Zápisnica
z 27., mimoriadneho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 13. januára 2022 od 10:00 hod. do 11:00 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 35, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 15 (z 20)
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 20 (z 31) + 5 poverení za zastupovanie pri hlasovaní
 4 pozvaní hostia, 1 doprovodná osoba
 6 zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS)
Program odoslaný v pozvánke:
1. Otvorenie
2. Vyhlásenie Komory mimovládnych neziskových organizácií
3. Diskusia
4. 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 27., mimoriadnom zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne
neziskové organizácie (ďalej len Rada vlády MNO). Ospravedlnil neprítomnosť predsedu vlády SR a predsedu
Národnej rady SR, ktorí dostali pozvanie na toto zasadnutie.
Následne sa slova ujal predseda Rady vlády MNO a minister vnútra Roman Mikulec a v úvodnom slove poprial
všetkým zúčastnených do nového roka hlavne pevné zdravie v súčasnej kovidovej situácii. Objasnil dôvod
zvolania tohto mimoriadneho zasadnutia Rady vlády MNO na žiadosť predsedu Komory MNO Marcela Zajaca.
Splnomocnenec následne privítal prítomných nových členov Rady vlády MNO:
 Svetlanu Síthovú, štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 Jána Hera, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
 Andreu Lelovics, zástupkyňu Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku.
a zároveň privítal zástupcu Kancelárie prezidenta SR Andreja Schulcza.
Splnomocnenec prešiel k hlavnej téme zasadnutia. Vyjadril svoj nesúhlas s rétorikou voči mimovládnym
neziskovým organizáciám (ďalej len MNO), čo verejne prezentoval aj na svojom facebookovom profile 4.
novembra 2021 a odovzdal slovo Marcelovi Zajacovi.
 Vyhlásenie Komory mimovládnych neziskových organizácií
Marcel Zajac začal svoj vstup vysvetlením, že dňa 10. novembra 2021 listom oslovil ministra vnútra a predsedu
Rady vlády SR pre MNO Romana Mikulca so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady vlády MNO.
Komora MNO ním reagovala na „bezprecedentné zhoršenie všeobecnej spoločenskej klímy v Slovenskej
republike, stupňujúcim sa útokom voči aktivistom, mimovládnym organizáciám a celej občianskej spoločnosti.“
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Upriamil pozornosť prítomných členiek a členov Rady vlády MNO na Vyhlásenie Komory MNO zo dňa 5.
novembra 2021 1 . Ďalej upozornil na aktuálnu Výzvu Komory MNO zo dňa 13. januára 2022 a na návrh
spoločného uznesenia2.

Diskusia:
Následne sa otvorila diskusia, do ktorej sa ako prvý prihlásil štátny tajomník MŽP SR Juraj Smatana – s vyhlásením
Komory MNO z 5. novembra 2021 sa plne stotožňuje, sám bol terčom útokov na pôde Národnej rady SR a na
sociálnych sieťach. Minister Mikulec potvrdil, že PZ SR poskytol ochranu p. Smatanovi a aktivistovi z mimovládnej
organizácie BROSS, na ktorého bol namierený primárny slovný útok.
V novej výzve Komory MNO z 13. januára 2022 sa však p. Smatana absolútne nestotožňuje s vetou: „Vnímame
kriticky, že aj napriek viacerým stretnutiam medzi zástupcami vlády a reprezentantmi Komory MNO neprišlo ku
konkrétnym krokom, ktoré by posilňovali v posledných dvoch rokov postavenie mimovládnych neziskových
organizácií a občianskej spoločnosti.“ Podľa jeho slov MŽP SR výrazne posilňuje spoluprácu s MNO pri príprave
nosných tém rezortu (národné parky, voda, odpadové hospodárstvo), v transparentnosti procesov (výberové
komisie). Poprosil o diferencovanie medzi rezortmi, nepovažuje za korektné paušalizovať situáciu vo vzťahoch
štátnej správy s MNO.
Marcel Zajac podčiarkol, že Komora MNO hovorí o postavení MNO, ktoré sa podľa jeho slov nezlepšilo
po legislatívnej ani finančnej stránke.
S iným názorom sa do diskusie prihlásila štátna tajomníčka MDaV SR Katarína Bruncková. Podľa jej názoru by
Rada vlády MNO nemala rokovať o individuálnych konfliktoch poslancov NR SR alebo iných verejných činiteľov
s MNO a predložený návrh uznesenia nie je podľa nej v súlade s poslaním Rady vlády MNO.
Na to reagovala Klára Orgovánová, členka Komory MNO za poradný orgán splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity. Tá sa nestotožnila s názorom p. Brunckovej, nakoľko nejde o ojedinelú situáciu. Vyzdvihla hlavne
prácu dobrovoľníkov z radov MNO, ktorí pomáhajú v rómskych komunitách.
Marcel Zajac zdôraznil, že výzva je „preventívnym“ krokom a snahou odštartovať reštart vzťahov medzi vládou
SR a MNO.
Splnomocnenec zhrnul diskusiu a prečítal návrh uznesenia:

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
č. 1
z 13. januára 2022
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A) podporuje
zmysel vyhlásenia Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové
organizácie zo dňa 5. 11. 2021:
 rozumie znepokojeniu zástupcov mimovládnych neziskových organizácií a členov Komory mimovládnych
neziskových organizácií, ktoré vyjadrili vo svojom vyhlásení zo dňa 5. 11. 2021,
 odmieta obviňovania a konšpirácie o mimovládnych neziskových organizáciách, ktoré v ostatných dňoch
zaznievajú vo verejnom priestore;
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Vyhlásenie Komory MNO zo dňa 5. novembra 2021 spolu s pozvánkou na zasadnutie obdržali všetky členky a členovia
Rady vlády MNO a pozvaní hostia e-mailom dňa 7. januára 2022 z ÚSV ROS.
2
Výzvu Komory MNO spolu s návrhom uznesenia adresoval členkám a členom Rady vlády MNO Marcel Zajac e-mailom
dňa 11. januára 2022.
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B) berie na vedomie
výzvu Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie,
predloženú na mimoriadnom stretnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie dňa 13. 01. 2022.
Tajomníčka rady Skarlet Ondrejčáková informovala o stave prítomných členiek a členov, príp. zástupkýň
a zástupcov na rokovaní. Konštatovala, že rada je uznášaniaschopná. Následne prítomní hlasovali za predložený
návrh uznesenia:
Výsledok hlasovania:
 Za: 39
 Proti: 0
 Zdržal sa: 1

Záver
Na záver splnomocnenec ako aj minister vnútra apelovali na slušnosť vo verejnom diškurze a dialógu.
Splnomocnenec poďakoval prítomným za aktívnu účasť a spoluprácu. Následne ukončil 27., mimoriadne
zasadnutie rady.

Prílohy:




Vyhlásenie Komory MNO zo dňa 5. novembra 2021
Výzva Komory MNO zo dňa 13. januára 2022
Uznesenie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie č. 1/2022

V Bratislave, dňa 14. 01. 2022

Zápis pripravila: Skarlet Ondrejčáková, v. r.

Schválil: Martin Giertl, v. r.
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