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UZNESENIE RADY VLÁDY SR 

PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE  

 

č. 31 

 

z 5. septembra 2013 

  

k materiálu  

Návrh mechanizmu pravidelného hodnotenia efektivity, transparentnosti 

a dopadov dotačných programov rezortov 

 

 

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie  
 

 

A. prijíma a  schvaľuje 
 

A.1. vyhodnotenie dotačných programov rezortov v podobe materiálu Návrh 

mechanizmu pravidelného hodnotenia efektivity, transparentnosti a dopadov 

dotačných programov rezortov 

 

 

B. odporúča  
 

predsedovi Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 

B.1. oboznámiť členov vlády SR s predloženým materiálom, odporúčaniami 

a návrhmi vyplývajúcimi z vyhodnotenia dotačných programov rezortov 

 

členom vlády SR 

B.2. v rámci fáz plánovania, implementácie a monitoringu dotačných programov 

vytvoriť priestor a možnosti pre aktívnu participáciu predstaviteľov 

mimovládnych neziskových organizácií 

 

B.3. pri plánovaní dotačných programov rezortov hľadať možnosti skrátenia časovo 

zdĺhavého procesu hodnotenia a schvaľovania žiadostí o dotácie, oznámenia 

výsledkov a reálneho poskytnutia dotácie 

 

B.4. doplniť do každého procesu hodnotenia a rozhodovania o žiadostiach o dotácie 

nezávislý expertný prvok v podobe odborných posudkov od externých 
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odborníkov alebo priamou účasťou externých odborníkov v hodnotiacej 

komisii 

 

B.5. prostredníctvom legislatívnych úprav zrušiť podmienku anonymizácie 

žiadateľov o dotácie pri predkladaní žiadostí/projektov 

 

členom vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR 

B.6. zaradiť inštitucionálne výdavky žiadateľov medzi oprávnené výdavky 

existujúcich dotačných programov rezortov 

 

členom vlády SR a splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
B.7. vytvoriť záväzok ministerstiev s ročnou pravidelnosťou vypracovať hodnotiacu 

správu o dotačných programoch rezortu, ktorú zverejní na svojom webovom 

sídle; následne zrealizovať s predstaviteľmi mimovládnych neziskových 

organizácií bilaterálne hodnotiace stretnutie. Stretnutie vytvorí pôdu pre 

diskusiu o hodnotiacej správe, a problémoch a otázkach vyplývajúcich z praxe, 

ktoré môžu byť podkladom pre funkčné zmeny v dotačných programoch. 

Výstupy stretnutia v podobe správy (vrátane vyhodnotenia pripomienok MNO) 

budú následne zverejnené na webovom sídle ministerstva 

 

 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci 

s Ministerstvom financií SR a medzirezortnou komisiou  

B.8. vypracovať metodické usmernenie, ktoré zavedie všeobecné pravidlá 

finančného riadenia v systéme posudzovania a preukazovania oprávnených 

výdavkov s cieľom znížiť administratívnu záťaž mimovládnych neziskových 

organizácií ako aj verejnej správy  

 

B.9. na základe hodnotiacich správ ministerstiev a správ z bilaterálnych stretnutí 

ministerstiev a predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií 

vypracuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

sumárnu hodnotiacu správu, ktorú predloží medzirezortnej komisii. 

Medzirezortná komisia správu posúdi, sformuluje prípadné návrhy na 

prierezové zmeny v rámci dotačných programov rezortov a predloží tieto 

výstupy na rokovanie Rady vlády SR pre MNO. 


