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Zápisnica 
z 32. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky 

 pre mimovládne neziskové organizácie,  
ktoré sa konalo dňa 7. decembra 2022 od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

v hoteli Bôrik, Bratislava 

 

Účasť na zasadnutí:  
● Z 51 členov s hlasovacím právom bolo prítomných spolu 32 členov, z toho:  

o za Komoru za verejnú správu 13 prítomných (z 20) – uznášaniaschopní  
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 19 prítomných (z 31) – uznášaniaschopní  

● 7 pozvaných hostí + 1 doprovodná osoba 
● 7 zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ,,ÚSV ROS") 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Zhrnutie výstupov konferencie 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, 

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu 
6. Legislatívny plán vlády SR na rok 2023 
7. Participácia mládeže a jej dôvera v štátne inštitúcie – výstupy z reprezentatívneho prieskumu, Rada 

mládeže Slovenska 
8. Iniciatíva Európskej komisie Vidiecky pakt, Vidiecky parlament na Slovensku 
9. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia 
10. Záver 

 

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov: 

1. a 2. bod: Otvorenie a zhrnutie výstupov konferencia Na spolupráci záleží  
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač (ďalej len ,,splnomocnenec") privítal 
všetky členky a členov na 32. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len 
,,Rada vlády MNO”).  

Zvlášť privítal predsedu vlády SR Eduarda Hegera a predsedu Rada vlády MNO ministra vnútra Romana 
Mikulca. Poďakoval im za ich účasť na konferencii Na spolupráci záleží, ktorú organizoval ÚSV ROS spolu 
s Komorou MNO v dňoch 7. – 8.11.2022 a odovzdal im publikáciu z konferencie. 

Následne udelil slovo predsedovi Komory MNO Marcelovi Zajacovi, ktorý adresoval svoj príhovor prioritne 
na pána premiéra. Z pohľadu MNO zhrnul rok 2022 a načrtol výzvy na rok 2023. Vyzdvihol súčasnú vládu za 
viacero veľmi dôležitých pozitívnych krokov:  

 Vláda SR vymenovala nového splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na základe 
diskusie a odporúčania Komory MNO. 

 Vláda SR schválila strategický dokument Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do 
roku 2030 (ďalej len ,,KROS“) a nadväzujúci akčný plán. 

 Minister vnútra podpísal memorandum s organizáciami, ktoré sa venujú Ukrajine. Tu Marcel Zajac 
vyzdvihol partnerstvo, ktoré vzniklo vďaka ministrovi vnútra a vládou schválenému 
Kontingenčnému plánu. 

 Ďalej veľmi ocenil osobný postoj pána premiéra po traumatickej vražde na Zochovej ulici. 

Marcel Zajac však predostrel aj problémy, ktoré rok 2022 priniesol: 
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 V súvislosti s prijímaním KROS sa vrátil k sporu o pojem liberálna demokracia v texte dokumentu. 
Diskusia okolo pojmu liberálna demokracia a jej vypustenie z dokumentu považuje za spoločnú 
prehru, nakoľko vníma, že pojem nie je zbytočný a lichý. Podľa neho takéto rozpory v konečnom 
dôsledku zbytočne prehlbujú napätie v spoločnosti. 

 Marcel Zajac vyjadril názor, že objem financií na zahraničné intervencie je nízky, vláda SR neprijala 
sériu zákonov a opatrení, ktoré by uľahčili pomoc odídencom z Ukrajiny. 

 MNO veľmi citlivo vnímajú atmosféru v našej krajine, sú citlivé na prejavy pomalej „orbanizácie“, 
ktoré vyčítali aj predchádzajúcim vládam. 

V súvislosti s plánom na rok 2023 Marcel Zajac uviedol: 

 Prijatý akčný plán KROS má veľa úloh, na ktorých je potrebné, aby zodpovedné rezorty začali 
intenzívne pracovať. 

 Požiadal o viac komunikácie medzi predstaviteľmi vlády SR a zástupcami MNO. Zároveň požiadal 
pána premiéra, aby sa zúčastňoval zasadnutí Rady vlády MNO. 

 Informoval o chystanej reforme Komory MNO, ktorej jedným z výsledkov bude zriadenie Výboru 
Komory MNO. Tu navrhol nastaviť pravidelné pracovné stretnutia Výboru Komory MNO 
s premiérom a ministrom vnútra. 

 Marcel Zajac požiadal o vytvorenie vhodného riešenia prechodu agendy splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti pod Úrad vlády SR. Opakovane zdôraznil, že podmienky pre ÚSV 
ROS sú na Ministerstve vnútra SR dobré, ale agendy MNO presahujú záber a kompetencie MV SR, 
idú naprieč rezortmi, preto by mali byť pod ÚV SR. 

 Ďalšou témou, na ktorú poukázal, bola téma služieb vo verejnom záujme. Tu požiadam premiéra 
o plán úloh na rok 2023, smerujúci k mechanizmu zapojenie MNO do systému poskytovania služieb 
vo verejnom záujme. Ako základ sa dá použiť fungujúci mechanizmus poskytovania služieb vo 
verejnom záujme v sociálnej oblasti, kde sú MNO významným hráčom. V iných oblastiach, napr. 
v životnom prostredí, v záchranárskej činnosti..., prepojenie medzi verejnou správou a MNO 
nefunguje dostatočne, aktéri spolupracujú nedostatočne. Navrhol, aby si zodpovední 
predstavitelia štátu a MNO sadli za jeden stôl a spoločne nastavili podmienky poskytovania služieb 
vo verejnom záujme cez subjekty verejnej správy, MNO a iných aktérov tak, aby čo najefektívnejšie 
uspokojili potreby občanov. 

 Marcel Zajac nadviazal na jednu z tém, ktorá odznela na konferencii Na spolupráci záleží, a požiadal 
o riešenie situácie s odpúšťaním platieb DPH a daní z príjmov za darované produkty a služby. 

 Požiadal tiež o riešenie dopadu inflácie na inštitúcie a aktivity MNO, o ktorých je potrebné sa baviť, 
nakoľko MNO nie sú nateraz zaradené do žiadnej podpornej schémy. 

Predseda vlády Eduard Heger reagoval na slová predsedu Komory MNO: 

 Poďakoval za povzbudivé slová. Vyjadril potešenie, že MNO cítia záujem vlády a vidia komunikáciu 
vlády SR s nimi.  

 Ocenil silný koreň MNO a zdôraznil, že MNO treba podporovať, aby mali priestor na ďalší rozvoj, 
keďže sú nevyhnutnou súčasťou spoločnosti.  

 Veľmi ocenil činnosť MNO na hranici s Ukrajinou, podčiarkol podpísanie už spomínaného 
memoranda, v ktorom vláda a MNO spoločne investovali do spolupráce a jej prvé výsledky vidieť 
teraz na našich západných hraniciach. 

 Na výzvu, aby sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí Rady vlády MNO, reagoval pozitívne. Súhlasil aj 
s pravidelným stretávaním pred zasadnutiami Rady vlády s predstaviteľmi Výboru Komory MNO. 

 Taktiež vyjadril silnú vôľu na presun ÚSV ROS pod Úrad vlády SR. 

 V téme spolupráce podčiarkol, že zmena pravidiel nie je kľúčová, nevyhnutná je zmena mentality 
úradníkov, čo je dlhodobá cesta, na ktorú sa musíme vydať, úradníci musia začať ľuďom 
a organizáciám dôverovať. 

 V téme riešenia dopadu inflácie na inštitúcie a aktivity MNO ponúkol riešenie – vláda SR pripravuje 
opatrenia, kedy bude podpora poskytovaná nie pre vybrané skupiny firiem a organizácií, ale na 
IČO, čiže pre všetky právne subjekty. 
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 V téme financovania MNO premiér vyzval všetkých prítomných, aby navzájom komunikovali, 
pomenovali veci a dohodli sa na ich riešení. Vysloviť garanciu, že posunie tému dopredu a zasadí 
sa o nájdenie riešení. 

 Takisto podporil tému služieb vo verejnom záujme, ktorú je potrebné rozvíjať. 

Po premiérovi sa slova ujal minister vnútra Roman Mikulec: 

 Podčiarkol, že máme za sebou neľahký rok.  

 Nadviazal na tému dôvery, ktorá je veľmi dôležitá pre spoluprácu. Vyzdvihol memorandum ako 
odzrkadlenie napredovania spolupráce, ktorej výsledky sa v týchto dňoch odzrkadľujú na západnej 
hranici pri riešení nelegálnej migrácie. 

 Ponúkol svoje otvorené dvere na komunikáciu s MNO. 

 Vyzval na posúvanie úloh z akčného plánu KROS.  

 Otvoril aj tému dobrovoľných horských záchranárov, ktorá je na programe dnešného zasadnutia 
Rady vlády MNO. V rámci dobrovoľníctva chce rozvíjať aj oblasť dobrovoľných horských 
záchranárov, zadefinovať, čo je efektívne, nakoľko v minulosti došlo k neefektívnemu nakladaniu 
verejných zdrojov cez organizácie, ktoré zneužili podporu na vlastné obohatenie. Minister chce do 
budúcna hľadať spoločné riešenia. 

V krátkej diskusii pani Milada Dobrotková z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb poďakovala za 
stabilizačný príspevok pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby, aj za 
komunikáciu s ministerstvom práce. 

Po úvodnom hodinovom bloku splnomocnenec poďakoval premiérovi a ministrovi vnútra za ich účasť na 
zasadnutí a ospravedlnil ich odchod z rokovania z dôvodu pracovnej vyťaženosti.  

Pokračoval overením uznášaniaschopnosti Rady vlády MNO, ktorú tajomníčka potvrdila (prítomných 32 
z 51 členov rady).  

Ďalej predstavil navrhovaný programu zasadnutia. Vyzval prítomných na doplnenie programu, na čo 
zareagoval Peter Medveď z Nadácie Ekopolis. Požiadal o doplnenie programu o návrh uznesenia Komory 
MNO k Švajčiarskemu finančnému mechanizmu. Program bol následne schválený, čím zasadnutie 
pokračovalo. 

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

Alexandra Poláková Suchalová z ÚSV ROS informovala prítomných o návrhu krokov a plánovaných termínov 
ÚSV ROS na participatívny proces tvorby nových Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. 

Nadviazali na ňu Lucia Lacika a Jakub Adámek, tiež z ÚSV ROS, ktorí predstavili základné informácie o indexe 
otvoreného vládnutia/indexe participácie. 

Podrobnosti k obidvom témam sú súčasťou podkladového materiálu, ktorý bol zaslaný pred. 

4. bod: Úloha a postavenie dobrovoľníkov  
Štefan Smrekovský zo Združenia horských a ostatných záchranných systémov SR ocenil prístup ministra 
vnútra a vyzdvihol jeho vôľu sadnúť si za rokovací stôl. Potvrdil tiež vyjadrenia ministra, že sa v minulosti 
našli MNO, ktoré zneužili systém podpory. Ako najdôležitejšie podčiarkol potrebu spoločnej 
prípravy, výcviku a kooperácie profesionálnych aj dobrovoľných horských záchranárov a iných záchranných 
zložiek v záujme efektivity záchranných akcií. Ozrejmil súčasnú situáciu Zákona 544/2002 Z. z. o horskej 
záchrannej službe podľa podkladov, ktoré boli zaslané členkám a členom pred zasadnutím Rady vlády MNO 
a predstavil návrh uznesenia k novele Zákona 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe. 

 
 

Uznesenie Rady vlády MNO č. 10/2022 

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

Vychádzajúc z priorít Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku  
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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 zaradili do legislatívneho plánu úloh vlády na 
rok 2023 novelu Zákona 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe, prerokovali ju v riadnom legislatívnom 
konaní a následne predložili 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. 

Výsledok hlasovania:   

 29 hlasov ZA 

 0 hlasov PROTI 

 1 hlas sa ZDRŽAL  

 2 členovia neboli v čase hlasovania prítomní 
Rada vlády MNO prijala uznesenie č. 10/2022 (v prílohe). 

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

Slavomíra Salajová z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR nadviazala na svoje predchádzajúce 
vystúpenia na zasadnutiach Rady vlády MNO. Kolega Roman Skorpa predstavil schému integrovaného 
konania, ktorá súvisí s reformou v oblasti územného plánovania a výstavby. Schéma/graf je 
súčasťou prílohy. 

V diskusii Marcel Zajac vyjadril obavu, že z navrhnutého procesu, ktorý je postavený na jednoduchosti, 
rýchlosti a diagramovosti, vypadne pohľad na špecifiká územia a ľudí, žijúcich v ňom. Slavomíra Salajová na 
to reagovala, že zmeny v pravidlách majú za cieľ posilniť územné plánovanie na úrovni miest a obcí, čo 
naďalej zostane na pleciach samosprávy a naopak, odbremeniť samosprávu od administratívnych úkonov, 
spojených so samotnou výstavbou a presunúť ju na plecia štátu. 

6. bod: Legislatívny plán vlády SR na rok 2023 
Splnomocnenec v bode 6. upriamil pozornosť prítomných na schválený legislatívny plán vlády SR na rok 
2023. Podčiarkol dlhodobo presadzovaný záujem ÚSV ROS na tom, aby legislatívne návrhy vznikali 
participatívne za účasti širokého spektra zainteresovaných. Vyzval prítomných, aby hľadali spoločné 
riešenia pri tvorbe legislatívy. 

7. bod: Participácia mládeže a jej dôvera v štátne inštitúcie – výstupy z reprezentatívneho prieskumu 
Juraj Lizák z Rady mládeže Slovenska predstavil hlavné výstupy z reprezentatívneho prieskumu, ktorý Rada 
mládeže Slovenska zrealizovala na reprezentatívnej vzorke mladých ľudí. Analýza z prieskumu je 
súčasťou prílohy. 

8. bod: Iniciatíva Európskej komisie Vidiecky pakt 
Mária Behanovská z Vidieckeho parlamentu odprezentovala Iniciatívu Európskej komisie Vidiecky pakt ako 
víziu EÚ pre vidiek. Upozornila, že na rozdiel od okolitých krajín na Slovensku s témou nikto nateraz 
nepracuje a vyzvala zodpovedné rezorty, aby začali s prípravou konkrétnych krokov na tvorbe Vidieckeho 
akčného plánu.  

9. bod: Rôzne 
Do bodu rôzne bol zaradený príspevok Petra Medveďa, ktorý informoval o skúsenostiach z implementácie 
Švajčiarskeho finančného mechanizmu na roky 2007 – 2017 a o súčasnom stave prípravy nového 
mechanizmu. Predstavil návrh uznesenia Komory MNO: 

Uznesenie Komory MNO Rady vlády MNO č. 1/2022 

ku Švajčiarskemu finančnému mechanizmu  

Komora mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 
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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. 

Výsledok hlasovania členov Komory MNO:   

 19 hlasov ZA 

 0 hlasov PROTI 

 0 hlas sa ZDRŽAL  

Komora MNO Rady vlády MNO prijala uznesenie Komory MNO č. 1/2022 (v prílohe). 

V bode rôzne predstavil splnomocnenec návrh termínov zasadnutí Rady vlády MNO v roku 2023: 
• 7. marca 2023 
• 13. júna 2023 
• 19. septembra 2023 
• 5. decembra 2023 

a vyzval členky a členov Rady vlády MNO, aby si ich zaznamenali do svojich kalendárov. 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero poďakoval splnomocnencovi Filipovi Vagačovi za 
jeho účasť na stretnutí s MNO, ktoré sa venujú rómskej tíme, na rómskom úrade. Informoval prítomných, 
že spoločne pripravujú schému na integráciu MRK. 

10.  bod: Záver  
Na záver splnomocnenec poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutiach Rady vlády MNO 
v roku 2022, za spoluprácu, ako aj za účasť na konferencii Na spolupráci záleží. Prítomným odovzdal 
publikáciu z konferencie a pozval ich na slávnostný prípitok. 
 
 

 

Prílohy: 

1. Prezentácia zo zasadnutia 
2. Uznesenie Rady vlády MNO č. 10/2022 
3. Uznesenie Komory MNO Rady vlády MNO č. 1/2022 
4. Schéma integrovaného konania, súvisiaca s reformou v oblasti územného plánovania a výstavby 
5. Participácia mládeže a jej dôvera v štátne inštitúcie – analýza z prieskumu 

 
 
 
V Bratislave, dňa 8.12.2022 
 
 
Zápis pripravila: Skarlet Ondrejčáková, v. r.  
Schválil: Filip Vagač, v. r. 
 

 


