
 

 

RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE  
 
 
 

PROTOKOL O HLASOVANÍ PER-ROLLAM 
 
 
 

Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie na svojom 24. zasadnutí dňa 1. decembra 
2020 diskutovali o znení uznesenia č. 3, týkajúceho sa Memoranda o porozumení medzi vládou SR 
a Komorou mimovládnych neziskových organizácií. Dohodli sa na znení samotného memoranda ako aj 
ďalších dvoch bodov uznesenia. 

 

Následne boli členovia rady vyzvaní na hlasovanie procedúrou per-rollam v súlade s čl. 9 štatútu rady. 
Hlasovanie prebiehalo v čase  2. – 7. decembra 2020.  

 

Výsledok hlasovania je nasledovný: 

• Hlasovania sa zúčastnilo 42 z 51 členov rady. 

• Všetky hlasy boli za schválenie uznesenia. 

 

Uznesenie č. 3/2020 Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie bolo schválené. 

 

 

 

V Bratislave dňa 8.12.2020 

Skarlet Ondrejčáková, tajomníčka rady  



 

 

 

 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE  

 

č. 3  

zo 7. decembra 2020 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie  
 

 

A) schvaľuje 

 

návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a Komorou mimovládnych neziskových 

organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, schválený Komorou 

mimovládnych neziskových organizácií dňa 16. 11. 2020 

 

 

B) odporúča  

 

ministrovi vnútra SR ako predsedovi Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie 

 

zrealizovať stretnutie zástupcov Komory mimovládnych neziskových organizácií s predsedom 

vlády SR a zástupcami ministerstiev, najmä Ministerstvom spravodlivosti SR, Ministerstvom 

financií SR a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

 

 

C) odporúča  

 

predsedovi vlády SR a predsedovi Komory mimovládnych neziskových organizácií 

 

podpísať toto Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou mimovládnych 

neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

MEMORANDUM O POROZUMENÍ  

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

A KOMOROU MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE 

 

 

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 

 

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).  

 

 



 

 

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. 

 

 

 

V Bratislave, dňa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Igor Matovič 

predseda vlády Slovenskej republiky  

 

Marcel Zajac  

predseda Komory mimovládnych neziskových 

organizácií Rady vlády Slovenskej republiky 

pre mimovládne neziskové organizácie 


