
24. zasadnutie

Rada vlády SR 

pre mimovládne neziskové organizácie

Bratislava 1. 12. 2020



Program
1. Otvorenie + schválenie programu

2. Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO

3. Konzultácie k Partnerskej dohode na roky 2021 – 2027 

4. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií

4.1. Vidiecky parlament na Slovensku – závery konferencie

4.2. Karpatská Nadácia – štúdia Aby žiadne dieťa nezaostávalo

5.
Blok Komory verejnej správy 
Plnenie uznesenia Rady vlády MNO č. 2/2020 o dotáciách pre MNO

6.
Blok Úradu splnomocnenca vlády
Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností

7. Rôzne

8. Záver



1. bod 
Otvorenie + schválenie programu

• privítanie

• príhovor

• overenie uznášaniaschopnosti

• schválenie predloženého programu



2. bod 
Memorandum o porozumení – história tvorby

• Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2012 – 2020 spolu
s prvým akčným plánom schválená uznesením vlády č. 68 z februára 2012.

• Deklarácie o spolupráci medzi jednotlivými ministerstvami a MNO pri plnení úloh
rezortov (úloha vyplývajúca uznesenia 68/2012, úloha C.1) – schválené Radou vlády SR
pre MNO v marci 2013 a vzaté na vedomie na zasadnutí vlády SR v apríli 2013.

• Vytvorená zmiešaná pracovná skupina z predstaviteľov štátnej správy (ÚV SR, MF SR,
MPSVaR SR, MS SR, MŽP SR) a MNO na pôde Rady vlády SR pre MNO v marci 2013,
následne prebehlo niekoľko stretnutí pracovnej skupiny na pôde Úradu vlády SR a MF SR.

• Opakované posunutie termínu plnenia úlohy.



2. bod 
Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO

Vláda Slovenskej republiky v záujme naplniť záväzky Programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024, vnímajúc občiansku spoločnosť a mimovládne
neziskové organizácie ako jeden z nespochybniteľných pilierov demokracie a právneho štátu
v Slovenskej republike, v záujme posilňovania spolupráce s občianskou spoločnosťou
založenou na princípoch partnerstva, participácie a otvoreného vládnutia

a

Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre
mimovládne neziskové organizácie ako reprezentatívny orgán združujúci zástupcov
platforiem, strešných a veľkých členských mimovládnych neziskových organizácií,
odborníkov a osobnosti občianskej spoločnosti v záujme zlepšovať kvalitu vzťahu medzi
vládou Slovenskej republiky a mimovládnymi neziskovými organizáciami

spoločne deklarujú záujem



2. bod 
Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO

v pozitívnej atmosfére porozumenia a vo vzájomnom dialógu napĺňať body, ktoré sa týkajú rozvoja občianskej
spoločnosti a princípov otvoreného vládnutia obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky
na roky 2020 – 2024, a to najmä:
• pri rozvoji občianskej spoločnosti, vrátane podpory mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov,
• pri tvorbe a prijímaní regulácií a verejných politík týkajúcich sa občianskej spoločnosti a mimovládnych

neziskových organizácií,
• pri podpore dobrovoľníctva,
• pri vytváraní podmienok na transparentnú a efektívnu podporu mimovládnych neziskových organizácií najmä

z verejných a európskych zdrojov,
• pri posilnení systémového financovania mimovládnych neziskových organizácií,
• pri hľadaní spôsobov, ako čo najlepšie napĺňať v právnom rámci Slovenskej republiky práva a slobody

garantované právom Európskej únie ako aj ďalšími medzinárodno-právnymi dohodami a konvenciami
(Medzinárodný dohovor OSN o občianskych a politických právach, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a
základných slobôd a ďalšími), ktorých je Slovenská republika signatárom a ktoré sa týkajú občianskej spoločnosti
(ako sú sloboda združovania a zhromažďovania, rovné zaobchádzanie, právo na prístup k rozhodovaniu, právo
na prístup k informáciám, právo na súkromie, právo na ochranu a ďalšie).



2. bod 
Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO

Vláda Slovenskej republiky a Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády
Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie zároveň spoločne vyhlasujú, že
budú spolupracovať aj pri riešení ďalších otázok neobsiahnutých v Programovom vyhlásení
vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024. Taktiež vyhlasujú, že budú navzájom
pravidelne a proaktívne komunikovať v záujme posilnenia spolupráce medzi vládou
Slovenskej republiky, občianskou spoločnosťou a mimovládnymi neziskovými organizáciami.



2. bod 
Memorandum o porozumení – návrh uznesenia

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE 

č. 3 – návrh pred zasadnutím 

z 1. decembra 2020

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

A) schvaľuje Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO Rady vlády SR pre MNO

B) odporúča ministrovi vnútra SR ako predsedovi Rady vlády SR pre MNO zrealizovať stretnutie zástupcov 
Komory MNO s predsedom vlády SR

C) odporúča predsedovi vlády SR a predsedovi Komory MNO podpísať toto Memorandum o porozumení 
medzi vládou SR a Komorou MNO Rady vlády SR pre MNO



2. bod 
Memorandum o porozumení – návrh uznesenia

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE 

č. 3 – návrh Komory MNO na zasadnutí - odsúhlasený

z 1. decembra 2020

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

A) schvaľuje návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO Rady vlády SR pre MNO, 
schválený Komorou MNO dňa 16.11.2020

B) odporúča ministrovi vnútra SR ako predsedovi Rady vlády SR pre MNO zrealizovať stretnutie zástupcov Komory 
MNO s predsedom vlády SR a zástupcami ministerstiev, najmä MS SR, MF SR, MIRRI SR 

C) odporúča predsedovi vlády SR a predsedovi Komory MNO podpísať toto Memorandum o porozumení medzi 
vládou SR a Komorou MNO Rady vlády SR pre MNO



3. bod 
Konzultácie k Partnerskej dohode na roky 2021 – 2027 

5. – 9. 10. 2020 zrealizoval ÚSV ROS a MIRRI SR 11 on-line okrúhlych stolov:

 Päť okrúhlych stolov – 121 účastníkov – členov Pracovnej skupiny Partnerstvo pre

politiku súdržnosti 2020+

 Šesť okrúhlych stolov – 78 zástupcov občianskej spoločnosti a MNO

12. 11 – 3. 12. 2020 – 5 odborných diskusií = národné konzultácie k eurofondom

10. 12. 2020 – Veľká národná diskusia pre verejnosť

- online príspevok odvysiela Miro Mojžiš, ÚSV ROS vo štvrtok 10. 12. 2020 o 10:00 hod.



4. bod 
Blok Komory MNO

4.1. Vidiecky parlament na Slovensku: závery a odporúčania XI. fóra

4.2. Karpatská nadácia: Aby žiadne dieťa nezaostávalo

- návrh odprezentovať prezentácie na samostatných online vstupoch, ktoré 
zabezpečia zástupkyne organizácií



5. bod 
Blok Komory verejnej správy

Stručná informácia z rezortov:

• prehľad dotácií pre MNO za roky 2019 a 2020

• dotačné mechanizmy a navrhovaný objem na rok 2021

• zhrnutie navrhovanej spolupráce s MNO na rok 2021

- podklady rezortov zosumarizované a odoslané členom rady pred 
zasadnutím



6. bod 
Blok Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho 
rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti

Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských 
spoločností

- online príspevok odvysiela ÚSV ROS v stredu 9. 12. 2020 o 10:00 hod.



7. bod 
Rôzne / priestor pre otázky / diskusia

Návrh termínov zasadnutí rady na budúci rok:

• 9. marec 2021

• 8. jún 2021

• 21. september 2021

• 7. december 2021



Ďakujeme za pozornosť

a tešíme sa na stretnutie

na 25. zasadnutí Rady vlády MNO 

9. marca 2021


