Zápisnica zo zasadnutia Rady vlády SR pre MNO, 26. 10. 2017

Zápisnica
z 13. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky
pre mimovládne neziskové organizácie,
ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2017 od 10:30.
na Úrade vlády SR, Nám. Slobody 1, Bratislava
Účasť na zasadnutí:

 31 prítomných členov s hlasovacím právom, z toho:
o za Komoru za verejnú správu 13 (z 19) – uznášania schopní
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „Komora MNO“) 18 (z
31) – uznášania schopní
 12 prítomných bez hlasovacieho práva, z toho 7 zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS)
Program:
1. Otvorenie
2. Európske štrukturálne a investičné fondy
1. Projekt Partnerstvo – správa o výsledkoch projektu za 1. polrok
2. Vyhodnotenie výzvy pre MNO z OP Efektívna verejná správa
3. Národný projekt Participácia – ponuka na spoluprácu
3. Otvorené vládnutie
1. Mechanizmus práce pracovných skupín pri plnení akčného plánu 2017-2019
2. Odpočet plnenia úloh
3. Pozvánka na OGP Week
4. Whistleblowers – novela zákona
4. Úloha MNO v Agende 2030
5. Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti
1. Financovanie MNO – výsledky pracovných skupín
2. Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti
6. Fond na podporu kultúry národnostných menšín - predstavenie
7. Administratíva – návrh na zmenu zloženia rady
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov:
Bod č. 1. - Otvorenie
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „splnomocnenec vlády“)
Martin Giertl na základe poverenia predsedu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
(ďalej len „Rada vlády pre MNO“) Roberta Kaliňáka otvoril 13. zasadnutie Rady vlády SR pre
MNO. V úvode ospravedlnil neúčasť predsedu Rady vlády pre MNO, privítal všetkých prítomných
a zároveň skonštatoval, že Rada vlády pre MNO je uznášania schopná.
Splnomocnenec vlády predstavil nových členov Rady vlády pre MNO (zástupca Komory za verejnú
správu – štátny tajomník MPSVaR SR Ivan Švejna, ktorý nahradil št. tajomníka Branislava
Ondruša, zástupca Komory za mimovládne neziskové organizácie – p. Tóth, ktorý nahradil Myrtil
Nagy za Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku) a privítal hostí, ktorí boli pozvaní na 13. zasadnutie
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Rady vlády pre MNO, Matúša Dubovského a Petra Vlčeka – Operačný program Efektívna verejná
správa – OP EVS, Valériu Bankóovú – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu –
ÚPVII a Norberta Molnára – riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Splnomocnenec vlády predstavil všetkým prítomným návrh programu 13. zasadnutia Rady vlády
pre MNO a vyzval prítomných na jeho doplnenie. Zástupkyňa Asociácie poskytovateľov sociálnych
služieb Milada Dobrotková navrhla doplniť do bodu Rôzne bod týkajúci sa Operačného programu
Ľudské zdroje (OPĽZ - prioritná os č. 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí),
osobnosť menovaná splnomocnencom Boris Strečanský navrhol doplniť do bodu Rôzne diskusiu
o pripravovanom zákone o sociálnych podnikoch a predseda Komory MNO Marcel Zajac žiadal
zaradiť do bodu Rôzne tému týkajúcu sa novely Zákona o slobodnom prístupe k informáciám
(infozákon), ku ktorej vopred písomne zaslal uznesenie.
Program zasadnutia bol prítomnými jednohlasne schválený.
Bod č. 2. - Európske štrukturálne a investičné fondy
Splnomocnenec vlády poukázal v rámci bodu 2 na projekty realizované Úradom splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS) a zároveň vyzval k informovaniu
o prebiehajúcom stave projektu Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a
monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (projekt Partnerstvo), v ktorom je ÚSV
ROS partnerom Centrálneho koordinačného orgánu (CKO).
2.1 Projekt Partnerstvo - Zástupca ÚSV ROS Miroslav Mojžiš prezentoval súčasný stav, to
znamená 6 mesiacov po začiatku projektu Partnerstvo. Uviedol, že ide o priamu participáciu pri
monitorovaní EŠIF a tiež, že je zameraný na tieto kľúčové oblasti:
- príprava výziev (otvorenie a nastavenie procesu výziev participatívnym spôsobom),
- transparentnosť (zverejňovanie informácií a komunikácia s riadiacimi orgánmi),
- oficiálny monitorovací systém (fungovanie monitorovacích výborov).
Splnomocnenec vlády SR vyzdvihol originalitu projektu, ktorá spočíva v priamej participácii MNO
na monitorovaní a implementácii eurofondov a aktivitách, ktoré súvisia s nastavovaním výziev
a vyzval predstaviteľov Rady k stotožneniu sa s projektom a šíreniu povedomia o projekte. Bližšie
informácie o aktivitách a témach projektu sú zverejnené na webovom sídle ÚSV ROS.
2.2 Vyhodnotenie výzvy pre MNO z OP Efektívna správa – Splnomocnenec vlády vyzval
zástupcov OP EVS Matúša Dubovského a Petra Vlčeka k zhodnoteniu výzvy pre MNO z OP EVS.
P. Dubovský zosumarizoval prvé kolo výzvy a informoval, že k dátumu uzávierky (15. august)
prišlo 116 žiadostí. Celkový dopyt bol však dvakrát vyšší, preto boli na výzvu alokované ďalšie
zdroje v hodnote 15 mil. eur. Doplnil, že v súčasnosti prebieha administratívne hodnotenie
projektov a v priebehu nasledujúceho obdobia budú v prípade potreby zaslané výzvy na doplnenie.
Následne budú žiadosti postúpené do procesu odborného hodnotenia a v priebehu decembra bude
vydané rozhodnutie o ich schválení/neschválení. Nasledovať bude proces zazmluvnenia. V
priebehu decembra bude v spolupráci s ÚSV ROS vypracovaný zoznam najčastejších pochybení a
nedostatkov v žiadostiach za účelom ich predchádzania. Zástupcovia OP EVS oznámili, že
opätovne plánujú uskutočniť infosemináre, v ktorých sa zamerajú na zistené nedostatky. Začiatok
implementácie projektov z prvého kola žiadostí je plánovaný na začiatok budúceho roka (január
2018).
Juraj Rizman, osobnosť menovaná splnomocnencom, vyjadril prekvapenie nad medializáciou
výzvy spôsobom, ktorý ju prezentoval ako protikorupčný. Zdôraznil, že organizácie sa zapájali do
výzvy OP EVS, v ktorej len jedna z jej častí bol boj proti korupcii a kvôli nevhodnej medializácii
sa MNO dostávali do situácií, v ktorých ich konfrontovali novinári s tým, aby uviedli aké
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protikorupčné aktivity plánujú realizovať. Vyjadril názor, že je do budúcnosti potrebné nastaviť
komunikáciu tak, aby sa podobným situáciám predchádzalo.
Splnomocnenec vlády vysvetlil, že dobre nastavené verejné politiky vedú k boju proti korupcii a že
boj proti korupcii nebol prezentovaný ako ten najdôležitejší. Zároveň uznal nezrovnalosti
v komunikácii, aj kvôli celospoločenskému kontextu.
Zástupca OP EVS Peter Vlček odpovedal, že téma boja proti korupcii bola do oprávnených aktivít
zaradená samostatne zámerne. Na základe výsledkov z uzavretého prvého kola výzvy pre MNO
z OP EVS poskytol údaje o tom, že témy, s ktorými sa organizácie do výzvy prihlasovali sa v 70%
– 80% venujú boju proti korupcii formou participácie v sektorových politikách a rôznych úrovniach
verejnej správy. Doplnil, že boj proti korupcii figuruje v zvyšovaní transparentnosti.
Predseda Komory MNO Marcel Zajac vyjadril súhlas s Jurajom Rizmanom a navrhol zarámcovať
aktivity za účelom zhodnotenia, koľko zdrojov sa reálne bude venovať boju proti korupcii, aby sa
vyhlo nadhodnoteniu výšky zdrojov, ktoré sa venujú boju proti korupcii. J. Rizman doplnil, že je
dôležité nenastavovať očakávania verejnosti a médií určitým spôsobom, vzhľadom na to, aby
organizácie neboli v budúcnosti dopytované po odpočte v téme boja proti korupcii – aby neboli
konfrontované s niečím, čo sa nedeje.
Splnomocnenec vlády vyzval k trpezlivosti a skonštatoval, že ÚSV ROS v spolupráci so sekciou
európskych programov zrealizuje mediálne spracovanie výstupov hodnotenia. Opäť zdôraznil
nešťastné mediálne spracovanie témy, ale zdôraznil aj dôležitosť využitia priestoru pre
prezentovanie samotných projektov, čo bude viesť k pochopeniu a lepšej práci s témou.
2.3 Národný projekt Participácia – ponuka na spoluprácu - splnomocnenec vlády, vyzval
riaditeľku kancelárie ÚSV ROS Skarlet Ondrejčákovú k informovaniu o prebiehajúcom stave
národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
(projekt Participácia). S. Ondrejčáková informovala zúčastnených o prebiehajúcich aktivitách,
ktorých súčasťou je aj séria diskusií na Choreografie zmeny týkajúce sa rôznych podôb participácie
a pozvala účastníkov na najbližšiu diskusiu, ktorá sa zamerala na zraniteľné skupiny.
Predstaviteľom Komory za verejnú správu zároveň tlmočila ponuku na spoluprácu, kde ÚSV ROS
vie byť nápomocný pri metódach zapájania zainteresovaných do tvorby verejných politík, či pri
evalvácii participatívnych procesov. Vedúca kancelárie ministerky spravodlivosti p. Jana
Kviečinská sa spýtala, kto je na Slovensku expertom na zraniteľné skupiny. S. Ondrejčáková
zmienila predstaviteľky Centra pre výskum etnicity a kultúry na Slovensku (CVEK) a p. Janu
Plichtovú (Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK).
Splnomocnenec vlády vyjadril pochvalu MNO a samosprávam za spoluprácu na projekte.
Bod č. 3 - Otvorené vládnutie
Splnomocnenec vlády predstavil bod zasadnutia a vyzval zástupkyňu ÚSV ROS Ivetu Ferčíkovú,
aby informovala o agende Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Iveta Ferčíková okrem prezentácie
vyzvala zástupcov Rady vlády pre MNO, aby sa zapojili do pracovných skupín týkajúcich sa
jednotlivých tém Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Zdôraznila, že je dôležité spolupracovať a byť
otvorení aj kritickým názorom. Uviedla, že v súčasnosti sa kladie zvýšený tlak na otvorené dáta
a vyzvala jednotlivé rezorty nech pristupujú k zverejňovaniu datasetov zodpovedne.
Následne informovala o pokrokoch dosiahnutých v téme otvorenej justície (správa o účasti
verejnosti do tvorby právnych predpisov) a otvoreného vzdelávania (nový model obstarávania
učebníc a nový repozitár). Uviedla, že v téme participácie realizoval ÚSV ROS infosemináre pre
zástupcov jednotlivých rezortov a informovala prítomných o výsledku analýzy zameranej na
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predbežné informovanie o príprave právnych predpisov. Výsledkom analýzy je zistenie, že
predbežná informácia sa zverejňuje tesne pred predložením právneho predpisu.
Splnomocnenec vlády vyzval Filipa Vagača, bývalého splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti a p. Janu Kviečinskú ako iniciátorov témy otvoreného vládnutia na
Slovensku, aby zhodnotili vykonávanie agendy otvoreného vládnutia na Slovensku. Do diskusie sa
prihlásil Marcel Zajac, ktorý ocenil komunitu okolo agendy otvoreného vládnutia, ale vyjadril
potrebu zapojenia občanov – ilustroval na príklade predkladania potrebných dokumentov k žiadosti
o podporu projektov zo Zeleného vzdelávacieho fondu na Ministerstve životného prostredia (MŽP).
Splnomocnenec vlády vyjadril porozumenie s Marcelom Zajacom a vyzval dotknutú organizáciu,
aby sa obrátila na ÚSV ROS, ktorý môže iniciovať komunikáciu s MŽP. Vyzval zástupcu MŽP (p.
Milinoviča), ktorý vyjadril pochopenie pre rozhorčenie Marcela Zajaca a súhlasil s navrhovaným
postupom komunikácie aj so zapojením štátneho tajomníka, p. Kurillu.
Jana Kviečinská zdôraznila, že Ministerstvo spravodlivosti (MS) bolo pri otvorenom vládnutí už na
začiatku, počas vládnutia Ivety Radičovej, a že všetky reformy iniciované MS stoja na pilieroch
otvoreného vládnutia. Vyjadrila názor, že po páde vlády I. Radičovej stratilo OGP tvár a ÚSV ROS
je len administratívny orgán a jediný, kto je tvárou otvoreného vládnutia je Lucia Žitňanská,
ministerka spravodlivosti.
Filip Vagač pochválil ÚSVROS, že robí maximum aby udržalo túto agendu, a že robí aktivity aj
nad rámec uznesenia vlády. Zároveň však vyjadril, že chýba politická vôľa – témy stoja na
uzneseniach a dátumoch a budú sa plniť, ale základom nie je dobrá vôľa zo strany vlády. Iveta
Ferčíková doplnila, že pre otvorené vládnutie máme prijatý Akčný plán schválený vládou SR, ale
zároveň všetko čo ÚSV ROS robí v súlade s princípmi otvoreného vládnutia.
Bod č. 4 - Úloha MNO v Agende 2030
Splnomocnenec vlády SR predstavil bod zasadnutia a vyzval zástupkyňu Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), Valériu Bankóovú, aby prezentovala stratégiu SR
v oblasti plnenia Agendy 2030.
V rámci svojej prezentácie informovala o tom ako sa budú tvoriť kľúčové oblasti pre rozvoj
Slovenskej republiky do roku 2030, národné priority a merateľné strategické ciele. Objasnila úlohy
ÚPVII, časový harmonogram a vznik Rady vlády pre Agendu 2030, do ktorej bol za člena Rady
zvolený Komorou MNO pán Juraj Mesík. Spresnila, že Rada vlády pre Agendu 2030 bude zasadať
12. decembra 2017.
Splnomocnenec vlády zdôraznil, že považuje Agendu 2030 za prioritu, pretože si uvedomuje, že to
bude v budúcnosti pre Slovensko kľúčové. Vyzval MNO k spolupráci a spoločenskej participácii.
Splnomocnenec vlády zároveň informoval o pracovnej skupine, ktorá sa venuje tvorbe nového
zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o vzniku Úradu prevencie korupcie
na Úrade vlády SR.
Bod. č. 5 - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti
5.1 Financovanie MNO – výsledky pracovných skupín
5.2 Výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti
Splnomocnenec vlády predstavil bod zasadnutia a vyzval zástupcu ÚSV ROS Milana Andrejkoviča,
aby oboznámil zúčastnených o výsledkoch pracovných skupín venovaných financovaniu MNO
a predstavil plánovaný výskum neziskového sektora a občianskej spoločnosti. Po prezentácii
venovanej financovaniu MNO vyzval M. Andrejkovič zúčastnených k poskytnutiu spätnej väzby
k výsledkom diskusií pracovných skupín, ktoré sú dostupné na webstránke ÚSV ROS a tiež
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k vopred zaslanému materiálu Návrh základného rámca zameraného na zisťovanie socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti.
Bod č. 6 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín – predstavenie
Splnomocnenec vlády SR predstavil bod zasadnutia a vyzval riaditeľa fondu na podporu kultúry
národnostných menšín p. Norberta Molnára, aby predstavil fungovanie fondu. P. Molnár
informoval, že bude fungovať na princípoch transparentnosti a nezávislosti. Vo fonde budú mať
zastúpenie všetky národnostné menšiny v 18-tich odborných radách. Vyhlásenie prvej výzvy je
naplánované do 31. 12. 2017.
Bod č. 7 - Administratíva – návrh na zmenu zloženia rady
Juraj Rizman otvoril krátku diskusiu ohľadom formálneho procesu návrhu na zmenu zloženia rady
a či je k tomu potrebné hlasovanie Rady. Na základe čl. 18 písm. d) e) štatútu Rady členstvo zaniká
a nie je potrebné v tejto veci hlasovanie. Rada vzala na vedomie návrh zmeny v súlade so štatútom
Rady. Členstvo zaniklo organizácii Stála konferencia organizácií tretieho sektora SR. Tajomníčka
Rady vlády pre MNO informovala, že má návrh na dvoch nových členov Rady vlády pre MNO na
základe predloženého návrhu, Rada však o tomto návrhu nehlasovala.
Bod č. 8 – Rôzne a bod č. 9 – Diskusia
Mária Behanovská oboznámila prítomných so situáciou ohľadom projektov organizácií
podporených z OP ĽZ (Prioritná os 2). Projekt je v realizácii, organizácie podali žiadosť o platbu,
dostali návrh správy z kontroly, v ktorej MPSVaR SR vydalo rozhodnutie pre implementačnú
agentúru, že organizáciu majú byť zaradené pod schému štátnej pomoci a zároveň, že sa odkladá
rozhodnutie o vyplatení platby. Vysvetlila, že organizácie sa ocitli v konkurencii s úradom práce.
Vyjadrila nutnosť diskusiou dospieť k rozumným záverom, s cieľom nemeniť podmienky počas
fungovania projektu. Odpovedal Milan Andrejkovič, ktorý situáciu rozoberal v rámci témy schémy
štátnej pomoci aj s protimonopolným úradom (PMÚ). Predstavitelia PMÚ sa vyjadrili, že iniciatíva
musí prísť od poskytovateľov finančných prostriedkov (napr. OP EVS je aktívna, iné rezorty nie).
K situácii zmeny podmienok počas fungovania projektu – ide o systematický problém a ÚSV ROS
sa bude snažiť danú situáciu riešiť.
Skarlet Ondrejčáková doplnila, že ÚSV ROS problém registruje a pracuje na riešení cez projekt
Partnerstvo.
Filip Vagač sa prihlásil do diskusie s tým, že Rada vlády SR pre MNO je poradný orgán vlády,
ktorý dnes neprijal ani jedno rozhodnutie alebo uznesenie. Zhodnotil, že je zaujímavé vypočuť si
prezentované aktivity ÚSV ROS, ale je potrebné prijímať aj rozhodnutia. Spýtal sa, aké legislatívne
návrhy Rada vlády pre MNO odporúča. Doplnil, že Rada vlády pre MNO by mala diskutovať
a následne by sa jej členovia mali zhodnúť na postupe, ktorý potom odporučia vláde SR.
Do diskusie sa prihlásil Marcel Zajac, ktorý zdôraznil, že mal záujem, aby Rada vlády pre MNO
ako poradný orgán vlády diskutovala o infozákone a prijala odporúčanie pre vládu SR.
Splnomocnenec vlády vysvetlil, že prebiehajúce zasadanie Rady vlády pre MNO nemalo v pláne
prijímať návrhy uznesenia a že Komora pre MNO prijala uznesenie k novele Zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (uznesenie Komory MNO č. 1/2017 – viď príloha).
Marcel Zajac ďalej navrhol prijať nové fungovanie Rady vlády pre MNO a vyhlásil, že celý
program týkajúci sa mimovládnych organizácií sa dostal do bodu rôzne.
Do diskusie sa prihlásil Boris Strečanský s témou stanoviska k pripravovanému zákonu o
sociálnych podnikoch, ktoré prijala Komora MNO a s ktorým oboznámil celú Radu vlády pre
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MNO. Návrh zákona v podobe, ako bol predložený do medzirezortného pripomienkovania vytvára
umelú legislatívnu konštrukciu, do ktorej sa snaží vtesnať realitu so snahou o vytvorenie rámca pre
rýchle čerpanie väčších objemov financií, čo je pre MNO neprijateľné. Zároveň sa zapojil do
diskusie týkajúcej sa ne/fungovania Rady vlády pre MNO, pričom mal na mysli to, že úlohou 13.
zasadnutia Rady vlády pre MNO mali byť tri odporúčania pre vládu SR:
1. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám,
2. Zákon o sociálnych podnikoch,
3. Zmeny podmienok počas implementácie projektu a zaradenie pod schému štátnej pomoci.
Splnomocnenec vlády SR odpovedal, že pre schválenie odporúčaní nie je potrebné hlasovať ako
celok Rada vlády SR. Pokiaľ ide o uznesenia Komory MNO, prijímajú sa uznesenia samostatne,
ako súčasť uznesenia Rady vlády SR pre MNO.
Boris Strečanský doplnil, že Komora pre MNO prijala uznesenie aj o Zákone o sociálnych
podnikoch, ktoré odporúča zohľadniť v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Do diskusie sa prihlásil p. Ostrčil, zástupca Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR k témam
zákona o športe, nepriamej podpore športových spolkov a informatizácie v športe. Vyjadril názor,
že zákon o športe je skôr hrozba a riziko. V téme nepriamej podpory štátu navrhol diskusiu
o odpustení dane z nehnuteľnosti a argumentoval tým, že by z tejto podpory benefitovali malé
subjekty. Ohľadom informatiky navrhol, že by mala byť vyhlásená výzva, ktorá by pomohla
športovým spolkom dostať sa k informáciám adekvátnym k ich potrebám. Milan Andrejkovič
reagoval na nepriamu podporu. V rámci pracovných skupín zaoberajúcich sa financovaním MNO
vznikol jeden z návrhov odporúčať samosprávam, aby odpustili dane z nehnuteľnosti ako aj návrhy
ďalších priamych a nepriamych foriem podpory v prospech neziskového sektora.
P. Mamojka, zástupca Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR sa vyjadril
k prijatým uzneseniam Komory MNO. Nie je dobrá cesta znevažovať už prijaté uznesenia, je však
potrebné o odporúčaniach hlasovať až počas zasadnutia Rady vlády pre MNO.
Splnomocnenec vlády na to reagoval tým, že je dôležité si uvedomiť o čom má prijímať uznesenia
Komora MNO a o čom celá Rada vlády pre MNO, vrátane Komory za verejnú správu. Je to tak
zvykom aj v iných Radách.
Zástupkyňa ministerstva hospodárstva p. Mikulová oznámila využitie participatívneho prístupu pri
tvorbe Ria 2020 - Stratégie lepšej regulácie, ktorá by mala byť prijatá v novembri 2017. Zdôraznila,
že hoci spravili participatívny proces, nikto sa im doň nezapojil.
P. Muška, výkonný podpredseda ZMOS sa prihlásil do diskusie s dvomi odporúčaniami – navrhol,
aby sa Komora pre MNO schádzala v predstihu pred zasadnutím Rady vlády pre MNO a
formulovala námety na rokovanie rady spolu s problémami a návrhmi riešení. Rada vlády pre MNO
by potom zaujala stanoviská.
Splnomocnenec vlády prisľúbil, že ÚSV ROS sa bude zaoberať podnetmi z Komory pre MNO
a opätovne zdôraznil, že uznesenia môžu byt prijaté vo forme uznesenia iba jednej Komory. Do
budúcnosti sa ÚSV ROS bude snažiť v programe uprednostniť témy a problémy zástupcov
Komory MNO.
S. Ondrejčáková dala do pozornosti pravidelné stretávania zástupcov ÚSV ROS s mimovládnymi
neziskovými organizáciami, ktoré predstavujú príležitosť otvárať témy a otázky, ktorými sa MNO
zaoberajú.
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Bod č. 10 - Záver
Splnomocnenec vlády ukončil 13. zasadnutie Rady vlády pre MNO a poďakoval všetkým
prítomným za účasť.
V Bratislave, dňa 2.11.2017
Zápis pripravila: Lucia Bernátová, v. r. a Mária Milková, v. r.
Schválili: Martin Giertl, predsedajúci 13. zasadnutiu Rady vlády SR pre MNO, v. r.
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