Zápisnica z 24. zasadnutia
Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 1. decembra 2020 od 10:00 hod. v on-line forme.
Účasť na zasadnutí:
 Spolu 40 prítomných s hlasovacím právom (z 51 členov), z toho:
o za Komoru za verejnú správu 16 (z 20) – uznášaniaschopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 24 (z 31) – uznášaniaschopní
 3 hostia (zástupca Kancelárie prezidenta SR a zástupkyne Úradu vlády SR)
 5 zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV
ROS)
 2 zamestnanci MV SR ako technická podpora
Program:
1. Otvorenie
2. Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Komorou MNO + návrh uznesenia
3. Konzultácie k Partnerskej dohode na roky 2021 – 2027
4. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
5. Blok Komory verejnej správy
Plnenie uznesenia Rady vlády MNO č. 2/2020 o dotáciách pre MNO
6. Blok Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností
7. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
8. Záver
Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
1. Otvorenie
Vychádzajúc v ústrety požiadavke členov Komory MNO sa 24. zasadnutie Rady vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Rady vlády pre MNO) presunulo do on-line priestoru.
Technické zabezpečenie zastrešovala Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR na
platforme Webex v priestoroch ministerstva na Pribinovej ulici v Bratislave.
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len splnomocnenec)
privítal na zasadnutí Rada vlády pre MNO pána ministra vnútra a predsedu rady Romana
Mikulca, všetkých členov rady a pripojených hostí.
Odovzdal slovo ministrovi, ktorý vyzdvihol pomoc MNO v súvislosti s praktickými opatreniami boja
proti pandémii na celom Slovensku, obzvlášť u najrizikovejších skupín obyvateľstva. Zvlášť ocenil
Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií a jej manuál zapájania dobrovoľníkov do aktivít – napr.
v domovoch sociálnych služieb. Minister taktiež vyzdvihol flexibilný postup ÚSV ROS a Komory MNO
pri nastavení čerpania pomoci v rámci programu REACT EU, kedy ide podľa jeho slov o výborný príklad
dobre stanovených priorít a opatrení na efektívne čerpanie verejných zdrojov na boj proti pandémii
COVID-19. Ďalej sa minister pristavil pri príprave nového programového obdobia eurofondov na roky
2021 – 2027, kedy zdôraznil, že partnerská spoluúčasť a expertíza mimovládneho sektora musia byť
súčasťou nielen nastavenia, ale aj čerpania eurofondov.
Následne splnomocnenec otvoril 24. zasadnutie a skonštatoval, že na základe počtu prítomných členov
je Rada vlády pre MNO uznášaniaschopná. Ďalej vyzval pripojených na doplnenie programu, na čo
neboli reakcia.

2. Memorandum o porozumení
Splnomocnenec prešiel na prvý bod programu – Memorandum o porozumení. Predstavil historický
kontext jeho prípravy a následne prečítal navrhované znenie, ktoré spoločne pripravil ÚSV ROS
s Komorou MNO. Minister sa s navrhovaným znením stotožnil a zároveň sa rozlúčil s členmi a hosťami
rady a odovzdal vedenie rady splnomocnencovi.
Na vyzvanie splnomocnenca Marcel Zajac, predseda Komory MNO, zrekapituloval diskusiu o
memorande v Komore pre MNO, stručne opísal históriu snáh o spoluprácu s rôznymi vládami SR,
pričom snahou Komory MNO vždy bolo vychádzať s vládami smerom k zlepšovaniu vzťahov.
Predchádzajúce obdobia išlo Komore MNO skôr o udržanie existujúceho formálneho rámca, ktorý sa
vďaka Rade vlády pre MNO podarilo udržať a v niektorých veciach zlepšiť. Komora MNO cíti potrebu
zlepšiť status fungovania MNO, nakoľko bol vytvorený pred 15 – 20 rokmi a dnes je v inej podobe.
Preto prichádza vhod situácia, že je tu možnosť podpisu memoranda a Komora MNO sa vystríhala toho,
aby bola v tejto situácii kritická, lebo nechce klásť na stôl požiadavky a hrať zákopovú hru; snaží sa
prispieť k riešeniu a trpezlivo diskutovať o veciach a rámcoch, ktoré by boli radi, aby sa zmenili. MNO
poskytli veľa podnetov z rôznych akcií a aktivít (Hlas občiansky organizácií, konferencia Orbis Civitates,
dokument Krízového štábu neziskového sektora). Memorandum obsahuje všetky body, o ktorých
hovoria, chápu to ako otvorenie dverí, ako začatie otvorenej diskusie. Marcel Zajac zdôraznil masívnu
podporu členov Komory MNO – dňa 16. novembra 2020 za memorandum hlasovali všetci členovia
okrem dvoch.
Splnomocnenec poďakoval a vyzval k diskusii Komoru verejnej správy. Do diskusie sa prihlásila Helena
Psotová z SK8, ktorí podporujú memorandum a nemajú žiadne námietky. Marcel Zajac poďakoval a
vyzdvihol prvú lastovičku z prostredia vyšších územných celkov – z Trnavského samosprávneho kraja
pri kreovaní Rady partnerstva, do ktorého požiadali o členstvo zástupcov MNO.
Ďalej splnomocnenec prečítal návrh uznesenia Rady vlády pre MNO č. 3/2020 o memorande a oslovil
Marcela Zajaca o reakciu, resp. doplnenie návrhu uznesenia. Ten navrhol výraznejšiu zmenu v bode B)
doplniť stretnutia s vybranými rezortmi, najmä s MV SR, MF SR, MS SR, MIRRI SR.
Nasledovala diskusia k tomuto návrhu:
• Splnomocnenec sa nestotožnil s vybraním len niektorých rezortov a vôbec nie s MV SR, pretože
by to znamenalo, že minister Mikulec má zorganizovať stretnutie sám so sebou. Zdôraznil, že
memorandum je medzi vládou SR a Komorou MNO a agenda MNO sa týka všetkých rezortov,
nie len vybraných.
• Filip Vagač navrhol do bodu A) vložiť slovo návrh, aby následne predseda vlády mohol vstúpiť do
znenia memoranda. Ďalej sa nestotožnil s rozšírením stretnutí na všetky ministerstvá a trval na
stretnutiach s vybranými rezortmi s dôrazom, aby memorandum nezostalo vo formálnej rovine.
• Klára Orgovánová navrhla ponechať rozhodnutie na premiéra, koho si zo strany rezortov prizve
k prípadnej úprave memoranda a jeho následnému podpisu.
• Marcel Zajac otvoril otázku, či má dôjsť najskôr k samotnému podpisu memoranda a následne k
stretnutiam s vybranými rezortmi, alebo naopak, alebo súbežne. Uprednostnil riešenie, aby k
stretnutiu s vybranými rezortmi došlo ešte pred podpisom memoranda.
• Klára Orgovánová opätovne zdôraznila, že je vhodné, aby premiér podpisom memoranda
naštartoval celú komunikáciu MNO s rezortmi.
• Filip Vagač zopakoval svoju predstavu, že jednotlivé stretnutia by sa mali uskutočniť pred
stretnutím s premiérom, ktorý by následne dostal spätnú väzbu od ministrov, že sa stretnutia
uskutočnili a detaily sú prejednané.
Diskusia sa uzavrela úpravou návrhu uznesenia, pričom samotný text memoranda zostal nezmenený:
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
Po ukončení zasadnutia bude členom Rady vlády pre MNO zaslaný email s výzvou na hlasovanie
o uznesení č. 3/2020 formou per rollam.

3. Konzultácie k Partnerskej dohode na roky 2021 – 2027
Splnomocnenec prešiel k bodu č. 3 – konzultácie k Partnerskej dohode. Informoval, že základnú
informáciu dostali členovia elektronicky pred zasadnutím. Miroslav Mojžiš z ÚSV ROS, projektový
manažér projektu Partnerstvo1, bol pripravený odprezentovať stav prípravy Partnerskej dohody na
roky 2021 – 2027 ako kľúčového dokumentu eurofondov na ďalšie programové obdobie.
Vzhľadom na online formu zasadnutia rady sa jeho prezentácia posunula do samostatného online
príspevku, ktorý zorganizuje ÚSV ROS vo štvrtok 10. decembra 2020 o 10:00 hod.
Marcel Zajac povedal, že rozdelenie EŠIF je pre Komoru MNO zásadná otázka. Navrhol zaradiť tento
bod aj na ďalšie zasadnutie rady.

4. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
V rámci plánovaného programu bol v bloku Komory MNO vytvorený priestor na dve prezentácie:
 Vidiecky parlament na Slovensku: závery a odporúčania XI. fóra v témach klimatická zmena,
rodinné poľnohospodárstvo, vidiecka mládež a trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí
a miestne iniciatívy
 Karpatská nadácia: Aby žiadne dieťa nezaostávalo – štúdia služieb a programov vzdelávania a
starostlivosti v ranom detstve so špeciálnym zameraním na maďarsko-slovenské pohraničie
Vzhľadom na online formu zasadnutia rady boli prezentátorky vyzvané na odprezentovanie výstupov
v samostatných online prezentáciách pri pozvaní členom rady.

5. Blok Komory verejnej správy
V bloku za verejnú správu tajomníčka rady Skarlet Ondrejčáková informovala prítomných, že na základe
uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia rady2 rezorty poskytli podklady, týkajúce sa stručného
prehľadu poskytnutých dotácií vo svojej kompetencii za roky 2019 a 2020 a výhľady na rok 2021, ako
aj zhrnutie navrhovanej spolupráce s MNO na rok 2021. Podklady boli zosumarizované do textovej aj
tabuľkovej podoby a zaslané členom rady deň pred zasadnutím.

1

Bližšie informácie o projekte sú dostupné na stránke ÚSV ROS Projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie
občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov 3,
Ministerstvo vnútra SR - Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (minv.sk).
2
Uznesenie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie č. 2 z 22. septembra 2020,
dostupné na stránke ÚSV ROS
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/rokovania/2020
/23_rokovanie/Rada%20vlady%20pre%20MNO_2020-09-22_uznesenie%20c.%202-2020.pdf.

Podklady tiež doručila Únia miest Slovenska za vybrané mestá. V tabuľkovej podobe boli zaslané
členom rady pred zasadnutím.
Marcel Zajac sa vyjadril, že poskytnuté podklady Komora MNO zanalyzuje a dohodne sa na ďalšom
postupe.

6. Blok Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
V bloku ÚSV ROS boli pripravené na prezentáciu dva body:
 Existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu
efektívnosti, transparentnosti a účelnosti
 Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností
Vzhľadom na online formu zasadnutia rady boli prezentácie posunuté do samostatného online
príspevku, ktorý zorganizuje ÚSV ROS v stredu 9. decembra 2020 o 10:00 hod.
7. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
Marcel Zajac vyjadril žiadosť, aby Komora MNO bola prizvaná do procesu tvorby strategických
dokumentov Slovenska, pretože napr. v dokumente Moderné Slovensko – Plán obnovy nie je ani jedno
slovo o aktívnych občanov či inštitúcii aktívnych občanov. Splnomocnenec zareagoval, že zatiaľ nemá
bližšie informácie, ale upozornil na iniciatívu Hlasu občianskych organizácií z 23. 11. 2020 so žiadosťou
o kvalitnejšiu prípravu Plánu obnovy. Reagoval na to Filip Vagač a vyzval ÚSV ROS, aby formálne oslovil
MF SR so žiadosťou, aby bola Komora MNO aj ÚSV ROS do tohto procesu zapojení.
Následne splnomocnenec upriamil pozornosť na navrhnuté termíny zasadnutí Rady vlády pre MNO na
rok 2021: 9. marec 2021, 8. jún 2021, 21. september 2021, 7. december 2021
8. Záver
Splnomocnenec sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a spoluprácu. Ospravedlnil sa za
technické nedostatky online zasadnutia. Na záver pozval všetkých na ďalšie zasadnutie Rady vlády pre
MNO, ktoré je naplánované na 9. marca 2020. Následne ukončil 24. zasadnutie rady.
Marcel Zajac poďakoval ÚSV ROS za organizáciu on-line stretnutia na poslednú chvíľu a pochválil
všetkých, že sa komunikuje s novou vládou na vysokej úrovni, že máme funkčnú Radu vlády pre MNO
a funkčný ÚSV ROS a stojíme pred podpísaním memoranda.

Prílohy:
 Uznesenie č. 3-2020
 Prezentácia zo zasadnutia

V Bratislave, dňa 07.12.2020
Zápis pripravili: Lucia Lacika, v. r., Skarlet Ondrejčáková, v. r.
Schválil: Martin Giertl, v. r.

