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Zápisnica  
 

z 15. zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky 
 pre mimovládne neziskové organizácie,  

ktoré sa konalo dňa 20. júna 2018 od 10:00 hod.  
v hoteli Sorea, Kráľovské údolie 6, Bratislava - Staré Mesto 

 
Účasť na zasadnutí:  

 30 prítomných členov s hlasovacím právom (zo 48), z toho:  
o za Komoru za verejnú správu 13 (z 19) – uznášania schopní  
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 17 (z 29) – uznášania schopní  

 2 prizvaných hostí bez hlasovacieho práva 

 6 zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS) 
 
Navrhovaný program:  

1. Otvorenie 
2. Legislatíva týkajúca sa MNO a občianskej spoločnosti 
3. Aktuálna situácia s projektmi ÚSV ROS 
4. MNO a eurofondy  
5. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia 
6. Záver 
 

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov: 
Bod č. 1. - Otvorenie 
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len splnomocnenec) otvoril 
zasadnutie a privítal hostí na riadnom 15. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 
(Rada vlády MNO). Členov rady informoval, že ministerka vnútra ako predsedníčka Rady vlády MNO ho dňa 
05.06.2018 poverila vedením zasadnutia. Následne oznámil, že sa spolu s predsedom Komory za 
mimovládne neziskové organizácie (ďalej len Komora MNO) Marcelom Zajacom dňa 19.06.2018 stretol 
s ministerkou vnútra, pričom sa dohodli o nasledujúcom stretnutí ministerky vnútra a Komory MNO.  
Splnomocnenec skonštatoval, že Rada vlády MNO je na základe počtu prítomných členov uznášania 
schopná. Splnomocnenec predstavil program zasadnutia1. Do programu boli pridané dve témy: 

1. na základe požiadavky Zuzany Magurovej, zástupkyne Ženskej lobby Slovenska, v bode 2 téma 
problematiky s aplikáciou zákona o ochrane obetí trestných činov, 

2. po dohode s Marcelom Dobešovou a Magdalénou Veselskou, zástupkyňami Fóra života v spolupráci 
s Centrom poradenstva a vzdelávania, v bode 4 ponuka na spoluprácu pri realizácii projektu pre 
MNO . 

Program zasadnutia bol následne prítomnými jednohlasne schválený.   
 
Bod č. 2 - Legislatíva týkajúca sa MNO a občianskej spoločnosti 
2.1. Register MNO – aktuálny stav 
Splnomocnenec informoval o aktuálnom stave návrhu zákona o registri MNO, ktorý by mal byť predložený 
do parlamentu v septembri tohto roku. Návrh zákona sa nemení – Ministerstvo vnútra SR predloží návrh 
zákona v tej podobe, v akej bol predložený Rade vlády MNO2. Splnomocnenec uvítal vôľu Rady vlády MNO 
sledovať proces schvaľovania zákona v parlamente a poprosil Komoru MNO o aktivitu a o dohľad nad 
procesom v parlamente. Predstavil návrh uznesenia Rady vlády MNO k prijatiu návrhu zákona. Marcel Zajac 
označil pripravené uznesenie za predčasné a zdôraznil potrebu prejsť opätovne návrh zákona o registri 
MNO po tom, ako prejde na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej dohody SR (Tripartita) a pred zasadaním 

                                                        
1 Odoslaný spolu s jednotlivými prílohami všetkým členom Rady vlády MNO dňa 07.06.2018. 
2 Naplnenie dodatku k zápisnici zo 14. zasadnutia Rady vlády MNO. 

http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/rada_vlady_pre_mno/rokovania/2018/14_rokovanie/Rada%20vlady%20pre%20MNO_2018-03-22_zapisnica_dodatok.pdf
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vlády SR. V prípade časovej tiesne je Rada vlády MNO pripravená toto uznesenie prijať hlasovaním per 
rollam. 
  
2.2. Zákon č. 213 o neziskových organizáciách 
Marcel Zajac navrhol prijať uznesenie3 Rady vlády MNO. Uznesenie odporúča ministerke vnútra prijať 
legislatívny podnet k úprave návrhu zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby v bode týkajúcom sa zodpovednosti členov správnej rady neziskových 
organizácií. Marcel Zajac objasnil, že návrh uznesenia reaguje na súčasnú situáciu, ktorá vznikla nepriamou 
novelizáciou zákona č. 213 o neziskových organizáciách a kvôli ktorej sú členovia a členky MNO zneistení 
a opúšťajú správne rady MNO.  
Splnomocnenec informoval, že zo strany Ministerstva vnútra SR túto právnu úpravu mení pripravený návrh 
zákona o registri MNO. Jedinou možnosťou by bola realizácia tohto návrhu na úkor pripravovaného návrhu 
zákona o registri MNO. 
O navrhovanom uznesení hlasovanie neprebehlo – členovia Rady vlády MNO sa dohodli, že ak nebude 
v septembri 2018 predložený návrh zákona o registri MNO na rokovanie NR SR, tak predseda Komory MNO 
na najbližšom zasadnutí Rady vlády MNO znovu navrhne predmetné uznesenie Rady vlády MNO.  
 
2.3. Infozákon 
Splnomocnenec informoval o aktuálnom stave novely infozákona. Komora MNO pripravila návrh 
uznesenia4, v ktorom odporúča ministrovi spravodlivosti, aby po vzore návrhu zákona o registri MNO 
predložil Rade vlády MNO návrh novely infozákona po vyhodnotení MPK. Marcel Zajac zrekapituloval 
doterajší vývoj prípravy novelizácie infozákona a spýtal sa, ako bude proces pokračovať vzhľadom na 
predchádzajúci participačný proces prípravy novelizácie. Jana Kviečinská, zástupkyňa Ministerstva 
spravodlivosti SR, potvrdila, že infozákon je pre rezort kľúčovým zákonom a deklarovala vôľu ministra 
spravodlivosti venovať sa tomuto zákonu.  
Pred hlasovaním o návrhu uznesenia sa spustila diskusia k procesu prijímania uznesenia. Padla otázka, či 
môže Rada vlády MNO uznesením odporučiť postup vláde, či jednotlivým ministrom, alebo má smerovať 
odporúčania na ministerku vnútra ako predsedníčku Rady vlády MNO, ktorá potom bude komunikovať so 
zodpovednými ministrami. Názory na danú problematiku boli rôzne. Uznesenie bolo pozmenené tak, aby 
bolo odporúčanie Rady vlády MNO v tejto veci adresované vláde SR.  
Splnomocnenec dal hlasovať o pozmenenom uznesení. Výsledky hlasovania: ZA – 29, Zdržal sa – 1, Proti – 0. 
Uznesenie bolo prijaté5.  
 
2.4. GDPR – prevedenie do praxe, povinnosti MNO 
V súvislosti s GDPR splnomocnenec predstavil úlohu ÚSV ROS v problematike GDRP – ÚSV ROS aj naďalej 
bude komunikovať s Úradom na ochranu osobných údajov (ÚOOU), ktorý jediný je kompetentný na výklad 
zákona. Splnomocnenec potvrdil, že ÚSV ROS bude hľadať formalizovanú cestu s ÚOOÚ na komunikáciu 
s MNO a prevezme koordináciu komunikácie na MNO. Juraj Rizman, významná osobnosť menovaná 
splnomocnencom, ponúkol spolu s ďalšími členmi Komory MNO spoluprácu v tejto problematike. Marcel 
Zajac zdôraznil, že by malo ísť skôr o osvetu a súbor „best practices“, nie manuál pre MNO. Komora MNO 
pripravila návrh uznesenia6, ktoré sa ale neprijímalo. 
 
2.5. Dobrovoľníctvo  
Betka Frimmelová, zástupkyňa Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, predstavila návrhy zmeny 
zákona v dobrovoľníctve 7 , ktorý sa bude novelizovať kvôli iniciatíve EÚ, ktorú platforma oceňuje.  
Informovala, že platforma otvára verejnú diskusiu k súčasným problémom v zákone a prizvala členov Rady 
vlády MNO k príprave novely zákona o dobrovoľníctve. Pripravila uznesenie, v ktorom žiada Radu vlády 

                                                        
3 Odoslané e-mailom od Marcela Zajaca všetkým členom Rady vlády MNO dňa 18.06.2018. 
4 Odoslané e-mailom od Marcela Zajaca všetkým členom Rady vlády MNO dňa 18.06.2018. 
5 Príloha č. 1 – Uznesenie č. 2 z 20.06.2018 k Zákonu č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 
6 Odoslané e-mailom od Marcela Zajaca všetkým členom Rady vlády MNO dňa 18.06.2018. 
7 Odoslané spolu s programom zasadnutia všetkým členom Rady vlády MNO dňa 07.06.2018. 
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MNO, aby zobrala na vedomie otvorenie diskusie k téme zákona o dobrovoľníctve, a aby bol podkladový 
materiál, pripravený Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, využitý pri príprave novelizácie na 
pôde Ministerstva vnútra SR spolu s vytvorením pracovnej skupiny. Uznesenie tiež obsahuje bod, ktorý 
zaviaže predkladateľa predložiť návrh novely zákona po ukončení MPK do Rady vlády MNO.  
Splnomocnenec dal hlasovať o uznesení. Výsledky hlasovania: ZA – 27, Zdržal sa – 3, Proti – 0. Uznesenie 
bolo prijaté8. 
 
2.6. Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti (korupčného správania) 
Splnomocnenec zhrnul zmeny v novoprijatom zákone o oznamovateľoch, ktorý konštituuje nový úrad. 
Procesu tvorby nového zákona sa zúčastnili aj zástupcovia MNO a štátu. MPK bolo ukončené v januári 2018, 
pričom bolo prijatých 188 zásadných pripomienok. Verejnosť ani MNO nevzniesli žiadnu zásadnú 
pripomienku. V súčasnosti je zákon v procese prijímania vládou SR.  
 
2.7. Novela zákona o finančnej kontrole 
Splnomocnenec informoval členov Rady vlády MNO, že Ministerstvo financií SR predložilo novelu zákona 
o finančnej kontrole do MPK, pričom verejnosť sa k nej môže vyjadriť do 20.06.2018.  
 
2.8. Novela zákona o športe 
Splnomocnenec informoval členov Rady vlády MNO, že pripravená novela zákona o športe sa síce týka len 
časti pravidiel financovania športu zdravotne postihnutých športovcov, navrhol však zúčastneným hľadať 
priestor na úpravu častí, ktoré súvisia napríklad s dobrovoľníctvom, keďže v blízkej budúcnosti 
pravdepodobne nedôjde ku komplexnej novelizácií celého zákona.  
 
2.9. Novela zákona o podpore práce s mládežou 
Skarlet Ondrejčáková, tajomníčka Rady vlády MNO, v rámci národného projektu Podpora partnerstva a 
dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (ďalej len NP Participácia) predstavila aktuálnu 
aktivitu jedného z pilotných projektov, na ktorom spolupracuje Rada mládeže Slovenska s MŠVVaŠ  SR. 
Súčasťou tohto projektu je aj novela zákona o podpore práce s mládežou. Tajomníčka rady pozvala 
zúčastnených na sériu diskusií k ideovému zámeru k novele zákona, ktoré sa budú konať po celom 
Slovensku9.  
 
3.0  Ženská loby Slovenska – obete trestných činov  
V súvislosti s implementáciou národného projektu Ministerstva spravodlivosti SR, zaoberajúcim sa  
problematikou ochrany obetí trestných činov, vystal problém s poskytovateľmi služieb týmto obetiach. 
Služby smú poskytovať len akreditované subjekty, ktorých je v súčasnosti málo. V praxi nie je jasné, ktoré 
organizácie sú akreditované – na východnom Slovensku súdy určujú organizácie bez toho, aby vedeli, aké 
služby poskytuje daná organizácia (niektoré sa venujú len ženám, ale súdy ich určia aj na prípady, pre ktoré 
nie sú nielen akreditované, ale ani nemajú kompetenciu).  
Jana Kviečinská potvrdila, že Ministerstvo spravodlivosti SR vie o existencii aplikačného problému, ale 
problém vidí len v zle prečítanom zákone.   
 
Bod č. 3 - Aktuálna situácia s projektmi ÚSV ROS 
3.1. Iniciatíva pre otvorené vládnutie – strednodobá hodnotiaca správa akčného plánu 2017-2019 
Lucia Bernátová, koordinátorka Iniciatívy pre otvorené vládnutia na Slovensku, vyzvala prítomných na 
pripomienkovanie strednodobej hodnotiacej správe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na 
roky 2017-2019, ktorej vypracovanie koordinoval ÚSV ROS10.  
 
3.2. Financovanie MNO – informácia o postupe prác 

                                                        
8 Príloha č. 2 – Uznesenie č. 3 z 20.06.2018 k návrhu legislatívnych úprav dobrovoľníctva na Slovensku. 
9 Pozvánka bola odoslaná spolu s programom zasadnutia všetkým členom Rady vlády MNO dňa 07.06.2018 a je tiež 
uverejnená na stránke Úradu splnomocnenca.  
10 Odoslané spolu s programom zasadnutia všetkým členom Rady vlády MNO dňa 07.06.2018. 

http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=pridte-na-diskusie-k-ideovemu-zameru-upravy-zakona-o-podpore-prace-s-mladezou
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Milan Andrejkovič z ÚSV ROS v krátkosti informoval o postupe v téme financovanie MNO – ÚSV ROS 
zapracoval finálne pripomienky pracovných skupín v téme prvého pilieru financovania – priame dotačné 
procesy. V súčasnosti sa pripravuje úprava týchto odporúčaní do legislatívnej reči. Takisto sa pripravuje 
rozvoj systémov zo strany NASESu smerom k Centrálnemu registru výziev. V najbližšom čase prebehne 
spracovanie verejnej konzultácie v druhej časti – v oblasti nepriamych zdrojov financovania.   
  
3.3. Národný projekt Výskum – kreovanie sektorových rád 
ÚSV ROS pripravuje spolu s partnermi národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom 
lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorý bude financovaný z operačného programu Efektívna 
verejná správa (ďalej len OP EVS). Milan Andrejkovič v krátkosti informoval o vývoji prípravy projektu – do 
konca júna bude riadiacemu orgánu predložený opis projektu, rozpočet, harmonogram a personálna 
matica. Projekt by mal byť spustený v septembri 2018. Milan Andrejkovič zároveň vyzval členov Rady vlády 
MNO na nominovanie expertov za členov sektorových rád. Natália Šovkopljas, zástupkyňa Únie miest 
Slovenska, vyjadrila záujem Únie nominovať odborníkov do sektorových rád.  
Nasledujúci postup v tejto téme: Milan Andrejkovič v prvom týždni júla 2018 zašle osobitný e-mail členom 
Rady vlády MNO so žiadosťou o nominácie.  
 
3.4. Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 
Skarlet Ondrejčáková informovala prítomných o napredovaní NP Participácia, ktorý realizuje ÚSV ROS. 
Aktuálne informácie o projekte sú zverejňované na webovej stránke ÚSV ROS. 
 
3.5. Projekt technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a 
monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov 
Splnomocnenec informoval o 1. etape projektu zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a 
monitorovania EŠIF, ktorú ÚSV ROS realizuje v spolupráci s ÚPPVII a ktorého 2. etapa sa práve rozbieha. 
Táto fáza sa stane pokračovaním participatívneho procesu v rámci Stratégie rozvoja Slovenska do roku 
2030, kam je začlenená aj stratégia v rámci rozvoja málo rozvinutých regiónov a je súčasťou aj ďalšieho 
programovacieho obdobia eurofondov.  
 
Bod č. 4 - MNO a eurofondy 
4.1.  Priestor pre MNO v OP Ľudské zdroje 
Splnomocnenec informoval o výzve, ktorú pripravilo MPSVaR SR a ktorá je zaujímavá aj pre MNO ako 
prijímateľov11. 
 
4.2. Skúsenosti s čerpaním eurofondov 
Mária Machajdíková, zástupkyňa organizácie SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, prezentovala 
skúsenosti organizácie s čerpaním eurofondov. Upozornila na problém s komunikáciou s riadiacimi orgánmi 
a  implementačnými agentúrami a zosumarizovala problémy do troch kategórii: 

1. Komunikácia s prijímateľmi – je nejednoznačná, formálna, s odvolávaním sa na usmernenia bez 
schopnosti vysvetliť ich prijímateľom, 

2. Register partnerov verejného sektora – nie sú jasné pravidlá a informácie, 
3. ITMS 2014+ – problémy s používaním systému. 

Situáciu s realizáciou projektov zhrnula nasledovne: Proces a forma sú naďalej povýšené nad obsah. 
Ľubica Lachká, zástupkyňa Asociácie komunitných nadácií Slovenska, upozornila na vlastné skúsenosti s 
nelogickosťou výziev – napr. cudzinci nie sú oprávnení prijímať pomoc z výzvy MPSVaR SR, ktorá je určená 
na pomoc cudzincom a poukázala na nedostatočné ľudské zdroje na strane sprostredkovacích orgánov. 
 
4.3 Spolupráca s Centrom poradenstva a vzdelávania - Ekonomické nástroje efektívneho vedenia 
MNO 

                                                        
11 Informácia odoslaná spolu s programom zasadnutia všetkým členom Rady vlády MNO dňa 07.06.2018. 

http://www.minv.sk/?_np_participacia_aktuality
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Magdaléna Veselská, zástupkyňa Fóra života, prezentovala ich projekt v rámci OP EVS, ktorý je zameraný na 
posilnenie ekonomickej stability a profesionality v rámci ekonomických vecí v MNO. Zároveň vyzvala 
prítomné MNO na spoluprácu pri realizácii projektu12. 
 
Bod. č. 5 - Rôzne / priestor pre otázky / diskusia  
5.1.  Dotazník pre ŠS o participácii  
Doc. Daniel Klimovský, expert ÚSV ROS na NP Participácia, odprezentoval pripravovaný zámer zmapovať 
postoje zamestnancov vo verejnom sektore na rôznych úrovniach vo vzťahu k participácii. Požiadal 
prítomných zástupcov rezortov, aby zámer komunikovali svojim kolegom. Bližšie informácie spolu 
s dotazníkom budú členom Rady vlády MNO zaslané v osobitnom e-maili. 
Ľubica Lachká navrhla vytvoriť spoločnú vzdelávaciu platformu na témy, ktoré zaujímajú zástupcov verejnej 
správy aj zástupcov MNO, aby sa mohli navzájom spoznať a stretávať sa.  
 
5.2   Zmena štatútu Rady vlády MNO 
Splnomocnenec informoval členov Rady vlády MNO o návrhu na zmenu štatútu Rady vlády MNO:  

 nahradiť slovné spojenie podpredseda vlády a minister vnútra spojením minister / ministerka 
vnútra, 

 za člena Komory za verejnú správu prijať podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 

 vylúčiť Stálu konferenciu organizácií tretieho sektora SR z členstva Komory MNO z dôvodu 
dlhodobej neprítomnosti (článok 4, písmeno 18 štatútu Rady vlády MNO).   

Marcel Zajac navrhol odložiť zmenu štatútu po stretnutí Komory MNO s predsedníčkou Rady vlády MNO a 
ministerkou vnútra. Ako ďalšiu zmenu navrhuje upraviť bod týkajúci sa významných osobností menovaných 
splnomocnencom a to v zmysle odstránenia vyčíslenie, koľko osôb to má byť.  
Splnomocnenec súhlasil a vyzval zúčastnených, aby do ďalšieho zasadnutia pouvažovali nad prípadnými 
ďalšími návrhmi na zmenu štatútu Rady vlády MNO.  
 
Bod č. 6 - Záver 
Splnomocnenec ukončil 15. zasadnutie Rady vlády MNO a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 
 
 
 
 
Prílohy: 

 Príloha č. 1 – Uznesenie č. 2 z 20.06.2018 k Zákonu č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. 

 Príloha č. 2 – Uznesenie č. 3 z 20.06.2018 k návrhu legislatívnych úprav dobrovoľníctva na Slovensku. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 25.06.2018 
 
Zápis pripravila: Lucia Bernátová, v. r., Skarlet Ondrejčáková, v. r.  
 
 
 
Schválil: Martin Giertl, predsedajúci 15. zasadnutiu Rady vlády SR MNO, v. r. 

 
 

                                                        
12 Informácia odoslaná spolu s programom zasadnutia všetkým členom Rady vlády MNO dňa 07.06.2018. 


