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Zápisnica 

z mimoriadneho, 30. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky 

 pre mimovládne neziskové organizácie,  

ktoré sa konalo dňa 19. augusta 2022 od 10:00 hod. do 10:50 hod. 

v on-line priestore 

 

Účasť na zasadnutí:  
● Z 51 členov s hlasovacím právom bolo prítomných + udelilo hlas spolu 36 členov, z toho:  

o za Komoru za verejnú správu 12 (z 20) – uznášaniaschopní  
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 22 prítomných + 2 členovia delegovali svoj hlas 

na iného člena (z 31) – uznášaniaschopní  
● 2 pozvaní hostia 
● 6 zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ,,ÚSV ROS") 

 
Program: 

1) Otvorenie 
2) Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 a Akčný plán na roky 

2022 – 2026: predstavenie finálneho návrhu, diskusia a hlasovanie o uznesení 
3) Záver 

 

Zhrnutie rokovania: 
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač (ďalej len ,,splnomocnenec") privítal 
v mene predsedu rady, ministra Romana Mikulca všetky členky a členov a ostatných prítomných na 
mimoriadnom, 30. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len ,,Rada vlády 
MNO”).  

Jediným bodom zasadnutia bol strategický dokument pre občiansku spoločnosť a mimovládne neziskové 
organizácie na Slovensku Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 spolu 
s prvým akčným plánom na roky 2022 – 2026. 

Splnomocnenec informoval o záverečnom procese prípravy materiálu, kedy bolo k materiálu v oficiálnom 
medzirezortnom pripomienkovom konaní vznesených 95 pripomienok, z toho 12 zásadných (dostupné na 
stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/430). Splnomocnenec poďakoval rezortom 
za konštruktívnosť pri rozporových rokovaniach, na ktorých došlo k vzájomnej dohode a odstráneniu 
pripomienok. Materiál je pripravený na predloženie na rokovanie vlády Slovenskej republiky tak, ako to vyplýva 
k uznesenia vlády SR č. 360/2019, bod B.13, s termínom do 31. augusta 2022. 

ÚSV ROS dňa 16. augusta 2022 predložil členkám a členom Rady vlády MNO výsledné znenie návrhu materiálu.  

Splnomocnenec následne vyzval prítomných na diskusiu.  

Marcel Zajac, predseda Komory MNO, ocenil prístup rezortov k materiálu, osobitne snahu zlepšovať 
podmienky fungovanie MNO na Slovensku. Otvoril tému okolo dvoch obyčajných pripomienok v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania, ktoré predložili Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
a Generálna prokuratúra SR. Navrhol úpravu prvej vety v Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 
na roky 2022 – 2030 na strane 3 samotného materiálu: 

 Pôvodné znenie v MPK: Občianska spoločnosť je neoddeliteľná súčasť liberálnej demokracie. 

 Znenie po zapracovaní pripomienok MPSVaR SR a GP SR: Občianska spoločnosť je neoddeliteľná súčasť 
demokracie. 

 Návrh p. Zajaca: Občianska spoločnosť je neoddeliteľnou súčasťou ústavnej demokracie, ktorá je 
liberálnou demokraciou. 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/430
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Splnomocnenec dal o návrhu hlasovať s výsledkom: 

 31 hlasov ZA 

 0 hlasov PROTI 

 4 hlasy ZDRŽALI SA 

 1 hlas nehlasoval 

Návrh p. Zajaca bol schválený. 

Do diskusie sa viac nikto neprihlásil. 

Nasledovalo hlasovanie o návrhu uznesenia Rady vlády MNO v znení: 

 

Uznesenie Rady vlády MNO č. 7/2022 
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie 

A) schvaľuje návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 
a Akčného plánu na roky 2022 – 2026 v znení po zapracovaní všetkých výstupov z rozporových konaní 
a s odsúhlasenou pripomienkou na zasadnutí rady; 

B) odporúča vláde Slovenskej republiky schváliť Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 
na roky 2022 – 2030 a Akčný plán na roky 2022 – 2026 v tomto znení. 

 

Návrh uznesenia bol prítomnými členkami a členmi Rady vlády MNO prijatý hlasovaním s výsledkom: 

 36 hlasov ZA 

 0 hlasov PROTI 

 0 hlasy ZDRŽALI SA 

Splnomocnenec poďakoval prítomným za podporu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na 
roky 2022 – 2030 a Akčného plánu na roky 2022 – 2026. Opätovne poďakoval rezortom, osobitne Ministerstvu 
financií SR za spoluprácu a ústretovosť pri rokovaniach. Členky a členov Rady vlády MNO informoval o ďalších 
krokoch, kedy ÚSV ROS spracuje vyhodnotenie všetkých pripomienok a uverejní ich na portáli Slov-Lex, celý 
materiál odošle na Úrad vlády SR s predpokladom jeho zaradenia na samotné rokovanie vlády SR v polovici 
septembra 2022. Ubezpečil členky a členov rady, že ich o výsledku budeme informovať. 

Na záver splnomocnenec poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a so želaním pekného leto ukončil 
zasadnutie. 

 

Prílohy: 

1. Uznesenie Rady vlády MNO č. 7/2022 
2. Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030 so zmenenou úvodnou 

vetou 

 

 

V Bratislave, dňa 19. 08. 2022 

 

Zápis pripravila: Skarlet Ondrejčáková, v. r.  

Schválil: Filip Vagač, v. r. 
 

 

 


