
Rada vlády SR

pre mimovládne neziskové organizácie

32. zasadnutie

Bratislava 7. decembra 2022



privítanie hostí

Eduard Heger, predseda vlády SR

zástupcovia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu

zástupcovia MNO, prizvaní k bodom programu

Otvorenie



2. bod: Zhrnutie výstupov konferencia Na spolupráci záleží

Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Marcel Zajac, predseda Komory MNO 

Eduard Heger, predseda vlády SR

Roman Mikulec, minister vnútra SR



Schvaľovanie programu

1. Otvorenie

2.
Zhrnutie výstupov konferencia Na spolupráci záleží za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministra 
vnútra Romana Mikulca

3. Návrh na participatívny proces pre Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík a Index participácie

4. Úloha a postavenie dobrovoľníkov 

5. Predstavenie súvisiacich legislatívnych zmien, vyvolaných reformou územného plánovania a výstavby

6. Legislatívny plán vlády SR na rok 2023

7. Participácia mládeže a jej dôvera v štátne inštitúcie – výstupy z reprezentatívneho prieskumu

8. Iniciatíva Európskej komisie Vidiecky pakt

9. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia

10. Záver 



3. bod: Návrh na participatívny proces pre Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby 
verejných politík a Index participácie/Index otvoreného vládnutia

Alexandra Poláková Suchalová

Lucia Lacika, Jakub Adámek

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti



1.krok: Príprava štruktúry dokumentu 
zodpovedný: autorský tím ÚSV ROS

Termín: 15/1/2023

2.krok: Príprava obsahu dokumentu 
zodpovedný: autorský tím ÚSV ROS

Termín: 1/2-31/3/2023

3.krok: Prezentácia hotového materiálu

Termín: 5/2023

1. fáza participatívneho procesu: 
Pripomienkovanie štruktúry dokumentu

Kto bude zapojení: Komora MNO, Komora VS, FSEV UK, FF UK, SAV, 
Iniciatíva Rule of Law, Úrad podpredsedu pre investície a 
informatizáciu, ÚSV ROS

Termín: 30/1/2023

2. fáza participatívneho procesu: 
Pripomienkovanie obsahu dokumentu

Kto bude zapojení: Komora MNO, Komora VS, FSEV UK, FF UK, SAV, 
Iniciatíva Rule of Law, Úrad podpredsedu pre investície a 
informatizáciu, ÚSV ROS, ZMOS, UMS, vybrané ÚOŠS: MŽP, MV SR, 
MS SR, MK SR (?)

Termín: 1/4 - 15/4/2023
15/4 - 30/4/2023

Predbežná informácia + správa o 
dizajne participatívneho procesu (PP) 
na webstránke ÚSV ROS + priebežné 

informovanie

Termín: 15/1/2023



Index otvoreného vládnutia

• platforma OECD Open Government Dashboard

• potreba zadefinovať nástroje pre hodnotenie otvoreného vládnutia na národnej úrovni

• kľúčové hodnoty Iniciatívy pre otvorené vládnutie

– transparentnosť

– participácia

– zúčtovateľnosť

• participatívna tvorba Indexu otvoreného vládnutia



4. bod: Úloha a postavenie dobrovoľníkov

Štefan Smrekovský 

Združenie horských a ostatných záchranných systémov SR



UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE  č. 10  

zo 7. decembra – návrh

k novele Zákona 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe

Vychádzajúc z priorít Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a zo štátnej politiky v oblasti
dobrovoľníctva a uznávajúc význam a prínos dobrovoľníctva pre rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku

Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie 

žiada vládu Slovenskej republiky a ministra vnútra SR,
aby zaradil do legislatívneho plánu úloh vlády na rok 2023 novelu Zákona 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej
službe, prerokoval ju v riadnom legislatívnom konaní a následne predložil na rokovanie vlády. Navrhujeme,
aby sa v rámci tejto novely vyriešilo odstránenie diskriminácie a posilnilo postavenie dobrovoľných
organizácií horských záchranárov ako jednej z významných zložiek záchranného systému v horstvách
Slovenskej republiky.



5. bod: Predstavenie súvisiacich legislatívnych zmien, vyvolaných reformou 
územného plánovania a výstavby

Slavomíra Salajová

Roman Skorpa

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu





6. bod: Legislatívny plán vlády SR na rok 2023

Filip Vagač

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti



7. bod: Participácia mládeže a jej dôvera v štátne inštitúcie 
– výstupy z reprezentatívneho prieskumu

Juraj Lizák

Rada mládeže Slovenska



Vplyv na verejnú politiku

a politické rozhodovanie

veľký vplyv čiastočný vplyv malý vplyv žiaden vplyv
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Opatrenia na zvýšenie vplyvu mladých

na verejnú politiku a politické rozhodovanie

veľmi + pomerne dôležité nedôležité + takmer zbytočné

75 1000 25 50

E2. Aké dôležité sú podľa vás nasledujúce opatrenia na to, aby mohli mladí ľudia

dosiahnuť väčší vplyv na verejnú politiku a politické rozhodovanie?
v %, 

n=1005

Zývšiť informovanosť politikov 

o obavách mladých

Zlepšiť občiansku výchovu na 

školách

Umožniť účasť mladých pri 

dôležitých rozhodnutiach

Zriadenie online platformy o 

politike s možnosťou feedbacku

Vytvorenie priestoru pre 

mladých na diskusie o politike

Posilnenie úlohy mládežníckych 

organizácií v politike

Vyčleniť miesta pre mladých v 

rozhodovacích orgánoch

Zaviezť právo voliť od 16 rokov



Názory na demokraciu a politiku

rozhodne / skôr súhlasí skôr / rozhodne nesúhlasí

50 750 25

E7. Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi výrokmi?

100

v %, 
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Verím, že demokracia je 

najlepší systém pre moju 

krajinu

Voľby sú len plytvaním 

času a peňazí

Rozumiem, ako funguje 

spoločnosť a politika

Verím, že dokážem

ovplyvniť politické

rozhodnutia

Politici sa o mňa 

nezaujímajú.

Mám na politiku názory, 

ktoré stoja za vypočutie.



Dobrovoľnícke aktivity 23%

Preposielanie on-line liniek, článkov, videí apod., ktoré
súviseli so sociálnymi alebo politickými témami

20%

Účasť na charitatívnom podujatí (napr. koncert, športový
zápas, …)za účelom podpory sociálnej alebo politickej témy

18%

Nosenie symbolu, napr. tričko, náramok, odznak a pod. na
podporu alebo propagáciu sociálnej alebo politickej témy

13%

Navštevovanie web stránok politických strán 13%

Navštevovanie web stránok občianskych združení
alebo mimovládnych organizácií

12%

Bojkot produktov z etických, politických alebo
ekologických dôvodov

10%

Finančná podpora sociálnej alebo politickej organizácie 9%

Občianska participácia



E10. Ktorých z nasledujúcich aktivít ste sa počas uplynulých 12

mesiacov zúčastnili?
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q3. Máte skúsenosť s dobrovoľníctvom alebo dobrovoľníckou 

činnosťou?
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60%

pravidelne sa zúčastňujem
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v minulosti áno, teraz nie 

15%

v %, 

n=1005



pravidelne sa zúčastňujem 

zúčastňujem sa výnimočne 

v minulosti áno, teraz nie 

nemám skúsenosť

0 25 50 75 100

1 + 2

3 + 4 + 5

0 25 50 75

q3. Máte skúsenosť s dobrovoľníctvom alebo dobrovoľníckou 

činnosťou?

S
k
ú
se

n
o
sť

s 

d
o
b
ro

v
o
ľn

íc
tv

o
m

v %, n=1005

0 25 50 75 100

15 - 19

20 - 24

25 - 29

100

je/bol členom

nemá skúsenosť



Porovnanie vývoja skúsenosti s dobrovoľníctvom

2017 - 2022

2017 2018 2022
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pravidelne sa zúčastňujem
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v minulosti áno, teraz nie 

nemám skúsenosť

Poz. Veková kohorta 15 –24 rokov



Dôvera v inštitúcie
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Dôvera v inštitúcie
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Dôvera v inštitúcie 2017 - 2022
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• Mladí ľudia na Slovensku sa necítia byť dostatočne 

vypočutí pri tvorbe politík. Majú však záujem stať sa 

súčasťou týchto procesov.

• Pandémia významne zasiahla do občianskej socializácie, 

chýbajú nielen skúsenosti, ale aj zručnosti, kontakty či 

znalosť prostredia na to, aby mohli vo väčšej miere 

participovať.

• Dôvera voči politickým inštitúciám nie je nemenná, 

nemusí mať len klesajúci trend. Vzájomné priblíženie, 

vytvorenie príležitostí pre dialóg či nadviazanie 

spolupráce sú cestou, ako je možné dôveru zvyšovať.

• Youthwashing nie je participácia. Formálne zapojenie 

mladých, bez povinnosti zodpovedať sa za výsledok 

nevedie k rastu dôvery voči inštitúciám ale ani voči iným 

ľuďom či dospelým. Nevyhnutná je otvorená a férová 

komunikácia s jasným pomenovaním cieľov a očakávaní. 

Participácia je partnerstvo.



Ďakujem za pozornosť!

V prípade záujmu o bližšie 
informácie sme Vám k dispozícii

cavojska@mladez.sk
www.mladez.sk

mailto:cavojska@mladez.sk
http://www.mladez.sk/


8. bod: Iniciatíva Európskej komisie Vidiecky pakt, Vidiecky parlament na Slovensku

Mária Behanovská

Vidiecky parlament na Slovensku



Vízia EÚ pre vidiek - Vidiecky pakt - Vidiecky akčný plán

Ing. Mária BEHANOVSKÁ, vipa@vipa.sk, https://www.facebook.com/vipask/, www.vipa.sk

NAČÚVAŤ HLASU VIDIEKA

mailto:vipa@vipa.sk
https://www.facebook.com/vipask/
http://www.vipa.sk/


“Vidiecke komunity sú základným kameňom
odolnosti a nezávislosti Európy. Ak prekvitá
život na našom vidieku, rozkvitá aj náš
európsky spôsob života.”

Prezidentka Von der Leyen – jún 2022



Vízia a jej 
spoločné ciele

Prosperujúce

Diverzifikácia ekonomických 

aktivít

Trvalo udržateľná produkcia 

potravín

Odolné

Odolné na klimatickú zmenu

Environmentálna odolnosť

Sociálna odolnosť

Silnejšie

Posilnené komunity

Prístup k službám

Sociálne inovácie

Prepojené

Digitálne spojenie

Dopravné linky a nové 

mobility

Vízia prijatá EK v júni 
2021 so spoločnými 
cieľmi do roku 2040

Vidiecky akčný plán (EK)
+

Vidiecky pakt (ostatní)



Silnejšie Prepojené

OdolnéProsperujúce

9 vlajkových + 15 sprievodných aktivít

 Vidiecka revitalizačná platforma

 Výskum a vývoj pre vidiecke komunity

 Trvalo udržateľná viacmodelová mobilita 
osvedčených postupov pre vidiecke oblasti

 Misia EÚ: Pôdna dohoda pre Európu

 Klimatické aktivity v rašeliniskách cez uhlíkové 
poľnohospodárstvo

 Vidiecka digitálna budúcnosť

 Podpora vidieckych obcí v energetickom 
prechode a boji so zmenou klímy

 Sociálna odolnosť a ženy na vidieku

 Podnikanie a sociálna ekonomika na vidieku.

Vidiecky akčný plán 
24 tematických skupín aktivít

Medzi-
department.
Koordinácia

Viceprezidentka 
Šuica, 

komisár 
Wojciechowski

a komisár 
Ferreira



Vidiecky pakt
Komunikácia

Členské štáty

Regióny

Aktéri

Vidiecky pakt
rámec pre interakciu medzi 
všetkými úrovňami riadenia 
a aktérmi v oblasti rozvoja 

vidieka

EU

Participatívny proces

Jedinečná príležitosť podporiť EÚ vidiek

Viac ako 400 účastníkov konferencie.

Vidiecky pakt je platformou pre spoluprácu 
medzi autoritami a aktérmi 
na všetkých úrovniach riadenia



Komunita 
odštartovaná v 
decembri 2021

(1070 členov)

Reflexia s 
inštitúciami a 

aktérmi

(prípravná 
skupina)

Konzultácia 
Vidieckeho 

paktu s 
komunitou 
(máj 2022)

Vidiecky pakt
Štart & vývoj

+ listy zaslané 
členským štátom 
(apríl 2022)

Konečný návrh



Ciele Vidieckeho paktu

Zosilniť hlas
vidieka

Prepájanie, 
spolupráca & 

vzájomné učenie 
sa

Podporovanie 
a 

monitorovanie 
aktivít



Účastníci Vidieckeho paktu

Verejné 
autority

Občianska 
spoločnosť

Podnikatelia Jednotlivci
Akadémia a 

výskum a 
vývoj

Účasť na pakte = záväzok konať v jednom alebo vo viacerých jeho cieľoch



Záväzky = špecifické aktivity
“Zavedenie zdieľania obecných a firemných áut do konca roku 2022.”

“Zaväzujem sa angažovať vo vytvorení energetickej komunity na území 12 obcí.”

Zaväzujem sa ako:

Individual Organisation

Môj záväzok je :

Formal An idea

Austria

Belgium

Bulgaria

France

Germany

Greece

Ireland

Italy

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Pochádzam z : 



• Online workshop 4.4.2021 v rámci 
výskumného projektu POLIRURAL ako 
príspevok k tvorbe Vízie EÚ

• Národná Vízia pre atraktívnejší vidiek 
zverejnená v júni 2021 vypracovaná 
participatívne v priebehu 3 rokov na 
základe misijne orientovanej výhľadovej 
štúdie

• Záväzky prijaté individuálne členmi VIPA

• Záväzok pripravovaný v rámci VIPA

• Komunikácia s MPRV SR ohľadom 
možnosti vytvorenia národnej 
platformy pre Vidiecky pakt

Slovenský príspevok k Vidieckemu paktu



Ďakujem

Prečítajte si o Rural Pact
Pripojte sa ku Rural Pact community

Preštudujte si Vízia pre atraktívny vidiek | Atraktívny vidiek 
(atraktivnyvidiek.sk)

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/events/documents/rural-pact-proposal_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralPact
https://atraktivnyvidiek.sk/vizia-pre-atraktivny-vidiek


5. bod: Rôzne

Návrh uznesenia Komory mimovládnych neziskových organizácií 

k Švajčiarskemu finančnému mechanizmu

Peter Medveď

Nadácia Ekopolis



Kontext a zdôvodnenie návrhu uznesenia

• Švajčiarsky finančný mechanizmus na roky 2007 – 2017 s celkovou alokáciou 70 mil. EUR mal:

• Blokový grant na projekty malých organizácií občianskej spoločnosti
• alokácia 2,6 milióna EUR 
• podporených 22 prakticky zameraných projektov (9 environmentálnych a 13 sociálnych)

• Blokový grant na podporu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na roky 2012 – 2015
• alokácia 2,2 milióna EUR 
• podporených 18 partnerských projektov

• Blokové granty spravovali tri grantové nadácie – Nadácia Ekopolis v konzorciu s nadáciami SOCIA –
Nadácia na podporu sociálnych zmien a Karpatská nadácia



UZNESENIE KOMORY MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCI 

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

zo 7. decembra – návrh

ku Švajčiarskemu finančnému mechanizmu

Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 

A) žiada Ministerstvo informácií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
ako orgán verejnej správy, zodpovedný za programovanie a správu Švajčiarskeho finančného mechanizmu
v SR, aby v rámci prípravy nového Švajčiarskeho finančného mechanizmu v SR vytvoril osobitnú alokáciu
pre podporu mimovládnych neziskových organizácií.



Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
navrhuje, aby MIRRI SR pri programovaní Švajčiarskeho finančného mechanizmu využilo pozitívne
skúsenosti so správou tzv. Blokového grantu na podporu malých projektov mimovládnych organizácií a
Blokového grantu na podporu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

B) poveruje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
pre jednanie vo vzťahu k MIRRI SR v tejto veci.



5. bod: Rôzne

Návrh termínov zasadnutí Rady vlády MNO v roku 2023

• 7. marca 2023

• 13. júna 2023

• 19. septembra 2023

• 5. decembra 2023



Ďakujeme za pozornosť 

a tešíme sa na stretnutie

na 33. zasadnutí Rady vlády MNO

7. marca 2023


