
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

(Návrh) 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. ... 
z ... 2019 

 

k Akčnému plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti  

na Slovensku  na roky 2019 - 2020 

 

 
Číslo materiálu:  

Predkladateľ: ministerka vnútra 

Vláda 

 

A. schvaľuje  
 

A.1.             Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 

– 2020; 
 

 

B. ukladá 
  

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

 

 B.1.  zmapovať existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho 

rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti a navrhnúť ich 

vyhodnotenie,  

   

  do 30. júna 2020 

 

B.2. v spolupráci s ministerkou vnútra, ministrom financií, ministrom práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu, 

ministerkou zdravotníctva a podpredsedom vlády SR a ministrom životného 

prostredia vypracovať analýzu služieb, v ktorých neziskový sektor dopĺňa,  

nahrádza alebo spolupracuje pri službách a úlohách, ktoré majú jednotlivé 

orgány verejnej správy v kompetencii,  

 

  do 31. decembra 2020 



 

B.3. v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu vytvoriť 

na základe aplikačnej praxe z programového obdobia 2014 – 2020 aktualizovaný 

implementačný systém horizontálneho princípu partnerstva a viacúrovňového 

riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom 

období 2021 – 2027,  

 

 do 31. októbra 2020 

 

 

podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu 

 

B.4. zaviesť navrhnutý systém princípu partnerstva a viacúrovňového riadenia 

európskych štrukturálnych a investičných fondov do príslušnej legislatívy 

a programových a riadiacich dokumentov pre programové obdobie 2021 - 2027,   

 

  do 31. decembra 2020  

 

 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 

B.5. navrhnúť systém vytvárania kapacít občianskej spoločnosti zameraný 

na uplatňovanie participatívnych mechanizmov smerujúcich k efektívnej účasti 

verejnosti na tvorbe verejných politík; súčasťou tohto systému bude aj 

vzdelávací program zameraný na uplatňovanie participatívnych mechanizmov 

smerujúci k efektívnej účasti verejnosti na tvorbe verejných politík,  

 

 do 31. decembra 2020 

 

 

B.6. vytvoriť metodiky a odporúčania  zamerané na vzdelávanie rôznych cieľových 

skupín v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, 

 

 do 31. decembra 2020 

 

 

B.7. v spolupráci s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu preskúmať 

možnosti zavedenia nových tém zameraných na participáciu občanov na správe 

vecí verejných a aktívneho občianstva vo formálnom vzdelávaní na základných 

a stredných školách, 

 

 do 31. decembra 2020 

 

B.8. vytvoriť návrh modulu elektronickej aplikácie na podporu zavádzania 

participatívnych rozpočtov, ako aj elektronické nástroje na podporu zapájania 

verejnosti do tvorby verejných politík (sprievodca procesom), 

 

do 30. júna 2020 

 



B.9. v spolupráci s ministerkou vnútra, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu a podpredsedom vlády SR 

a ministrom životného prostredia pripraviť návrh mechanizmu priamej štátnej 

podpory dobrovoľníckych programov za účelom podpory dobrovoľníctva 

v rôznych oblastiach, 

 

 do 31. decembra 2020 

 

B.10. v spolupráci s ministerkou vnútra, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny 

a ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu analyzovať potrebu 

legislatívnych zmien a doplnení zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj identifikovať potrebu zmien 

ďalších právnych predpisov. Na základe vypracovanej analýzy pripraviť návrh 

legislatívnych úprav Zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ako aj návrhy noviel súvisiacich právnych 

predpisov a predložiť ich na rokovanie vlády Slovenskej republiky,  

 

 do 31. decembra 2020   

 

B.11. v spolupráci s ministerkou kultúry, ministerkou školstva, vedy, výskumu 

a športu a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovať analýzu stavu 

účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov 

zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné 

činnosti ako mimovládne neziskové organizácie;  

 

 do 30. júna 2020   

 

B.12. vypracovať záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej 

spoločnosti na Slovensku na roky 2019 - 2020, 

  

 do 31. marca 2021 

 

B.13.      vypracovať návrh Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na 

roky 2021 – 2030 s príslušným akčným plánom na roky 2021 – 2024 a predložiť 

ich na rokovanie vlády Slovenskej republiky, 

 

 do 31. decembra 2020 

 

 

Vykonajú:  ministerka vnútra 

minister financií   

  ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny  

  ministerka kultúry 

  ministerka zdravotníctva 

podpredseda vlády SR a minister životného prostredia 

  podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu  

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti   


