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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 68 
z 22. februára 2012 

  

k návrhu koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 
 

Číslo materiálu: 7580/2012 

Predkladateľ: predsedníčka vlády a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku s pripomienkami 

prijatými na rokovaní vlády; 

B. poveruje 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

B.1. koordinovať činnosť implementácie akčného plánu a koncepcie rozvoja 

občianskej spoločnosti na Slovensku 

 priebežne do 31. decembra 2013 

C. ukladá 

ministrom 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.1. vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Deklaráciu o spolupráci 

ministerstva a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu; 

deklarácia bude vypracovaná na základe koncepcie rozvoja občianskej 

spoločnosti 

 do 1. apríla 2013 

C.2. na základe deklarácií vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Memorandum 

o porozumení, ktoré bude obsahovať základné východiskové hodnoty a postoje 

vo vzťahu k občianskej spoločnosti, princípy vzťahu s organizovanými 

iniciatívami a rôznymi typmi mimovládnych neziskových organizácií; 
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súčasťou Memoranda o porozumení bude aj zámer vytvorenia stálej platformy 

pre dialóg medzi štátom a občianskou spoločnosťou 

 do 1. júna 2013 

C.3. realizovať pravidelné ročné hodnotenie a kontrolu realizácie akčného plánu 

a vypracovať správu; výsledky hodnotenia plnenia akčného plánu 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predloží, po 

prerokovaní v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť a vo Výbore pre mimovládne neziskové organizácie, na rokovanie 

vlády 

 každoročne do 31. decembra 

C.4. vyhodnotiť v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami 

transparentnosť, efektivitu a dopady fungovania dotačných programov rezortu, 

navrhnúť a realizovať úpravy a zmeny; navrhnúť a vytvoriť mechanizmus 

pravidelného hodnotenia efektivity, transparentnosti a dopadov dotačného 

programu 

 do 1. septembra 2013 

podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministrovi životného prostredia 

ministrovi zahraničných vecí 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi kultúry 

ministrovi zdravotníctva 

1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.5. v rámci pracovnej skupiny vytvorenej z predstaviteľov ministerstva, 

predstaviteľov platformy a mimovládnych neziskových organizácií, expertov 

a ďalších zainteresovaných aktérov, vytvoriť jednu verejnú politiku v spoločne 

identifikovanej oblasti spolupráce 

 do 31. decembra 2013 

1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.6. pripraviť novelizáciu  zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

v zmysle procesu tvorby dokumentov, a to doplnením podrobnejších pravidiel 

zapájania zainteresovaných aktérov a verejnosti do ich tvorby a aktualizácie 

 do 1. júna 2013  

ministrom 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

C.7. uplatniť princíp partnerstva pri príprave, implementácii a aktualizácii 

operačných programov štrukturálnych fondov vo vzťahu k zapájaniu 

predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií a ďalších 
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socioekonomických partnerov a v pracovných skupinách (napr. 

monitorovacom výbore) zabezpečiť vyvážené zastúpenie zástupcov 

jednotlivých sektorov a občianskych organizácií, ktorí budú nominovaní 

transparentným a jednoznačným mechanizmom 

 do 31. decembra 2013 

ministrovi vnútra 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.8. zmapovať potreby občanov a neziskových organizácií vo vzťahu k legislatíve 

týkajúcej sa zakladania a fungovania rôznych typov mimovládnych 

neziskových organizácií, účasti verejnosti na rozhodovaní, dobrovoľníctva 

a darcovstva a na základe zmapovaných potrieb navrhnúť novely existujúcich 

zákonov alebo návrhy nových zákonov 

 do 1. júna 2013 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.9. zmapovať možnosti a prijať legislatívne nástroje na podporu individuálneho 

darcovstva 

 do 31. decembra 2012 

C.10. zabezpečiť pokračovanie financovania mimovládnych neziskových organizácií 

prostredníctvom mechanizmu daňovej asignácie fyzických a právnických osôb 

ako modelu, ktorý zabezpečuje vysokú mieru nezávislosti a transparentnosti 

rozhodovania o pridelení verejných prostriedkov 

 do 1. júna 2013 

1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

podpredsedovi vlády a ministrovi  práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministrovi  životného prostredia 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi zahraničných vecí 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

ministrovi hospodárstva 

ministrovi kultúry 

ministrovi zdravotníctva 

podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.11. v procese programovania, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov, 

Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP 

a Švajčiarskeho finančného mechanizmu zabezpečiť princíp partnerstva 

s mimovládnymi neziskovými organizáciami, t. j. poskytovať všetky 

relevantné informácie o procese aj obsahu programovania, monitorovania 

a hodnotenia verejnosti, poskytovať dostatočný časový rámec 

na pripomienkovanie mimovládnymi neziskovými organizáciami a verejnosťou 
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a v poradných radách, výboroch a pracovných skupinách zabezpečiť vyvážené 

zastúpenie zástupcov jednotlivých sektorov, dostatočné zastúpenie zástupcov 

občianskych organizácií, ktorí budú nominovaní transparentným 

a jednoznačným mechanizmom 

 do 31. decembra 2012 

1. podpredsedovi vlády a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 

ministrovi životného prostredia 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 

ministrovi zahraničných vecí 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

ministrovi hospodárstva 

ministrovi kultúry 

podpredsedovi vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.12. v štrukturálnych fondoch a dotačných mechanizmoch rezortov zmapovať 

možnosti a vytvoriť priestor (najmä upravením administratívnych požiadaviek 

a finančných rámcov) na vznik programov so zníženým prahom umožňujúcim 

udeľovanie malých grantov malým a začínajúcim mimovládnym organizáciám 

prostredníctvom blokových grantov pre sprostredkovateľské alebo komunitné 

nadácie 

 do 1. júna 2013 

vedúcemu Úradu vlády SR 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.13. pripraviť analýzu kompetencií územnej samosprávy vrátane ich finančného 

zabezpečenia s odporúčaním pravidiel pre poskytovanie verejných služieb (ako 

napr. rovnosť všetkých typov organizácií v prípade totožného napĺňania cieľov 

a štandardov, viaczdrojové financovanie, atď.) 

 do 31. decembra 2013 

ministerke spravodlivosti 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

ministrovi životného prostredia 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.14. na základe súčasných analýz zmapovať uplatňovanie existujúcej legislatívy 

a mechanizmov zabezpečujúcich slobodný prístup k informáciám (zákon 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov), prístupnosť informácií pre osoby so zdravotným 

postihnutím a seniorov (zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Výnos Ministerstva 

financií SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 

správy) ako aj pre deti a mladých ľudí a účasť verejnosti na rozhodovaní (napr. 

zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov, uplatňovanie Aarhuského dohovoru); 

vypracovať nové analýzy v prípade nedostatočného zmapovania uvedených 

problematík a urobiť medzinárodné porovnanie; navrhnúť opatrenia, ktoré 

zabezpečia uplatňovanie už platných legislatívnych úprav a navrhnúť ich 

prípadné zmeny na základe požiadaviek EÚ; v prípade potreby navrhnúť 

legislatívne zmeny, ktoré umožnia priame zapojenie občanov do rozhodovania 

verejnej správy a využitie moderných technológií pri prístupe k informáciám 

 do 31. decembra 2012 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.15. navrhnúť a implementovať program podpory dobrovoľníctva 

a dobrovoľníckych centier 

 do 1. júna 2013 

C.16. navrhnúť program podpory partnerov štátu, t. j. platforiem a strešných 

organizácií mimovládnych neziskových organizácií, a to na základe  

tematického zamerania alebo geografického pôsobenia 

 do 31. decembra 2012 

C.17. vyhodnotiť a v prípade potreby navrhnúť riešenia, ktoré budú viesť 

k zefektívneniu fungovania registrov mimovládnych neziskových organizácií 

 do 1. júla 2013 

C.18. vytvoriť spoluprácu medzi splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti a Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorej cieľom bude 

dosiahnutie systematického mapovania významných tém a iniciatív občianskej 

spoločnosti a zabezpečenie prítomnosti širokého spektra mimovládnych 

neziskových organizácií pôsobiacich na Slovensku vo verejnoprávnych 

médiách 

 do 31. decembra 2012 

C.19. priebežne mapovať mechanizmy spolupráce medzi verejnou správou 

a mimovládnymi neziskovými organizáciami a ich formy financovania; 

systematicky vyhodnocovať jednotlivé mechanizmy spolupráce vrátane 

spôsobu ich financovania a dopadov, ako aj spôsoby financovania 

mimovládnych neziskových organizácií 

 do 31. decembra 2013 

C.20. vytvoriť medzirezortnú komisiu, ktorej úlohou bude vylúčiť duplicitu 

financovania z verejných prostriedkov štrukturálnych fondov, Nórskeho 

finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu ako aj 

dotácií a vypracovať opatrenia pre odstránenie nedostatkov; ďalšou úlohou 

komisie bude koordinácia a výmena informácií medzi všetkými programami 

poskytujúcimi dotácie 

 do 1. júna 2013  
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C.21. navrhnúť program na podporu výskumných aktivít týkajúcich sa stavu 

občianskej spoločnosti na Slovensku 

 do 1. júna 2013 

C.22. navrhnúť nezávislý finančný mechanizmus na podporu mimovládnych 

neziskových organizácií a aktivít zameraných na obhajobu verejného záujmu 

(občiansku advokáciu) a stráženie demokracie (watchdogové organizácie 

a aktivity), ktoré poskytujú spätnú väzbu verejnej správe a plnia kontrolnú 

funkciu 

 do 1. júna 2013 

C.23. navrhnúť program zameraný na podporu verejnej diskusie a sociálnych 

kampaní v témach kľúčových pre slovenskú spoločnosť  

 do 1. júna 2013 

C.24. vypracovať v spolupráci s kľúčovými aktérmi občianskej spoločnosti, 

prerokovať v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť a vo Výbore pre mimovládne neziskové organizácie a predložiť vláde 

na schválenie návrh akčného plánu na roky 2014 - 2015 

 do 31. decembra 2013. 

Vykonajú: podpredsedovia vlády a ministri  

vedúci Úradu vlády SR 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 


