Rada vlády SR
pre mimovládne neziskové organizácie
25. zasadnutie
Bratislava 8. júna 2021

Otvorenie
•

úvodné slovo ŠT Jána Lazara

•

schvaľovanie programu – návrh na úpravu poradia bodov podľa
časových možností pozvaných hostí

Program – navrhnutý
1.

10:00 - 10:15

Otvorenie
Komora mimovládnych neziskových organizácií

2.

10:15 - 10:45

• Postoj Komory MNO k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby

+ hlasovanie o uznesení

Komora za verejnú správu
3.

10:45 - 11:30

• MV SR – spolupracujúce MNO v civilnej ochrane a krízovej situácii
• Informácia o stave Partnerskej dohody a procese prípravy Operačného programu Slovensko
• Budovanie kapacít pre participáciu v štátnej správe

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
• Iniciatíva pre otvorené vládnutie – zverejňovanie datasetov z prieskumu najžiadanejších datasetov +
prezentácia príkladu dobrej praxe MŽP SR

4.

11:30 - 12:00

• Pozvánka ÚSV ROS na najbližšie podujatia
• Informácia o legislatívnom procese návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na
roky 2021 – 2030 a Akčného plánu na roky 2021 – 2024

5.

12:00 - 12:20

Rôzne + Záver

Program – schválený
1.

10:00 - 10:15

Otvorenie
Komora za verejnú správu

3.

10:15 - 11:15

• MV SR – spolupracujúce MNO v civilnej ochrane a krízovej situácii

• Informácia o stave Partnerskej dohody a procese prípravy Operačného programu Slovensko
• Budovanie kapacít pre participáciu v štátnej správe

Komora mimovládnych neziskových organizácií
2.

11:15 - 12:00

• Postoj Komory MNO k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby
+ hlasovanie o uznesení

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
• Iniciatíva pre otvorené vládnutie – zverejňovanie datasetov z prieskumu najžiadanejších datasetov +

prezentácia príkladu dobrej praxe MŽP SR

4.

12:00 - 12:20

• Pozvánka ÚSV ROS na najbližšie podujatia
• Informácia o legislatívnom procese návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na
roky 2021 – 2030 a Akčného plánu na roky 2021 – 2024

5.

12:20 - 12:30

Rôzne + Záver

Otvorenie
•

privítanie nových členov
p. Dušan Velič, štátny tajomník MIRRI SR
p. Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska

Otvorenie
•

privítanie hostí:
k bodu 2.: iniciátori hromadných pripomienok a p. Slavomíra Salajová, ÚV SR
k bodu 3.1.: p. Galya Terzieva, koordinátorka iniciatívy sieťovania aktérov pre riadenie rizík
k bodu 3.2.: p. Ján Ridzoň, GR sekcie OP Slovensko

k bodu 3.3.: p. Michal Hladký, MDaV SR
k bodu 4.1.: p. Jozef Nováček, MŽP SR
p. Ivana Kohútková, Hlas občianskych iniciatív

3.1. bod: MV SR – spolupracujúce MNO v civilnej ochrane a krízovej situácii

Galya Terzieva
koordinátorka iniciatívy sieťovania aktérov
pre riadenie rizík

DOBROVOĽNÍCI,
NEZISKOVKY
A PROFESIONÁLI
V CIVILNEJ OCHRANE,
KRÍZOVOM RIADENÍ
A HUMANITÁRNEJ POMOCI

ECHO/SUB/2020/TRACK1/831634, MINV č. grantu: EK2020010012,
Platforma pre sieťovanie aktérov znižovania multi-rizík v oblasti prírodných
a technologických katastrof a hrozieb

PLATFORMA PRE SIEŤOVANIE AKTÉROV
ZNIŽOVANIA MULTI-RIZÍK V OBLASTI PRÍRODNÝCH
A TECHNOLOGICKÝCH KATASTROF A HROZIEB
• Mapa aktérov civilnej ochrany neziskového sektora a mimovládnych
dobrovoľníckych zoskupení
• Prepojenie s expertmi v oblasti znižovania rizika katastrof z verejného
a súkromného sektora so samosprávami;
• Zvýšenie dôveryhodnosti aktérov
• Spoločná tvorba vízie platformy

www.civilnaochrana.org

MECHANIZMUS CO V EÚ VYCHÁDZA Z
HUMANITÁRNEHO PRÁVA
• Civilná ochrana sa stala neodmysliteľnou súčasťou bezpečnostného systému štátov.

• Zaoberá sa predovšetkým tvorbou ochranných opatrení a likvidáciou následkov prírodných
krízových javov, živelných pohrôm, veľkých prevádzkových havárií a katastrof spôsobených
ľudskou činnosťou, vrátane znefunkčnenia kritickej infraštruktúry a objektov chránených
záujmov.
• Úlohou civilnej ochrany je realizácia nevojenských opatrení v období ohrozenia stavu
bezpečnosti zameraných na ochranu obyvateľstva v čase mieru.
• Vývojové trendy v oblasti krízového riadenia smerujú k posilneniu postavenia CO ako
ústredného organizačného prvku krízového riadenia.

ČINNOSTI NA ÚSEKU
CO PODĽA ZÁKONA 42/1994 Z. Z.
Civilná ochrana - úlohy a opatrenia:
-

organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác
organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby
poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania
zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie
vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení
organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu
posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov
zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti
v civilnej ochrane

MNO A DOBROVOĽNÍCTVO

• Rešerš MNO v oblasti CO a KR
• Činnosti
• Prínos
• Vízia
• Príležitosti

PRIESKUM AKTÍVNYCH MNO (O.Z.)
• Prieskumová vzorka MNO, ktoré majú v predmete svojej činnosti: záchranárske, hasičské,
kynologické činnosti, organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc, humanitárnu
starostlivosť, vzdelávanie, sociálne služby, sociálnu pomoc, zdravotnú starostlivosť a iné
relevantné služby.
kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Žilinský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Bratislavsky kraj
Trenčiansky kraj
SPOLU

počet MNO
329
306
175
137
189
235
216
141
1728

veľmi aktívni
12
8
4
4
5
4
36
4
77
187

DHZ
81
7
15
16

4,46%

DOTÁCIE MV SR (2013 – 2019) – 236 ŽIADOSTÍ MNO

MNO

10

Dobrovoľní hasiči

8

Pátracie služby kynológovia

5

Záchranárske združenia

34

Organizácie zdravotníckych služieb

24

Správcovia ohrozeného záujmu (bane)

3
84

Ročný rozpočet
cca 100 000 €

O.Z. NA ÚSEKU 112
• Ostatné záchranné zložky IZS – občianske združenia s predmetom činnosti poskytovanie
pomoci pri ochrane života, zdravia
kraj
Košický kraj
Prešovský kraj
Žilinský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Trenčiansky kraj

MNO ostatné na úseku IZS
13
15
TBA
TBA
8
4
4
5

• Zdroj: Koordinačné stredisko IZS

KATEGORIZÁCIA ČINNOSTÍ MNO V KONTEXTE CO
• Záchranárska práca spojená s poskytovaním pátracích činností, post traumatickej a psychologickej
pomoci, právnej pomoci, prvej pomoci, hásenie požiarov, atď.
• Zdravotnícke služby: zdravotná starostlivosť, prvá pomoc, záchrany života a zdravia počas
krizového stavu (zdravotnícky personál, sociálni pracovníci)
• Krízová intervencia, krízová linka pomoci, ktorá je postavená na virtuálnom systéme, za účelom
poskytovania logistickej podpory, organizovania pomoci pre zasiahnutých

• Sociálne a psychologické poradenstvo: Poskytovanie psychoterapie počas krízy, psycho-sociálnej
podpory pre zasiahnutých, ich okolie ako aj pre ostatné intervenčné zložky počas udalostí
s traumatizujúcim potenciálom, od individuálnych až po udalosti s hromadným postihnutím osôb.
• Spolupráca so samosprávami - poskytovanie školení a cvičení intervencie na mieste MÚ
• Príprava dobrovoľníkov a expertov na krízovú intervenciu
• Humanitárna pomoc (materiálna pomoc, nudzové ubytovanie, potravinová pomoc, atď.)
• Práca spojena s obnovením zasiahnutého územia

ČINNOSTI

HUMANITÁRNEJ POMOCI A CIVILNEJ OCHRANY

• Budovanie kapacít a pripravenosť na katastrofy
• Peňažné prevody a poukazy (zbierky, poskytovania finančných prostriedkov z rezervných fondov, alebo z
rezervy EÚ – UCPM, atď.)
• Digitálne technológie používané na doručovanie humanitárnej pomoci
• Inklúzia zdravotne postihnutých, kultúrna diverzita, zníženie formy násilia a prejavov extrémizmu
• Vzdelávanie v rámci riadenia núdzových situáciách
• Dobrovoľnícka pomoc
• Potravinová pomoc / WASH – základné hygienické potreby / Voda a hygiena
• Pomoc zraniteľným a marginalizovaným skupinám vrátane utečencov, interné vysídlených osôb
• Humanitárne opatrenia v mestských krízach
• Doprava a logistika pre obete / Humanitárne letecké služby /posúdenie potrieb / Ochrana / Sociálna
ochrana
• Premosťovanie odolnosti postihnutej komunity s humanitárnym rozvojom
• Dočasné (núdzové) ubytovanie

PREVENCIA
• Realizácia školení pre dobrovoľníkov

• Vzdelávanie o krízovom riadení a o predchádzaní konfliktov
• Krízová komunikácia
• Strategický a krízový manažment

• Všeobecné vedomosti o riadení rizík
• Výskumné a prieskumové činnosti
• Komunikácia s verejnosťou

• Osveta
• Multimediálna produkcia a publikačná činnosť

PRIPRAVENOSŤ
• Realizácia školiacich programov

• Výcvik riadenia krízových situácií
• Príprava dobrovoľníkov
• Nácvik pátrania
• Nácvik evakuácie, sebaochrany
• Nácvik krízového riadenia na lokálnej úrovní
• Realizácia moderných foriem prípravy za pomocou VR, rozšírenej reality
• Tvorba simulačných nástrojov a scenárov

• Spolupráca so záchrannými zložkami
• Zavádzanie štandardov pri riadení krízových javov

REAKCIA
• Poskytovanie prvej pomoci

• Záchranná práca a záchrana osôb
• Poskytnutie predlekárskej a lekárskej pomoci
• Vyslobodzovanie osôb a odsun zranených
• Pátranie a vyslobodzovanie ľudí
• Evakuácia a zabezpečenie verejného poriadku
• Logistika (+ reconnoisance & triage), zmapovanie postihnutého územia a manažment
ľudí/tovarov/atď.
• Poskytovanie testovania počas krízových javov epidemiologického charakteru
• Zabezpečenie starostlivosti pre ohrozených a zraniteľné skupiny

OBNOVA
• Poskytovanie materiálnej pomoci, finančnej podpory
• Odstraňovanie následkov prírodných katastrof – organizácia dobrovoľníkov
pri odstraňovaní nánosov, odpadov, atď.
• Post traumatická pomoc
• Núdzové ubytovanie
• Dekontaminácia vôd, pôdy, územia (odmínovanie v prípade zahraničných misií v zónach
ozbrojených konfliktov a pod.)
• Obnovenie územia pri ekologických katastrofách
• Poskytovanie humanitárnej pomoci
• Poskytovanie technickej a expertnej pomoci pri manažment táborov, dočasného ubytovania,
poľných nemocníc atď.

Vízia
Budovanie civilnej ochrany s využitím prvku dobrovoľníctva
podľa Programového vyhlásenia vlády SR
• presadzovanie rozvoja dobrovoľníctva ako dôležitého piliera CO
• podpora dobrovoľných hasičských zborov zo strany štátu
• podpora systémových opatrení týkajúcich sa činnosti a postavenia dobrovoľných
záchranárov
V ekonomickej diplomacii a rozvojovej pomoci sa vláda zaviazala v dialógu s mimovládnym
sektorom presadzovať adresné nastavenie nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej
pomoci.

PRÍLEŽITOSTI
• Zavádzať finančné a iné nástroje na povzbudenie rozvoja dobrovoľníctva a účasť MNO na úseku KR v rámci politiky CO
(doplnenie zákona o dobrovoľníctve)
• Nominovať koordinátora pre poskytovanie humanitárnej pomoci – koordinované riadenie finančných prostriedkov podľa
jasne zadefinovaných cieľov a potrieb

• Posilniť účasť MNO v krízovej komunikácii
• Podporovať budovania znalostného, kapacitného a infraštruktúrneho zabezpečenia – spoločná vízia
• Obnoviť a podporiť všetky služby, ktoré dokážu realizovať MNO: školenia, pripravenosť, tréningy pre samosprávy,
humanitárne misie, krízové intervencie, záchranárske práce a iné
• Rozvíjať spoločné činnosti štátnej, verejnej správy a MNO
• Realizovať pripravenosť podľa EÚ modulov – profesionalizácia prostredníctvom SOP pre jednotky reakcie modulových
situácií
• Zapojenie viacerých MNO do systému IZS
• Rozšíriť informácie o dobrovoľníckych organizáciách smerom k ZMOS a Únii miest Slovenska

• Poskytovať výmenné programy praktického vzdelávania pre aktérov zo spoločného európskeho mechanizmu UCPM

Galya Terzieva
koordinátorka iniciatívy sieťovania aktérov
pre riadenie rizík
Hotel Bôrik, Bratislava, 08/06/2021
Obrázky: Detské kresby zo súťaže: „Ochranárik čísla
tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ za posledné 4 roky

e-mail: galya.terzieva@civilnaochrana.org
“This presentation has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this presentation is the
sole responsibility of implementing partner and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”

2. bod: Blok Komory MNO
Postoj Komory MNO k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby

+ hlasovanie o navrhnutom uznesení

2. bod: Blok Komory MNO – pôvodný návrh A uznesenia č. 1/2021

k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A)
navrhuje,
aby návrhy zákonov, ktoré boli Úradom vlády SR – podpredsedom vlády pre legislatívu dňa 06.05.2021
predložené do medzirezortného pripomienkového konania:
•
Zákon o územnom plánovaní
•
Zákon o výstavbe
•
Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky z 2022 o
územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacej dokumentácii
boli vzaté späť z legislatívneho procesu
B)
odporúča
podpredsedovi vlády pre legislatívu Štefanovi Holému predložiť ich na nové spracovanie, ktoré bude
rešpektovať aj pravidlá upravujúce legislatívny proces

2. bod: Blok Komory MNO – návrh B uznesenia č. 1/2021
k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A)
berie na vedomie
návrhy zákonov, ktoré boli Úradom vlády SR – podpredsedom vlády pre legislatívu dňa 06.05.2021
predložené do medzirezortného pripomienkového konania:
•
Zákon o územnom plánovaní
•
Zákon o výstavbe
•
Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky z 2022 o
územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacej dokumentácii
B)
odporúča
podpredsedovi vlády pre legislatívu Štefanovi Holému predložiť ich na nové spracovanie, ktoré bude
rešpektovať pravidlá upravujúce legislatívny proces a zohľadní hlas aktívnych občanov
C)
zaväzuje
predsedu Rady vlády MNO/splnomocnenca vlády ROS osloviť podpredsedu vlády Štefana Holého na
rokovania so zástupcami Komory MNO pred predložením zákona na rokovanie legislatívnej rady vlády
SR

2. bod: Blok Komory MNO – návrh C uznesenia č. 1/2021
k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A)
navrhuje vzatie späť z legislatívneho procesu
návrhy zákonov, ktoré boli Úradom vlády SR – podpredsedom vlády pre legislatívu dňa 06.05.2021
predložené do medzirezortného pripomienkového konania:
•
Zákon o územnom plánovaní
•
Zákon o výstavbe
•
Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky z 2022 o
územnoplánovacích podkladoch a o územnoplánovacej dokumentácii
B)
odporúča
podpredsedovi vlády pre legislatívu Štefanovi Holému predložiť ich na nové spracovanie, ktoré bude
rešpektovať pravidlá upravujúce legislatívny proces a zohľadní hlas aktívnych občanov
C)
zaväzuje
v prípade nenaplnenia bodu A) predsedu Rady vlády MNO/splnomocnenca vlády ROS osloviť
podpredsedu vlády Štefana Holého na rokovania so zástupcami Komory MNO pred predložením
zákonov na rokovanie legislatívnej rady vlády SR

Ďakujeme za pozornosť
a tešíme sa na stretnutie

na 26. zasadnutí Rady vlády MNO
21. septembra 2021

