. Soňa Lexmanová

Fórum donorov

• p. Mária Lévyová

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

• p. Zuzana Magurová

Ženská loby Slovenska

• p. Mária Machajdíková

Sociofórum



3. bod 

Predstavenie starých členov rady

Komora mimovládnych neziskových organizácií:

• p. Karolína Miková

významná odborníčka z oblasti MNO

• p. Laura Dittel

významná odborníčka z oblasti MNO

• p. Zuzana Rosiarová Kesegová / Marián Záhorec

Slovenský červený kríž

• p. Andrea Cocherová

ASFIN



3. bod 

Predstavenie starých členov rady

Komora mimovládnych neziskových organizácií:

• p. Peter Devínsky
Slovenská humanitná rada

• p. Branislav Jelenčík
Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu

• p. Daniel Kaba

Ambrela, platforma rozvojových organizácií

• p. Juraj Lizák
Rada mládeže Slovenska

• p. Branislav Mamojka
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR



3. bod 

Predstavenie starých členov rady

Komora mimovládnych neziskových organizácií:

• p. Marek Machata
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR

• p. Richard Medal

Sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála

• p. Peter Medveď
významný odborník z oblasti MNO

• p. Jaroslav Ostrčil
Asociácia telovýchovných jednôt a klubov SR

• p. Kálmán Petőcz
zástupca Rady vlády SR pre ľudské práva,

národnostné menšiny a rodovú rovnosť



3. bod 

Predstavenie starých členov rady

Komora mimovládnych neziskových organizácií:

• p. Vladimír Sendrei

zástupca poradného orgánu rómskej splnomocnenkyne

• p. Štefan Smrekovský

Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR

• p. Boris Strečanský

významný odborník z oblasti MNO

• p. Tibor Tóth

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku



3. bod 

Predstavenie starých členov rady

Komora mimovládnych neziskových organizácií:

• p. Filip Vagač

významný odborník z oblasti MNO

• p. Marcel Zajac

Ekofórum

predseda Komory MNO



4. bod 
Blok Komory MNO

predseda Komory MNO Marcel Zajac

Pracovné skupiny Komory MNO:

• Koordinačný krízový štáb neziskového sektora

• legislatívno-ekonomická

• MNO a EŠIF



4. bod 
Blok Komory MNO – návrh uznesenia 

k záverom analýzy pracovnej skupiny Koordinačného krízového štábu neziskového sektora

„Návrhy opatrení premimovládne neziskové organizácie v kontexte korona-krízy“

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

žiada o spoluprácu MF SR a analytické jednotky jednotlivých rezortov,

aby spoločne s členmi pracovnej skupiny Koordinačného krízového štábu
neziskového sektora spolupracovali pri dopracovaní analýzy dopadov krízy
Covid-19 na príjmy mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku aj so
zapracovaním dát, ku ktorým experti mimovládnych neziskových organizácií
nemali prístup.



5. bod 
Blok úradu splnomocnenca

Občianska spoločnosť a otvorené vládnutie

v Programovom vyhlásení vlády SR

na roky 2020 – 2024

z pohľadu ÚSV ROS



6. bod 
Národný projekt Participácia II. 

– predstavenie prihlásených verejných politík

Ministerstvo vnútra SR
• verejná politika: Stratégia krízového riadenia

• zapojené MNO: záchranné zložky - Asociácia horských záchranárov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
• verejná politika: Podpora udržateľnej mobility – zákon o verejnej osobnej

doprave

• zapojené MNO: Inštitút verejnej dopravy

Ministerstvo kultúry SR
• verejná politika: Kultúra pre mladých alebo kultúrny fenomén

• zapojené MNO: Stojíme pri kultúre



6. bod 
Národný projekt Participácia II. 

– predstavenie prihlásených verejných politík

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• verejná politika: Zjednotenie posudkovej činnosti a zefektívnenie systému

poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia

• zapojené MNO: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Ministerstvo spravodlivosti SR
• verejná politika: Obchodný register a životné situácie podnikateľov

• zapojené MNO: Slovensko.digital, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková
únia zamestnávateľov, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Slovenský
živnostenský zväz, Klub 500



6. bod 
Národný projekt Participácia II. 

– predstavenie prihlásených verejných politík

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
• verejná politika: Školská politika a koncepcia globálneho vzdelávania

• zapojené MNO: Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Ministerstvo životného prostredia SR
• verejná politika: Zákon o zmene klímy

• zapojené MNO: Priatelia Zeme-CEPA



6. bod 
Národný projekt Participácia II. 

– predstavenie prihlásených verejných politík

Národný bezpečnostný úrad
• verejná politika: Zvyšovanie reziliencie spoločnosti voči kybernetickým

hrozbám na úrovní samosprávnych krajov, miest a obcí

• zapojené MNO: Asociácia kybernetickej bezpečnosti o. z.

Úrad vlády SR
• verejná politika: Súbor inovatívnych modelov zapájania verejnosti do

spolurozhodovania pre opatrenia na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej
politiky SR

• zapojené MNO: predpokladá sa aktívne zapojenie ZMOS, strešných
organizácií reprezentujúcich miestnu a regionálnu územnú samosprávu,
profesné strešné organizácie a asociácie, ďalších relevantných zástupcov
MNO



6. bod 
Národný projekt Participácia II. 

– predstavenie prihlásených verejných politík

Banskobystrický samosprávny kraj
• verejná politika: Envirostratégia 2020 a Stratégia adaptácie BBSK na nepriaznivé

dôsledky zmeny klímy, v previazaní na budovanie zeleného regiónu a riešenie
tematických oblastí (voda, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana
životného prostredia, biodiverzity a manažment v oblasti životného prostredia)

• zapojené MNO: Nadácia EKOPOLIS

Nitriansky samosprávny kraj
• verejná politika: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 vrátane integrovanej územnej
stratégie pre VÚC, ktorá bude rámcovať čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v
nasledujúcom programovacom období

• zapojené MNO: Centrum priestorových a strategických štúdií, občianske
združenie



6. bod 
Národný projekt Participácia II. 

– predstavenie prihlásených verejných politík

Prešovský samosprávny kraj
• verejná politika: Vzdelanie pre dôstojný život, strategický materiál, zameraný na

inováciu systému vzdelávania dospelých príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít a ich uplatnenie na trhu práce v podmienkach
samosprávneho kraja pri zapojení odborných škôl, zamestnávateľov na lokálnom
a regionálnom trhu práce s dôrazom na sieť sociálnych podnikov na území kraja

• zapojené MNO: PRO COMMUNIO, o. z., KEPLA – Kežmarská platforma pre
sociálne začlenenie

Žilinský samosprávny kraj
• verejná politika: Strategické plánovanie - príprava PHSR s prepojením na tvorbu

integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja, spojený s
inováciou modelu spolupráce (spolupráca so zainteresovanou verejnosťou -
stakeholdermi), ktorý bude rámcovať čerpanie štrukturálnych fondov EU v
nasledujúcom programovacom období

• zapojené MNO: Karpatský rozvojový inštitút, nezisková organizácia a občianske
združenie WellGiving



6. bod 
Národný projekt Participácia II. 

– predstavenie prihlásených verejných politík

ostatné samosprávne kraje
• prejavili záujem o vzdelávanie odborných zamestnancov, ktorí budú 

zohrávať úlohu „ambasádorov participácie“ a „lídrov otvoreného vládnutia“ 
pre oblasť zapájania verejnosti



7. bod 

Rôzne / priestor pre otázky / diskusia



Ďakujeme za pozornosť

a tešíme sa na stretnutie

na 23. zasadnutí Rady vlády MNO 

22. septembra 2020


