Zápisnica
z 26. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2021 od 10:00 hod. do 13:00 hod.
v rokovacej miestnosti č. 004 budovy Presscentra Úradu vlády SR, Nám. Slobody 1, Bratislava

Účasť na zasadnutí:
 Z 51 členov s hlasovacím právom bolo prítomných 28, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 13 (z 20)
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 15 (z 31)
 7 pozvaných hostí, 1 doprovodná osoba
 9 zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS)

Program odoslaný v pozvánke:
1. Otvorenie
2. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
 Voľba zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+
3. Blok Komory verejnej správy
3.1. Informácia o stave Partnerskej dohody a o procese príprave Operačného programu Slovensko
3.2. Stav návrhov zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby po MPK
4. Blok ÚSV ROS
4.1. Procese prípravy Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030
a Akčného plánu na roky 2021 – 2024
4.2. Iniciatíva pre otvorené vládnutie – pozvánka na Týždeň otvoreného vládnutia 2021
5. Rôzne / priestor na otázky / diskusia
6. Záver

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
Otvorenie
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len splnomocnenec) privítal
všetky členky a členov rady a prítomných hostí na 26. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové
organizácie (ďalej len Rada vlády MNO). Zároveň ospravedlnil neprítomnosť predsedu rady a informoval
o svojom poverení vedením rady.
Tajomníčka rady Skarlet Ondrejčáková informovala o stave prítomných členiek a členov, príp. zástupkýň
a zástupcov na rokovaní. Konštatovala, že Komora MNO nie je uznášaniaschopná1. Aj vzhľadom na fakt, že na
rokovanie Rada vlády MNO nebol predložený žiaden návrh na uznesenie, o ktorom by bolo potrebné hlasovať,
predsedajúci rozhodol pokračovať v zasadnutí rady. Predseda Komory MNO Marcel Zajac vyzval na revíziu členov
Komory MNO v Rade vlády MNO vzhľadom na dlhodobú neprítomnosť niektorých z nich.2 Tajomníčka navrhla,
že poskytne prehľad prítomnosti/neprítomnosti členov na zasadnutiach a spoločne zaujmú stanovisko.
1

Podľa článku 7, bodu 3 Rokovacieho poriadku nebola rada uznášaniaschopná, nakoľko z Komory MNO nebola prítomná
nadpolovičná väčšina jej členov.
2
Podľa článku 4, bodu 18, písmena d) Štatútu Rady vlády MNO členstvo v rade zaniká, ak sa člen rady nezúčastňuje
zasadnutí po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.
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Splnomocnenec následne privítal nových členov Rady vlády MNO:
 Milana Kyseľa, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 Svetlanu Síthovú, štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 Zuzanu Thullnerovú, zástupkyňu Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov.
Splnomocnenec ďalej privítal hostí, prizvaných k vybraným bodom programu:
 Jána Ridzoňa, generálneho riaditeľa Sekcie Operačný program Slovensko, MIRRI SR, k bodu č. 2.1,
súvisiaceho so stavom Partnerskej dohody a s procesom prípravy Operačného programu Slovensko,
 Slavomíru Salajovú z Úradu podpredsedu vlády p. Holého, k bodu č. 2.2, súvisiaceho s návrhom
zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby,
a zároveň privítal zástupcu Kancelárie prezidenta SR Andreja Schulcza.
Nasledovala časť schvaľovania programu, v ktorej splnomocnenec vyzval prítomných na doplnenie programu do
bodu rôzne. Marcel Zajac vystúpil s návrhom vyjadriť podporu zadržaným novinárom vzhľadom na skutočnosť,
že sú súčasťou občianskej spoločnosti. Nakoľko k danému návrhu nebolo pripravené uznesenie a jedna časť rady
nebola uznášaniaschopná, návrh neprešiel do bodu hlasovania.
Následne bol prijatý vopred navrhnutý program s dodaním bodu 4.3. Informácia o navrhovaných zmenách v
zákone o dobrovoľníctve z dielne ÚSV ROS.

Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií
Nosným bodom tohto bloku bola informácia o voľbe zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre
politiku súdržnosti 2020+. Miroslav Mojžiš z ÚSV ROS informoval o procese vyhlásenia výzvy, zriadenia
výberovej komisie a samotnej voľbe 19 zástupcov MNO do tejto pracovnej skupiny. Menný zoznam vybraných
zástupcov MNO dostali členovia Rady vlády MNO v podkladových materiáloch, dostupný je tiež v prezentácii zo
zasadnutia.
Splnomocnenec podotkol, že proces oslovenia a výberu zástupcov MNO bol pilotný a unikátny a ukázal sa ako
funkčný a adaptovateľný aj pre ďalšie procesy účasti zástupcov MNO. Branislav Mamojka z Národnej rady
občanov so zdravotným postihnutím v SR zdôraznil, že úlohou zástupcov MNO nie je reprezentovať len svoje
vlastné názory, ale názory a stanoviská celej skupiny mimovládnych organizácii v danej téme.

Blok Komory verejnej správy
V nadväznosti na predchádzajúci bod v bloku za verejnú správu vystúpil zástupca MIRRI SR Ján Ridzoň s
informáciou o stave Partnerskej dohody a o procese prípravy Operačného programu Slovensko (ďalej len OP
SK). Zdôraznil, že Slovensko prvýkrát pristupuje k vypracovaniu len jedného uceleného operačného programu,
ktorý vzniká ako kolektívne dielo 33 partnerov zo Slovenska a 7 partnerov z Bruselu spolu so širokým spektrom
zainteresovaných aktérov. V termíne 23. – 30. 09. 2021 zorganizujú sériu workshopov k 5 cieľom pre členov
Pracovnej skupiny Partnerstvo 2020+.
Ján Hero z ministerstva školstva vyzdvihol dôležitosť participatívnych procesov a informoval sa na kondíciu
MIRRI SR pri komunikácii s Európskom komisiou. Pán Ridzoň informoval, že nultý návrh OP SK bol zaslaný do
Bruselu už v júni 2021 na získanie spätnej väzby; komunikácia s Bruselom je intenzívna.
V diskusii Mária Machajdíková z platformy SocioFórum hodnotila doterajší stav OP SK. Poukázala na potrebu čo
najskôr zadefinovať výsledkové ukazovatele. Pán Ridzoň podčiarkol, že všetci partneri na tom intenzívne pracujú,
pričom ich záujmom je výrazne znížiť počet ukazovateľov (z doterajších 2.800 na 200 – 500). Marianna Hudáková
z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity uviedla, že nastavenie výstupových a výsledkových
ukazovateľov v rámci špecifického cieľa 4.4.3 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných
komunít, ako sú napríklad Rómovia, je naviazané na plánované aktivity a nie je možné ich zadefinovať bez
určenia finančnej alokácie na ich dosiahnutie aj vzhľadom na požiadavku zadefinovania čiastkového cieľa v roku
2024, pričom po nastavení kľúčových intervencií budú tieto dokumenty určite predložené participujúcim
subjektom.
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Pani Machajdíková tiež poukázala na nedostatočný časový predstih pri poskytovaní informácií a pozvánok na
podujatia zo strany MIRRI SR. Pán Ridzoň prisľúbil nápravu, ako aj videonahrávky z plánovaných stretnutí.
Pani Machajdíková spolu s pánom Mamojkom otvorili tému práv osôb so zdravotným znevýhodnením s dôrazom
na prístupnosť a upozornili na potrebu dôsledného dodržiavania Dohovoru o právach osôb so zdravotným
znevýhodnením.
Ďalšou témou bolo nastavenie podmienok spolufinancovania projektov. MIRRI SR pripravuje návrh, ktorý bude
predložený do MPK na prelome októbra a novembra. Základnou myšlienkou je diferencovať percento
spolufinancovania podľa tém, nie podľa tipu prijímateľov, pričom sa počíta aj s nulovým spolufinancovaním zo
strany MNO a iných organizácií vo vybraných témach, ako napr. komponent MRK, životné prostredie.
Druhým bodom tohto bloku bola informácia o stave návrhov zákonov v oblasti územného plánovania a
výstavby po MPK, ktorú prišla odprezentovať Slavomíra Salajová z Úradu podpredsedu vlády SR Štefana Holého.
Nadviazala na diskusiu z posledného júnového zasadnutia Rady vlády MNO a zo stretnutí k predloženým
pripomienkam MNO v rámci MPK. Dala do pozornosti opakované MPK po zapracovaní množstva pripomienok
od rôznych inštitúcií. Diskusia sa sústredila na tému účasti verejnosti a postavenia susedov. Bol prezentovaný
záujem vybudovať informačný systém, zlepšujúci poskytovanie informácií.
Marcel Zajac pochválil proces konzultácií. Zaujímal sa o správny poriadok a postavenie aktívneho občana v ňom.
Ďalej vyjadril obavy z príliš veľkej koncentrácie právomocí do plánovaného nového úradu, ktorý z jeho pohľadu
nebude dostatočne blízko aktívnym občanom, riešiacim problémy na lokálnej úrovni. Tiež prejavil záujem o stav
novelizácie EIA a SEA v gescii Ministerstva životného prostredia SR.
Pán Mamojka pozitívne hodnotil stav návrhu zákonov. Upozornil, že je potrebné umožniť posúdenie stavieb
a budov z hľadiska ich prístupnosti ešte pred ich výstavbou tak, aby spĺňali zákonom stanovené normy.
Klára Orgovánová, zástupkyňa poradného orgánu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, poukázala na
tému legalizácie rómskych čiernych stavieb. Marianna Hudáková uviedla, že ich úrad sa aktívne spolupodieľa na
MPK spolu so zástupcami Úradu podpredsedu vlády SR Štefana Holého, ale aj mimo neho v otázke nastavenia
právnej úpravy a procesov súvisiacich s legalizáciou obydlí MRK.
Zuzana Špačeková, zástupkyňa ZMOS, upozornila na časť zatiaľ nedoriešených, pretrvávajúcich pripomienok
samosprávy.
Pani Salajová informovala, že poskytne členom rady aktuálne zapracované zmeny v predmetných zákonoch.
Blok Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Barbara Gindlová z ÚSV ROS informovala o procese prípravy Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na
Slovensku na roky 2021 – 2030 a Akčného plánu na roky 2021 – 2024 od posledného zasadnutia rady
a o aktivitách na najbližšie dni.
Druhým bodom bola pozvánka ÚSV ROS na Týždeň otvoreného vládnutia 2021 s podrobnými informáciami
o galavečere a pracovných blokoch v termíne 4. – 7. októbra 2021, ktorú odprezentovala Lucia Lacika z ÚSV ROS.
Posledným bodom bloku ÚSV ROS bola podrobná informácia o navrhovaných zmenách v zákone
o dobrovoľníctve a v iných právnych úpravách, ktoré vzišli zo širokej pracovnej skupiny pod gesciou ÚSV ROS.
S informáciou predstúpila Mária Milková z ÚSV ROS (detailné informácie sú obsiahnuté v prezentácii).

Záver
Na záver dal splnomocnenec do pozornosti knižné publikácie ÚSV ROS ako výstup národného projektu
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti a vyzval účastníčky
a účastníkov, aby si podľa vlastného záujmu knihy voľne dostupné pred miestnosťou zasadnutia Rady vlády MNO
zobrali.
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Splnomocnenec poďakoval prítomným za aktívnu účasť a spoluprácu a pozval ich na ďalšie zasadnutie Rady vlády
MNO, ktoré je naplánované na 7. decembra 2021.
Následne ukončil 26. zasadnutie rady.

Prílohy:
1. prezentácia zo zasadnutia
2. aktuálne zapracované zmeny do návrhov zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby po MPK
3. pozvánka na Týždeň otvoreného vládnutia 2021

V Bratislave, dňa 23. 09. 2021

Zápis pripravila: Skarlet Ondrejčáková, v. r.

Schválil: Martin Giertl, v. r.
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