Zápisnica
z 29. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 21. júna 2022 od 13:00 hod. do 14:30 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) – uznášaniaschopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 20 (z 31) – uznášaniaschopní
● 5 pozvaných hostí
● 8 zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ,,ÚSV ROS")
Program:
1. Otvorenie
2. Integrácia Ukrajiniek a Ukrajincov na Slovensku
3. Akčný plán Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2026
4. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024
5. MNO a služby vo verejnom záujme
6. Národný projekt Participácia – pozvánka na letnú konferenciu
7. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
8. Záver

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
1. bod: Otvorenie
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač (ďalej len ,,splnomocnenec") privítal
všetky členky a členov rady a ostatných prítomných na 29. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové
organizácie (ďalej len ,,Rada vlády MNO”). Následne ospravedlnil ministra vnútra SR Romana Mikulca, ktorý sa
zasadnutia nezúčastnil zo zdravotných dôvodov a súčasne poveril splnomocnenca, aby ho zastúpil.

2. bod: Integrácia Ukrajiniek a Ukrajincov na Slovensku
Splnomocnenec informoval o aktuálnych aktivitách ÚSV ROS v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a
ukrajinskými odídencami na území SR:
 Splnomocnenec sa dohodol s vedením Finančnej správy SR na plynulom vybavovaní kamiónovej
dopravy s humanitárnou pomocou MNO na východnej hranici SR – podpora zeleného koridoru /green line/.
Laura Dittel (Karpatská nadácia) upozornila na problém, kedy ukrajinská strana neustále mení formuláre, čím
komplikuje situáciu pri prechode dopravy cez hranice.
 ÚSV ROS mapuje aktivity MNO prostredníctvom pravidelného zberu dát. Ako splnomocnenec
poznamenal, relevantné informácie sú cenné nielen pre zúčastnené zložky štátnej správy, ale aj pre analogické
situácie do budúcnosti. Ľubica Lachká (Asociácia komunitných nadácií Slovenska) informovala o situácii
dobrovoľníkov v Nitrianskej komunitnej nadácii a zaujímala sa, akým spôsobom bude prebiehať proces
integrácie. Zdôraznila, že integračná stratégia sa musí prioritne diať zo strany štátu a apelovala na komplexné
riešenie refundácie vzniknutých výdavkov.
 Splnomocnenec informoval o príprave národného projektu Implementačnej agentúry MPSVR SR
v spolupráci s ÚSV ROS z EU Care. Projekt umožní MNO a ďalším vybraných právnym formám refundovať
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personálne výdavky a 40% paušál na pomoc pri práci s Ukrajincami. Spustenie projektu sa očakáva v septembri
2022. Oprávnených prijímateľov bude ÚSV ROS vopred informovať.
 Splnomocnenec ďalej informoval o vzniku Riadiaceho výboru pre integráciu pod vedením Migračného
úradu SR a ÚSV ROS. Na otázku Márie Machajdíkovej (SocioFórum), kedy bude Integračná stratégia vypracovaná
a schválená vládou SR, splnomocnenec odpovedal, že MPSVR SR pripravilo podklad, ktorý sa stane odrazovým
mostíkom pre vypracovanie akčných plánov implementácie integračnej stratégie pod gesciou Riadiaceho výboru
pre integráciu. Zároveň bude veľmi dôležité určiť, aká bude pozícia MNO v integračnej fáze.
 Splnomocnenec komunikoval s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelom Vlčanom
na tému World Food Program, ktorý na pôde MPRV SR bude riešiť otázku financovania stravovania odídencov.
Ocenil prístup vedenia rezortu pôdohospodárstva, ktoré plánuje rozpracovať stratégiu pre dlhší horizont 5 rokov
(nielen v súvislosti s ukrajinskými odídencami).
 V tomto bloku splnomocnenec tiež informoval o národnom projekte Hybridné hrozby. Zdôraznil
význam strategickej komunikácie a zjednotený prístup ku komunikácii.
V diskusii Klára Orgovánová (Poradný orgán splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) upozornila na
situáciu s rómskymi odídencami z Ukrajiny a potrebu integrácie tohto etnika. Iveta Duchoňová (Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) informovala, že ich úrad v tejto súvislosti doteraz monitoroval
situáciu na hraniciach spolu s Maltézskymi rytiermi na Slovensku.
Mária Machajdíková poďakovala MV SR a Migračnému úradu SR pri evidencii a zachytávaní odídencov so
zdravotným znevýhodnením. Upozornila na potrebu riešenia ich špecifickej situácie.

3. bod: Akčný plán Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2026
Splnomocnenec stručne zhrnul stav prípravy strategického dokumentu ÚSV ROS – Koncepcia rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 (KROS 2022 – 2030) a jej prvého akčného plánu na roky 2022 –
2026 (AP KROS 2022 – 2026).
Splnomocnenec zhrnul stretnutie s Komorou MNO a s ďalšími vybranými zástupcami MNO v Novej Cvernovke
dňa 26. mája 2022, kde sa priorizovali vybrané úlohy AP KROS 2022 – 2026. Následne ÚSV ROS oslovil vybrané
rezorty so žiadosťou o stretnutie na neformálne rozhovory ešte pred medzirezortným pripomienkovým
konaním.
Marcel Zajac (predseda Komory MNO) ocenil participatívny proces prípravy KROS 2022 – 2030. Predstavil návrh
uznesenie z dielne Komory MNO, ktoré nebolo súčasťou podkladových materiálov:
Uznesenie Rady vlády MNO č. 5/2022
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A) schvaľuje uskutočnenie stretnutí zástupcov Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady
vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti s poverenými predstaviteľmi ministerstiev (MPSVR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, MŽP
SR, MF SR, MV SR, MK SR) s cieľom prediskutovať úlohy, definované v Akčnom pláne Koncepcie
rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2026;
B) odporúča vláde Slovenskej republiky podporiť členov vlády Slovenskej republiky k uskutočneniu
týchto stretnutí a ich realizácií ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním k Akčnému plánu
Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2026.
Splnomocnenec otvoril diskusiu ohľadom predstaveného uznesenia. Ľubica Lachká vyjadrila presvedčenie, že
treba urobiť všetko preto, aby tento strategický materiál nezostal len na papieri, ale aby sa skutočne pretavil
a implementoval do praxe.
Nasledovalo hlasovanie. Všetci zúčastnení hlasovali za prijatie tohto uznesenia, nikto sa nezdržal ani nehlasoval
proti. Rada vlády MNO teda prijala uznesenie č. 5/2022 (v prílohe).
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4. bod: Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024
Štvrtý bod programu sa týkal ďalšieho materiálu ÚSV ROS, pripraveného na predloženie na rokovanie vlády SR –
v poradí piateho Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie (ďalej AP OGP) na roky 2022 – 2024. AP OGP
prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, aktuálne prebehli rozporové konania, doriešiť zostáva jedna
úloha s podpredsedom vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie (stretnutie je naplánované na 22. júna
2022).
Marcel Zajac podporil záväzok zlepšovať participáciu v legislatívnom procese. Navrhol však prijať záväzok vlády
SR, že nebude zhoršovať participáciu v legislatívnom procese a požiadal o jeho zapracovanie ako novú úlohu do
AP OGP. Svoju požiadavku podložil nedávnym negatívnym príkladom novej legislatívy v stavebnom konaní a pri
územnom plánovaní, kedy sa podľa neho znížili podmienky účasti verejnosti na relevantných procesoch.
Splnomocnenec argumentoval, že v súčasnom stave prípravy AP OGP už nie je možné pridávať nové úlohy bez
toho, aby vzhľadom na existujúce legislatívne pravidlá vlády SR nebolo nutné opätovne zrealizovať celý
pripomienkovací proces (vnútrorezortné pripomienkové konanie, doložky vplyvov, medzirezortné
pripomienkové konanie). Z časového hľadiska to nie je realizovateľné, nakoľko má ÚSV ROS záväzok predložiť AP
OGP na rokovanie vlády SR do 30. júna 2022. Ponúkol priestor na zakomponovanie úlohy do AP KROS 2022 –
2026, ktorého súčasný stav prípravy umožňuje doplniť úlohu. Splnomocnenec tiež vyzdvihol, že príprava AP OGP
bola jedným zo vzorových participatívnych procesov a každý mal možnosť včas sa do nej zapojiť.
Do diskusie vstúpila Milada Dobrotková (Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb) a vyzvala prítomných na
diskusiu na túto tému na konferencii národného projektu Participácia II. v dňoch 11.-12. augusta 2022, ktorú
pripravuje ÚSV ROS.
Po diskusii splnomocnenec predstavil návrh uznesenia k AP OGP:
Uznesenie Rady vlády MNO č. 6/2022
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A) schvaľuje návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024
B) odporúča vláde Slovenskej republiky schváliť Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky
2022 – 2024
Nasledovalo hlasovanie: jeden hlas bol proti, ostatní prítomní sa vyjadrili za prijatie uznesenia. Rada vlády MNO
teda prijala uznesenie č. 6/2022 (v prílohe).

5. bod: MNO a služby vo verejnom záujme
V rámci pokračovania národného projektu Participácia splnomocnenec predstavil jednu z tém – MNO a služby
vo verejnom záujme. Cieľom ÚSV ROS je vyvíjať aktivity, vedúce k zlepšovaniu prostredia pre poskytovanie
služieb v kompetencii verejnej správy prostredníctvom MNO.
V rámci témy budú prebiehať fokusové skupiny, rozhovory, dotazníky, okrúhle stoly naprieč regiónmi Slovenska.
Splnomocnenec vyzval zástupcov MNO aj verejnej správy na spoluprácu.
Do diskusie sa zapojila Marcela Dobešová (Fórum života) a upriamila pozornosť na výstupy iných projektov, kde
táto bola je nejakým spôsobom zachytená. Upozornila tiež na európsku legislatívu, ktorá má túto tému
podchytenú.
Martin Kováč (štátny tajomník, MPRV SR) zdôraznil, že ide o obrovskú tému aj pri rozvoji vidieka, kde je veľký
prienik pri poskytovaní rôznorodých služieb a je potrebná participácia a mapovanie služieb vo verejnom záujme.
Dušan Velič (štátny tajomník, MIRRI SR) podčiarkol úlohu MNO v málo rozvinutých regiónoch, kde sú MNO
aktívni hráči. Reagoval tiež na dotaz Márie Machajdíkovej, že overí, či sa rozšíril okruh oprávnených prijímateľov
v dotačnej schéme MIRRI SR z neziskových organizácií poskytujúcich všeobecno-prospešné služby aj na ďalšie
právne formy MNO. Zdôraznil, že je nevyhnutné, aby bolo počuť hlas MNO v regiónoch a aby prebiehal dialóg
medzi zástupcami verejného sektora a MNO.
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6. bod: Národný projekt Participácia – pozvánka na letnú konferenciu
V rámci pokračovania druhej etapy národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík splnomocnenec pozval všetkých prítomných na dvojdňovú konferenciu Participácia 2.0,
ktorá sa uskutoční 11. – 12. augusta 2022 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Zároveň ich vyzval,
aby využili možnosť zapojiť sa do tvorby programu konferencie formou prezentovania svojich výstupov, inovácií,
nápadov, možnosťou zviditeľniť sa a inšpirovať iných svojimi podnetmi a vstupmi, alebo využiť priestor pre dialóg
a nadviazanie spolupráce s účastníkmi konferencie.

7. bod: Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
V bode rôzne nezaznel žiaden príspevok.

8. bod: Záver
Na záver splnomocnenec poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu na Rade vlády MNO. Následne ukončil 29.
zasadnutie rady. Prítomných pozval na najbližšiu Radu vlády MNO, ktorá sa uskutoční 20. septembra 2022.

Prílohy:
1. Prezentácia zo zasadnutia
2. Uznesenie Rady vlády MNO č. 5/2022
3. Uznesenie Rady vlády MNO č. 6/2022

V Bratislave, dňa 22. 06. 2022

Zápis pripravila: Nadežda Bilčíková, v. r., Katarína Valovičová, v. r., Skarlet Ondrejčáková, v. r.
Schválil: Filip Vagač, v. r.
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