Zápisnica
z 31. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 20. septembra 2022 od 10:00 hod. do 11:30 hod.
v on-line priestore

Účasť na zasadnutí:
● Z 51 členov s hlasovacím právom bolo prítomných + delegovalo svoj hlas spolu 36 členov, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 14 (z 20) – uznášaniaschopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 18 prítomných + 4 členovia delegovali svoj hlas
na iného člena (z 31) – uznášaniaschopní
● 5 pozvaní hostia + 1 doprovodná osoba
● 7 zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ,,ÚSV ROS")
Program:
1. Otvorenie
2. Novela zákona o dobrovoľníctve
3. Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2030
3.1. Informácia o schválení koncepcie
3.2. Návrh implementácie prvého akčného plánu na roky 2022 – 2026
4. Otvorené vládnutie
4.1. Informácia o schválení akčného plánu OGP na roky 2022 – 2024
4.2. Summit pre demokraciu – výzva na zapojenie MNO
4.3. Analýza zverejnených dát na portáli otvorených dát
5. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia
6. 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 a ostatných prítomných na 31. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové
organizácie (ďalej len ,,Rada vlády MNO”) vo svojom mene aj v mene predsedu rady, ministra Romana Mikulca,
ktorého ospravedlnil z dnešného zasadnutia.

2. bod: Novela zákona o dobrovoľníctve
Splnomocnenec informoval o procese prípravy novely zákona o dobrovoľníctve z dielne ÚSV ROS a Sekcie
verejnej správy MV SR za intenzívnej spolupráce Alžbety Brozmanovej Gregorovej z Platformy dobrovoľníckych
centier a organizácií, členky Komory MNO. Novela zákona bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní na
prelome februára a marca 2022, úlohou je predložiť ju na rokovanie vlády SR do 30.09.2022. V rámci
rozporových konaní zostala stále otvorená pripomienka Ministerstva financií SR, ktoré nesúhlasilo
s vytvorením a finančnou podporou dotačného mechanizmu na podporu dlhodobých dobrovoľníckych
programov vo výške 450.000,- tis. ročne.
Alžbeta Brozmanová Gregorová v rámci rozpravy uviedla niekoľko číselných údajov o sile dobrovoľníctva
a množstve odpracovaných hodín, ktoré ľudia dobrovoľne odvádzajú na rôzne spoločenské aktivity (údaje sú
súčasťou prezentácie v prílohe).
Marcel Zajac, predseda Komory MNO, prejavil záujem, aby novela zákona išla na vládu bez rozporu. Položil
otázku, nakoľko vláde SR stojí za to podporiť manažment dobrovoľníctva, hlavne teraz cez pandémiu Covid
a počas prebiehajúcej ukrajinskej krízy, kedy MNO ukázali svoju obrovskú silu pri práci s dobrovoľníkmi.
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Zdôraznil, že je veľmi potrebné, aby sme všetci boli vopred pripravení na pomoc cez dobrovoľníkov pri rôznych
situáciách.
Michal Krčméry, riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka Ľuboša Jančíka z MF SR, ktorý ho na zasadnutí rady
zastupoval, uviedol, že otázka podpory dotačnej schémy je zo strany MF SR stále otvorená a MF SR je
pripravené vyriešiť situáciu pred rokovaním vlády alebo neskôr pri schvaľovaní novely zákona v Národnej rady
SR. Splnomocnenec na to uviedol, že sa hneď stretne s generálnym riaditeľom rozpočtu MF SR na ďalšie
vyjednávanie.
Nasledovala krátka diskusia o predloženom návrhu uznesenia z dielne Komory MNO. Splnomocnenec navrhol
malé doplnenie uznesenia a dal o uznesení hlasovať.

Uznesenie Rady vlády MNO č. 8/2022
k návrhu novelizácie zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z.
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A) schvaľuje návrh novelizácie zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z. po zapracovaní pripomienok z
medzirezortného pripomienkového konania a požaduje predložiť tento návrh aj s rozporom Ministerstva
financií SR, ktoré žiada zrušiť dotačnú schému na podporu dobrovoľníctva;
B) odporúča vláde Slovenskej republiky schváliť novelizáciu Zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z.
vrátane dotačnej schémy na podporu dobrovoľníctva, ktorá bude vytvorená spolu s účinnosťou zákona.
Výsledok hlasovania:
 32 hlasov ZA
 0 hlasov PROTI
 1 hlas sa ZDRŽAL – zástupca MF SR
 3 členovia v čase hlasovania neboli prítomní/pripojení
Rada vlády MNO prijala uznesenie č. 8/2022 (v prílohe).
Alžbeta Brozmanová Gregorová poďakovala všetkým prítomným za jednoznačnú podporu dobrovoľníctva.

3. bod: Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2030
V treťom bode splnomocnenec informoval o strategickom materiáli Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti
na Slovensku na roky 2022 – 2030, ktorá bola jediným bodom programu na poslednom, mimoriadnom
zasadnutí Rady vlády MNO dňa 19.08.2022. Vláda SR schválila koncepciu spolu s prvým akčným plánom na
roky 2022 – 2026 na svojom zasadnutí dňa 7.09.2022 uznesením č. 549.
Ďalej splnomocnenec stručne predstavil návrh implementácie prvého akčného plánu na roky 2022 – 2026,
ktorý má 32 úloh. Uviedol, že v najbližšom období bude ÚSV ROS komunikovať spôsob práce nad úlohami
a vyzve členom Rady vlády MNO na spoluprácu.

4. Otvorené vládnutie
V štvrtom bode programu sa slova ujala Lucia Lacika z ÚSV ROS, kontaktná osoba Iniciatívy pre otvorené
vládnutie na Slovensku. Informovala o schválení akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na
Slovensku na roky 2022 – 2024 z dielne ÚSV ROS (uznesenie vlády SR č. 457/2022 zo dňa 13.07.2022).
Predstavila hlavné témy akčného plánu a inštitúcie, zodpovedné za ich plnenie (podrobnejšie informácie
v prezentácie v prílohe).
Ondrej Dostál, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR reagoval na úlohu zlepšenia právnej úpravy
legislatívnych procesov, pričom navrhol komunikovať a riešiť ju aj s poslancami Národnej rady SR. Ponúkol
svoju účasť na rokovaniach, keďže sa v najbližších dňoch vracia do poslaneckých lavíc. Lucia Lacika aj
splnomocnenec poďakovali za ponúknutú spoluprácu a vyjadrili veľký záujem rokovať na tému aj s poslancami
NR SR.
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Ďalej Lucia Lacika predstavila iniciatívu Litvy spolu o organizáciou Freedom House, ktoré v rámci Summitu za
demokraciu vedú tematickú skupinu Resisting Authoritarian Pressure a do ktorej sa môžu zapojiť MNO aj zo
Slovenska.
Treťou témou v rámci otvoreného vládnutia bolo stručné predstavenie záverov Analýzy zverejnených dát na
portáli otvorených dát, ktorú dal vypracovať ÚSV ROS externým expertom (hlavné zistenia v prezentácie
v prílohe, bližšie informácie dostupné na webe ÚSV ROS spolu s vizualizáciou).

5. Rôzne
Do bodu rôzne boli zaradené tri témy:
5.1 Monitorovací výbor Programu Slovensko 2021 – 2027
Splnomocnenec stručne informoval o procese výberu zástupcov MNO do novovznikajúceho monitorovacieho
výboru Programu Slovensko 2021 – 2027. Proces výberu manažuje ÚSV ROS – výzva na nominácie bola
zverejnená 13.09.2022, prihlasovanie je do 23.09.2022, vyhodnotenie a výber prebehne 29.09.2022 za účasti
zástupcov Komory MNO a ÚSV ROS. O výsledku bude ÚSV ROS informovať.
5.2 Pozvánka na konferenciu 7. – 9.11.2022
Splnomocnenec pozval prítomných na pripravovanú konferenciu ÚSV ROS a Komory MNO v termíne 7.–
9.11.2022 v Bratislave. Hlavnými témami konferencie bude prepájanie MNO a verejnej správy, participácia,
služby vo verejnom záujme, otvorené vládnutie, Ukrajina, Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti,
eurofondy. Bližšie informácie a pozvánku spolu s programom bude ÚSV ROS distribuovať dostatočne včas,
splnomocnenec požiadal prítomných o rezerváciu termínu vo svojich kalendároch.
5.3 Poslanecký návrh zákona k EIA
Na záver Marcel Zajac predstavil nový bod programu, týkajúci sa iniciatívy poslancov NR SR Anny Zemanovej,
Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra, ktorý predložili návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní. Pokračovala Katarína Batková, riaditeľka
mimovládnej organizácie VIA IURIS, ktorá prítomným predstavila hlavné výhrady k predmetnému návrhu a
informovala o procese jeho pripomienkovania v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy je poslanecký návrh v 2. čítaní na aktuálnej schôdze NR SR, sa prítomní
dohodli na procese per-rollam hlasovania k návrhu uznesenia Rady vlády MNO č. 9/2022. Splnomocnenec
prisľúbil, že ÚSV ROS zašle členom Rady vlády MNO mail s podkladovými materiálmi k predmetnému materiálu
spolu s návrhom uznesenia na hlasovanie.
Na záver sa Mária Machajdíková z Nadácie SocioFórum obrátila na zástupcu MIRRI SR s otázkou, v akom stave
je aktuálne Program Slovensko 2021 – 2027, kedy očakávame pripomienky Euŕopskej komisie a kedy o nich
bude informovaná verejnosť. Zástupca MIRRI SR na dnešnom zasadnutí rady Dušan Šimko neeragoval
vzhľadom na jeho predčasné opustenie zasadnutia.
Na záver splnomocnenec poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a upriamil pozornosť na dátum
6.12.2022, kedy je plánované ďalšie zasadnutie rady vlády MNO.

Prílohy:
1. Prezentácia zo zasadnutia
2. Uznesenie Rady vlády MNO č. 8/2022
3. Mail na hlasovanie per-rollam spolu s návrhom uznesenia Rady vlády MNO č. 9/2022

V Bratislave, dňa 21.09.2022

Zápis pripravila: Skarlet Ondrejčáková, v. r.
Schválil: Filip Vagač, v. r.
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Dodatočná informácia k bodu 5.3: Poslanecký návrh zákona k EIA

Podľa dohody zo zasadnutia Rady vlády MNO poslal ÚSV ROS dňa 20.09.2022 o 20:50 hod. členkám a členom
Rady vlády MNO mail s výzvou na hlasovanie per-rollam k návrhu uznesenia v znení:

Uznesenie Rady vlády MNO č. 9/2022 – NÁVRH
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Anny Zemanovej, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra
na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní
(LP/2022/456) (ČPT 1060)
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
odporúča vláde Slovenskej republiky zaujať negatívne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu.

Hlasovanie je v termíne do piatku 23.09.2022 do 15:00 hod. mailom s možnosťou výberu odpovede:
•
Súhlasím s návrhom uznesenia
•
Nesúhlasím s návrhom uznesenia
•
Zdržiavam sa hlasovania k návrhu uznesenia
O výsledku hlasovania budú členky a členovia Rady vlády MNO informovaní.

4

