
Zápisnica z 23. zasadnutia  

Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,  

ktoré sa konalo dňa 22. septembra 2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. 
v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik, Bratislava. 

 

Účasť na zasadnutí:  

• Zo 49 členov s hlasovacím právom prítomných 38, z toho:  
o za Komoru za verejnú správu 18 (z 20) – uznášaniaschopní  
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 20 (z 29) – uznášaniaschopní  

• 12 hostia 

• 5 zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV 
ROS) 

 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií 

2.1. Zadefinovanie vzájomných očakávaní a odštartovanie diskusií o možných plánoch na ich 
naplnenie, zblíženie predstáv a očakávaní 

2.2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 
rozvoja – žiadosť o bližšie informácie 

2.3. Daň z nehnuteľnosti vo vlastníctve osôb vykonávajúcich športovú a telovýchovnú činnosť 
– diskusia o možných úpravách zákona 

3. Blok Komory verejnej správy 
3.1. Národný lesnícky program – predstavenie prípravy strategického dokumentu (Sekcia 

lesného hospodárstva a spracovania dreva, MPRV SR) 
3.2. Spätná väzba MIRRI SR na návrhy ÚSV ROS a MNO v súvislosti s REACT 

4. Blok Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
4.1. Predstavenie analýz zaoberajúcich sa dotačnými mechanizmami štátu vo vzťahu k MNO 
4.2. Pozvánka na podujatie Týždeň otvoreného vládnutia 2020 

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

 

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov: 
 
1. Otvorenie 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len splnomocnenec) 
privítal na zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Rada vlády MNO) 
štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Jána Lazara, všetkých členov rady a prítomných hostí. 
Štátny tajomník na zasadnutí zastupoval ministra vnútra a predsedu Rady vlády MNO Romana Mikulca. 
Splnomocnenec uviedol, že ho veľmi teší prítomnosť štátneho tajomníka pre verejnú správu, pretože 
vie, že téma spolupráce MNO s verejnou správou je mu osobne blízka a odovzdal štátnemu tajomníkovi 
slovo. Štátny tajomník ospravedlnil neúčasť ministra vnútra a prečítal jeho príhovor. Ďalej dodal, že on 
osobne vníma otázky občianskej spoločnosti a MNO ako prioritu a teší sa na spoluprácu. 

Splnomocnenec otvoril 23. zasadnutie a skonštatoval, že na základe počtu prítomných členov je Rada 
vlády MNO uznášaniaschopná. Ďalej dal hlasovať o programe zasadnutia, ktorý bol jednohlasne 
schválený.  

 



2. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií 

Predseda Komory MNO a podpredseda Rady vlády pre MNO Marcel Zajac rozdal prítomným najnovšiu 
verziu vyhlásenia, v ktorom Komora MNO zhŕňa svoje požiadavky a očakávania. Komora MNO nemá 
v úmysle nahrádzať činnosť platforiem MNO a chce sa venovať najmä všeobecným a spoločným 
otázkam MNO. Hlavným cieľom Komory MNO v tomto volebnom období bude zlepšiť postavenie 
MNO. Spomínané vyhlásenie je potrebné aj z toho dôvodu, že po vypuknutí pandémie COVID-19 
komunikácia so štátom zoslabla. 

Marcel Zajac uviedol, že k dialógu medzi MNO a verejnou správou a k navrhovaniu riešení v oblasti 
MNO by malo dochádzať najmä na pôde Rady vlády pre MNO a ÚSV ROS. Následne odovzdal slovo 
jednotlivým platformám, ktoré informovali o svojich skúsenostiach so spoluprácou so štátom. 
Vystúpili: 

• Branislav Jelenčík za Slovenskú koalíciu pre kultúrnu diverzitu s identifikáciou hlavných 
problémov a možných riešení týchto problémov v oblasti kultúry (návrh v prílohe zápisnice);  

• Juraj Lizák za Radu mládeže Slovenska, ktorý sa zameral na spoluprácu s MŠVVaŠ SR v oblasti 
mládežníckej politiky, kde uviedol, že po zrušení odboru mládeže komunikácia s rezortom nie 
je ideálna a spolupráca vo viacerých záležitostiach stagnuje;  

• Jaroslav Ostrčil za Asociáciu telovýchovných jednôt a klubov SR (ATJK), ktorý hovoril 
o nepriamej a priamej podpore telovýchovných jednôt a športových klubov, napr. v súvislosti 
s daňou z nehnuteľnosti vo vlastníctve MNO vykonávajúcich športovú a telovýchovnú činnosť 
(návrh v prílohe zápisnice). Navrhol vytvoriť pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov MŠVVaŠ 
SR, MF SR, samosprávy a ATJK a prejednať návrh ATJK;  

• Marcel Zajac za Ekofórum, ktorý pochválil MŽP SR za prístup k MNO, rovnako dobre hodnotil 
spoluprácu s MPRV SR, MDV SR či MF SR, celkovo je spolupráca lepšia a s vyššími 
predstaviteľmi rezortov ako v predošlom volebnom období. Existujú však oblasti, v ktorých 
ešte je potrebné výrazné zlepšenie, napr. spolupráca a komunikácia zatiaľ neprebieha 
s Úradom vlády SR či podpredsedom vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie. Štátny 
tajomník Ján Lazar prisľúbil, že týmto inštitúciám bude tlmočiť žiadosť o zlepšenie 
komunikácie s MNO;  

• Branislav Mamojka za Národnú radu občanov so zdravotným postihnutím v SR, ktorý uviedol, 
že po počiatočných problémoch v súvislosti so zámerom o úpravu pravidiel pri poskytovaní 
a financovaní opatrovateľských služieb sa už rozbehla komunikácia a spolupráca s MPSVR SR. 

Splnomocnenec uviedol, že je rád, že existuje vôľa spolupracovať a zároveň poďakoval MV SR za 
podmienky, v ktorých môže ÚSV ROS pracovať na zlepšovaní postavenia MNO. Ďalej navrhol pristúpiť 
k hlasovaniu o návrhu uznesenia, vychádzajúceho z vyhlásenia Komory MNO. Uznesenie Rady vlády 
pre MNO č. 2/2020 bolo po miernej úprave jednohlasne prijaté(v prílohe zápisnice). Filip Vagač ešte 
na záver tejto časti doplnil, že by bolo vhodné na ďalšom zasadnutí rady prezentovať odpočet úloh 
z odhlasovaného uznesenia. 

  
3. Blok Komory verejnej správy 

Splnomocnenec privítal zástupcov MPRV SR a poďakoval im za ochotu odprezentovať participatívny 
proces tvorby Národného lesníckeho programu SR (ďalej len NLP), ktorý si MPRV SR vybralo v rámci 
úlohy Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021 ako verejnú politiku, ktorá 
bude tvorená v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti. Splnomocnenec vyzdvihol doterajší 
prístup a spoluprácu s MPRV SR pri tvorbe NLP. 
 
Martina Štěrbová, koordinátorka tvorby NLP za Národné lesnícke centrum vo Zvolene, odprezentovala 
dôvody pre tvorbu NLP, harmonogram tvorby, doterajšie uskutočnené kroky a štruktúru 
participatívneho procesu. Zároveň ponúkla prehľad zainteresovaných strán do tvorby NLP, vrátane 



viacerých MNO (prezentácia v prílohe). Peter Medveď z organizácie Ekopolis vyjadril potešenie, že 
dokument je pripravovaný participatívne a odporučil, aby sa facilitátor procesu riadil materiálom 
Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. 
 
V ďalšej časti vystúpil štátny tajomník MIRRI SR Vladimír Ledecký, ktorý informoval, že v rámci 
iniciatívy REACT na vyzvanie podpredsedníčky vlády Veroniky Remišovej reagovali oslovené subjekty 
s požiadavkami, ktoré vysoko prevyšujú očakávaný balík podpory 780 mil. eur (požiadavky štátnych 
inštitúcií za 2,9 mld., samosprávy za 4,27 mld. a MNO cez ÚSV ROS za 0,522 mld.). Zaslané návrhy 
projektov/oblastí/tém sa v súčasnosti analyzujú a hľadajú najoptimálnejšie cesty realizácie projektov, 
pričom do decembra 2020 dôjde k prerozdeleniu financií do troch vybraných operačných programov 
Ľudské zdroje, Efektívna verejná správa a Integrovaný regionálny operačný program. Štátny tajomník 
zároveň uistil zástupcov MNO, že návrhy neziskového sektora budú zapracované do úprav 
spomínaných operačných programov tak, aby dostali priestor v pripravovaných výzvach. 
 
Následne p. Ledecký prešiel k výzve z dotačnej schémy MIRRI SR na pomoc MNO v boji s COVID-19 
v objeme 1,1 mil. eur (tejto výzve predchádzala samostatná výzva pre samosprávy). Predkladanie 
žiadostí bolo uzavreté k 2.09.2020, prihlásených bolo 477 žiadostí v celkovej hodnote takmer 13 mil. 
eur. V rámci zefektívnenia predkladania žiadostí a zníženia byrokracie bude podporná projektová 
dokumentácia vyžadovaná až od úspešných žiadateľov. Výzva ešte nie je vyhodnotená, viacero 
projektov však neobsahovalo žiadne prepojenie s COVID-19. Vyhodnotenie by malo byť ukončené 
v polovici októbra 2020 a podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi plánuje MIRRI SR na začiatok 
novembra 2020.  
 
Helena Psotová, zastupujúca Združenie samosprávnych krajov SK8, reagovala v súvislosti s oslovením 
SK8 p. Remišovou – na predloženie priorít a projektov dostali veľmi málo času, pričom chýbala 
špecifikácia plánovaných podporených tém. Následne dostali informáciu z IROP o navýšení financií na 
zelenú infraštruktúru a revitalizáciu vnútroblokov, čo SK8 nepovažuje za priority týchto dní. Na jej 
otázky, či bude vypísaná nová výzva na samosprávy a či budú podporené už schválené projekty 
samospráv zo zásobníka projektov reagoval p. Ledecký informáciou o nateraz ešte neschválenom  
REACTe a s prosbou o trpezlivosť, nakoľko sa IROP sťahuje z MPRV SR na MIRRI SR. 
 
Marcel Zajac na margo výzvy pre MNO uviedol, že jej vypĺňanie a forma boli komplikované, na zozname 
oprávnených žiadateľov chýbali niektoré formy MNO a navrhol, že v budúcnosti by s nastavovaním 
výziev vedeli pomôcť nadácie, ktoré často spravujú grantové programy. Štátny tajomník ubezpečil, že 
je pripravovaná zmena zákona tak, aby sa o financie mohli uchádzať viacerí oprávnení žiadatelia. 
 
Klára Orgovánová, zastupujúca organizácie z poradného orgánu splnomocnenkyne pre rómske 
komunity, upozornila na chýbajúcu podporu na výstavbu karanténnych mestečiek v MRK.  
 
 
4. Blok Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Splnomocnenec pozval všetkých prítomných na online sledovanie konferencie Týždeň otvoreného 
vládnutia 2020, ktorý sa kvôli situácii s COVID-19 nemôže konať naživo. K dispozícii budú livestreamy 
a nahrávky jednotlivých diskusií.  

Mária Milková z ÚSV ROS predstavila dve analýzy dotačných mechanizmov, ktoré si nechal vypracovať 
ÚSV ROS – analýzu zverejňovania informácií v module dotačných schém a analýzu existujúcich 
postupov a metodík dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, 
transparentnosti a účelnosti. Obe analýzy boli vypracované nezávislými expertmi z akademického 
prostredia. V súvislosti s prvou spomínanou analýzou už došlo aj k jej pripomienkovaniu zo strany 
jednotlivých ÚOŠS, v prípade druhej analýzy ÚSV ROS plánuje stretnutia s jednotlivými ÚOŠS, kde im 
predstaví analýzu a prediskutuje s nimi nedostatky, návrhy a ďalší postup. Marcel Zajac požiadal 



o zaslanie týchto analýz členom Komory MNO, nakoľko by sa radi podieľali na tvorbe odporúčaní, ktoré 
z nich budú vychádzať. 

Bystrík Antalík z ÚSV ROS informoval o prebiehajúcom hodnotení MONEYVAL, týkajúcom sa rizík 
spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Požiadal členov Komory MNO 
o súčinnosť pri šírení a vypĺňaní dotazníka v tejto záležitosti. 

 
5. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia 

Do diskusie už neboli navrhnuté žiadne ďalšie body. 

 
6. Záver 

Splnomocnenec sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a spoluprácu a pozval ich na ďalšie 
zasadnutie Rady vlády pre MNO, ktoré je naplánované na 01.12.2020. Následne ukončil 23. zasadnutie 
rady.  

 

Prílohy: 

• Uznesenie č. 2-2020 

• Prezentácia 

• Podklady k jednotlivým bodom programu 
 

 

 

V Bratislave, dňa 29.09.2020 
Zápis pripravili: Alžbeta Neuschlová, v. r., Skarlet Ondrejčáková, v. r. 
Schválil: Martin Giertl, v. r. 


