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Zápisnica z 22. zasadnutia  

Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,  

ktoré sa konalo dňa 22. júna 2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. 
v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik, Bratislava. 

 

Účasť na zasadnutí:  

• Zo 48 členov s hlasovacím právom prítomných 42, z toho:  
o za Komoru za verejnú správu 19 (z 20) – uznášaniaschopní  
o za Komoru za mimovládne neziskové organizácie 23 (z 29) – uznášaniaschopní  

• 4 zamestnankyne Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len 
ÚSV ROS) 

• 3 hostia 

 

Program:  
1. Otvorenie 
2. Príhovor nového predsedu Rady p. ministra vnútra Romana Mikulca 
3. Predstavenie nových členov Rady 
4. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií 
5. Občianska spoločnosť a otvorené vládnutie v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 

2024 z pohľadu ÚSV ROS 
6. Národný projekt Participácia II. – predstavenie prihlásených verejných politík  
7. Rôzne / priestor pre otázky / diskusia 
8. Záver 

 

Zhrnutie rokovania v rámci jednotlivých bodov: 
 
1. Otvorenie 

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len splnomocnenec) 
privítal na zasadnutí ministra vnútra SR a predsedu Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie 
(ďalej len Rada vlády MNO) Romana Mikulca, všetkých členov Rady a prítomných hostí.  

Splnomocnenec otvoril 22. zasadnutie a skonštatoval, že na základe počtu prítomných členov je Rada 
vlády MNO uznášaniaschopná. Ďalej dal hlasovať o programe zasadnutia, ktorý bol jednohlasne 
schválený. Splnomocnenec odovzdal slovo predsedovi Rady vlády MNO. 

 

2. Príhovor p. ministra vnútra Romana Mikulca 

Slova sa ujal predseda Rady vlády MNO, ktorý srdečne privítal všetkých zúčastnených. Poznamenal, že 
mnohých členov už pozná z rokovaní krízového štábu a verí, že s ostatnými sa mu podarí vybudovať 
dobré vzťahy. Bol by rád, keby boli zasadnutia Rady vlády MNO viac konštruktívne ako formálne. Teší 
sa na budúcu spoluprácu a zároveň svoje predsedníctvo považuje za záväzok. MNO vníma ako 
dôležitých partnerov v dialógu o otvorenom vládnutí. Ocenil, ako sa MNO aj s celou občianskou 
spoločnosťou dokázali zomknúť v krízových situáciách v súvislosti s COVID-19, pomáhali tam, kde by si 
bežný človek ani neuvedomil potrebu pomoci a aktívne pomáhali krízovým zložkám štátu. V súčasnosti 
bude najdôležitejšie zamyslieť sa nad skúsenosťami, ktoré sa v tomto období nadobudli a využiť ich na 
lepšiu prípravu v budúcnosti. Aktuálne nikto nedokáže povedať, či sa takáto krízová situácia zopakuje, 
no nadobudnuté skúsenosti by mali byť zúročené. Práve tu vníma priestor pre aktívnu prácu MNO – 
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v participácii, v konštruktívnom zhodnocovaní skúseností a v možnosti ďalšej aplikácie nadobudnutých 
poznatkov.  

V programovom vyhlásení vlády pre roky 2020 – 2024 (ďalej len PVV) sa veľa hovorí o otvorenom 
vládnutí a transparentnej krajine, ku ktorým patrí aj konštruktívny dialóg medzi MNO, štátnou správou 
a samosprávou.  Nie je podľa neho správne pozerať sa do minulosti, ale skôr hľadať spôsoby, ako sa 
zlepšiť do budúcna. 

Podotkol, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorého aktivity v oblasti 
rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutie ministerstvo vnútra plne podporuje, 
je odborne pripravený pokračovať v témach transparentnosti, boja proti korupcii, participácie, ale aj v 
rozvoji MNO a posilňovaní vzájomnej spolupráce medzi štátom a MNO. 

Zároveň skonštatoval, že mnohé z priorít spolupráce na najbližšie roky sú už jasne stanovené – či už je 
to príprava novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2030, novelizácia 
Zákona o dobrovoľníctve, participatívna príprava Stratégie krízového riadenia, alebo iné dôležité 
strategické dokumenty, ktoré sú v kompetencii jednotlivých rezortov.  

Na záver dodal, že v súčasnosti máme príležitosť sa poučiť zo situácie, ktorá nastala a vytvoriť lepšie 
podmienky do budúcnosti. To dokážeme len vtedy, ak budeme spoločne komunikovať a riešiť rôzne 
záležitosti. Dúfa, že sa podarí nadviazať spoluprácu, ktorá bude reálna, konštruktívna a postavená na 
princípoch vzájomného rešpektu. Je dôležité nájsť účinný a funkčný kanál, pomocou ktorého sa bude 
komunikovať priamo a spôsob, ako si vymeniť názory a postoje aj v prípade, že budú kritické. Len tak 
sa môžeme posunúť vpred.  

Splnomocnenec poďakoval p. predsedovi za príhovor a podotkol, že s takýmto prístupom je možné 
rozvíjať občiansku spoločnosť ako aj otvorené vládnutie ďalej. Splnomocnenec poznamenal, že on aj 
ÚSV ROS sú k dispozícii MV SR aj iným rezortom v budovaní vzťahov s MNO.  

 

3. Predstavenie nových členov Rady vlády MNO 

Splnomocnenec slávnostne predstavil nových členov Rady vlády MNO, ktorí sa zasadnutia zúčastnili 
prvýkrát (menný zoznam bol zaslaný členom rady). Splnomocnenec tiež menovite predstavil 
pôvodných členov Rady vlády MNO.  

 

4. Blok Komory mimovládnych neziskových organizácií 
 
Predseda Komory MNO a podpredseda Rady vlády MNO Marcel Zajac poďakoval za to, že sa Rada 
vlády MNO po voľbách zišla a skonštatoval, že v minulosti to nie vždy bolo samozrejmosťou. Je to podľa 
neho signál toho, že veci idú tak, ako majú. Po roku 1989 bolo v záujme MNO, aby sa vytvoril priestor, 
kde by sa verejná správa na všetkých úrovniach pravidelne stretávala a vzájomne s MNO 
komunikovala. Podarilo sa to a dnes tu sedia platformy MNO po boku štátnych tajomníkov, za vrch 
stolom minister vnútra a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Rada vlády MNO 
je priestor, kde sektor hovorí o legislatívnych a ekonomických návrhoch, ktoré by zlepšili podmienky 
pre jeho fungovanie. To, čo spája prítomné platformy, je, že sa snažia vytvoriť hlas všetkých zástupcov 
MNO zo zastúpených oblastí (environmentálnej, sociálnej, atď.). Platformy sa snažia, aby ich osobné 
názorové nastavenia nerozdeľovali, ale chcú pomáhať a baviť sa o tom, čo majú spoločné. Z tohto 
dôvodu považujú Radu vlády MNO za mimoriadne dôležitú.  

Ďalej zdôraznil, že Komora MNO ako aj MNO vo všeobecnosti sú lakmusovým papierom fungovania 
demokracie v krajine. Demokraciu ani otvorené vládnutie nepovažujú MNO za samozrejmosť a je v ich 
záujme, aby fungovali nielen v rámci svojej komunity a Slovenska, ale aj v rámci Európy, či sveta. Chcú 
sa pozerať na skúsenosti zo zahraničia, no aj zahraničie ovplyvňovať svojimi skúsenosťami. Na to je ale 
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potrebné mať vytvorené priaznivé prostredie. Posledné roky žil sektor v tom, že chcel zachovať status 
quo, v ďalšom období by však rád zlepšil podmienky fungovania MNO v slovenskej spoločnosti. 

Členovia Komory MNO by sa radi predstavili ostatným členom rady na osobitnom stretnutí, kde by im 
detailnejšie predstavili sektor a opísali prostredie. Aktuálne už mnohé rezorty nadviazali spoluprácu 
s MNO v rámci svojej agendy.  

Členovia Komory MNO považujú za dôležité stanoviť si merateľné ciele, ktoré chcú dosiahnuť v oblasti 
zlepšovania sektora – kde sme a kam chceme prísť, o čo chceme byť lepší a pripravenejší. Vyjadril preto 
prosbu o spoločné stretnutie Komory MNO s vedením MV SR, Sekciou verejnej správy SR a ÚSV ROS. 

Pán Boris Strečanský informoval zúčastnených o aktivitách Komory MNO počas pandémie COVID-19. 
Približne 35 organizácií začalo po vypuknutí pandémie aktívne komunikovať s cieľom výmeny 
informácií a s cieľom analýzy dopadov krízy na prostredie MNO. Pri Komore MNO vznikla pracovná 
skupina – Koordinačný krízový štáb neziskového sektora (ďalej len KKŠNS). Tá vytvorila návrh opatrení, 
ktorého cieľom je pomôcť MNO vyrovnať sa s dopadmi pandémie. KKŠNS sa podarilo zorganizovať 
stretnutie s predsedom vlády SR ako aj s podpredsedníčkou vlády pre  investície a informatizáciu, na 
ktorom tieto návrhy prezentovali.  

Všetky materiály boli odovzdané do verejného pripomienkovania. KKŠNS víta dialóg na ponúknutie 
konštruktívnych riešení. Je potrebné, aby bol hlas MNO prítomný v celospoločenskej diskusii a aby 
verejná správa reflektovala jeho potreby. Všetky výstupy KKŠNS dostali členovia Rady vlády MNO 
v podkladoch k zasadnutiu.  

Pán Marcel Zajac doplnil, že pri predikcii výpadku financií vychádzali z dát z finančnej krízy z roku 2008. 
Na základe nich predpovedajú možné výpadky financií, ktoré zaznamenajú MNO v súvislosti s krízou 
COVID-19. Je podľa neho vidieť, že sa už začalo šetriť na nemandatórnych verejných výdavkoch. Tri 
samosprávne kraje znížili výdavky na kultúrnu činnosť a na iné oblasti, ktorým sa MNO tradične venujú. 
Nie sú spokojní, že sa škrtajú financie na aktivity MNO. KKŠNS si je podľa jeho slov vedomý, že ich dáta 
nemusia byť dokonalé a v tejto súvislosti navrhol hlasovať o uznesení, ktoré žiada: 

• Inštitút finančnej politiky (ďalej len IFP) v spolupráci s členmi pracovnej skupiny KKŠNS 
dopracovať analýzu dopadov krízy COVID-19 na príjmy MNO na Slovensku aj so zapracovaním 
dát, ku ktorým experti MNO nemali prístup. 

K návrhu sa spustila diskusia: 

• Pani Hatinová, ktorá bola poverená zastupovaním štátneho tajomníka Ministerstva financií SR 
pána Ľuboša Jančíka, poznamenala, že by bolo vhodné najskôr zorganizovať stretnutie na 
Ministerstve financií SR aj za prítomnosti IFP a dohodnúť sa na uznesení, ktoré potom Rada 
vlády MNO prijme.  

• Pán Marcel Zajac na to reagoval, že je potrebné aspoň prejudikovať, s akým výsledkom sa chcú 
stretnúť.  

• Predseda Rady vlády MNO pán Roman Mikulec vyslovil neistotu nad tým, či môže Rada vlády 
MNO zaviazať IFP.  

• Pani Karolína Miková poznamenala, že Rada vlády MNO má právo zaväzovať IFP a spomínanú 
analýzu je potrebné vypracovať čo najskôr, preto navrhuje hlasovať o predmetnom uznesení.  

• Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová uviedla, 
že vzhľadom na plán práce by bolo vhodné vopred prediskutovať s IFP časový rámec. Podotkla, 
že predmetné uznesenie schvaľuje, ale je potrebné prihliadnuť aj na možnosti IFP, inak to môže 
vyvolať skôr negatívny efekt.  

• Štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Jana Ježíková navrhla pozmeniť formuláciu 
znenia uznesenia zo „žiada“ na „odporúča“. 

• Marcel Zajac poznamenal, že KKŠNS vypracoval svoju analýzu už pred 2 mesiacmi, môže teda 
určiť výšku dopadov, ale tie by mohli byť čiastočne analyticky nepodložené. Analýza zo strany 
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IFP by mala verifikovať, o akú výšku zdrojov MNO prídu. Zároveň súhlasí s preformulovaním 
znenia na „odporúča“. 

• Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR pán Juraj Smatana pripomenul, že 
analytické jednotky sú na každom rezorte a vyzval ich na spoluprácu s neziskovým sektorom. 
Zároveň prisľúbil súčinnosť analytickej jednotky Ministerstva životného prostredia SR 
a podotkol, že ministerstvo už rozvíja spoluprácu s MNO aj akademickou obcou a má snahu 
zvyšovať transparentnosť Envirofondu. 

• Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková poznamenala, že 
podľa štatútu Rady vlády MNO je rada kompetentná ukladať úlohy svojim členom. 

• Pán Milan Muška podotkol, že Rada vlády MNO môže požiadať o pomoc pri spracovaní dát, 
ale vhodné by bolo, aby splnomocnenec niekoho poveril vzájomnou komunikáciou. 

 
Predseda Rady vlády MNO Roman Mikulec požiadal o preformulovanie návrhu uznesenia na znenie:  

• Rada vlády MNO  žiada o spoluprácu Ministerstvo financií SR a analytické jednotky jednotlivých 
ministerstiev, aby spoločne s členmi pracovnej skupiny Koordinačného krízového štábu 
neziskového sektora spolupracovali pri dopracovaní analýzy dopadov krízy Covid-19 na príjmy 
MNO na Slovensku aj so zapracovaním dát, ku ktorým experti MNO nemali prístup.  
 

Následne bolo uznesenie Rady vlády MNO č. 1/2020 jednohlasne prijaté (plné znenie uznesenie 
v prílohe č. 1). Predseda upozornil, že do budúcna by mali byť návrhy uznesení vopred prediskutované. 
Poďakoval ešte raz všetkým zúčastneným členom a následne sa ospravedlnil zo zvyšku zasadnutia kvôli 
iným pracovným povinnostiam. Vedením zasadnutia poveril pána splnomocnenca.  

Pán Marcel Zajac ešte v krátkosti informoval o ďalších dvoch pracovných skupinách, ktoré sú vedené 
po KKŠNS. Pracovná skupina „legislatívno-ekonomická“, ktorá by mala definovať priority sektora 
a pracovná skupina „MNO a EŠIF“, ktorá vypracovala návrhy pre budúce programové obdobie. Zdroje 
z EŠIF sú podľa neho pre sektor mimoriadne dôležité, kapacita čerpania MNO však nie je najlepšia 
a preto sa na tento problém chcú sústrediť. 

Ďalej dodal, že na stretnutí s podpredsedníčkou vlády pre investície a informatizáciu pani 
podpredsedníčka priznala, že MNO z balíka pomoci vypadli a prisľúbila, že Centrálny koordinačný orgán 
bude s KKŠNS komunikovať.  

Na záver bloku pán Marcel Zajac informoval, že Komora MNO prijala žiadosť o členstvo od platformy 
Slovenská sieť proti chudobe. Hlasovanie o prijatie žiadosti od platformy Hlas občianskych organizácií 
bolo odložené o rok, pretože Komora MNO sa potrebuje viac oboznámiť s činnosťou organizácie. 
(Pozn.: ÚSV ROS ako sekretariát rady, ktorý plní úlohy spojené s organizačným a administratívno-
technickým zabezpečovaním činnosti rady, predloží návrh na prijatie nového člena predsedovi rady 
a spolu so zmenami, ktoré vzišli z posledného obdobia, vypracuje návrh na zmenu štatútu rady 
a predloží ho na rokovanie vlády SR na schválenie). 

Pán Branislav Mamojka informoval o tom, že Ministerstvo vnútra SR bolo oslovené so žiadosťou 
o predĺženie možnosti čerpania prostriedkov nadobudnutých z verejných zbierok. Lehotu čerpania 
navrhujú predĺžiť z aktuálnych 12 mesiacov na 24, podobne ako to je pri prostriedkoch z daňovej 
asignácie.  

Splnomocnenec podporil tento návrh a bol by rád, keby bol súčasťou protikrízových opatrení. Ďalej 
ocenil hlboko vznik a činnosť KKŠNS a jeho pracovných skupín a bol by rád, keby pomohli vypracovať 
analýzu služieb, v ktorých neziskový sektor dopĺňa, nahrádza alebo spolupracuje pri službách a úlohách, 
ktoré majú jednotlivé orgány verejnej správy v kompetencii. 

 
5. Občianska spoločnosť a otvorené vládnutie v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 

2024 z pohľadu ÚSV ROS 
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Splnomocnenec stručne informoval o pohľade úradu splnomocnenca na PVV (podkladové materiály 
boli zaslané členom rady). Vyjadril silnú vôľu úradu spolupracovať pri napĺňaní záväzkov v PPV, ktoré 
povedú k posilneniu občianskej spoločnosti a otvoreného vládnutia. Tiež uviedol, že vo všeobecnosti 
je spokojný s konečným znením PVV a ponúkol rezortom možnosť spolupráce pri rozbiehaní agendy 
súvisiacej s otvoreným vládnutím.   

6. Národný projekt Participácia II. – predstavenie prihlásených verejných politík 

Splnomocnenec informoval členov rady o príprave II. fázy národného projektu Podpora partnerstva a 
dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Vyzdvihol dôležitosť spolupráce verejnej 
správy s občanmi a MNO. Poďakoval rezortom, ostatným ústredným orgánom štátnej správy 
a samosprávnym krajom za prejavený záujem o spoluprácu na tomto projekte a vyjadril presvedčenie, 
že takto nastavená spolupráca prinesie pozitívne výsledky vo vnímaní verejnej správy občanmi. 
Zároveň poprosil rezorty o podporu pri realizácii projektu. Následne splnomocnenec predstavil ÚOŠS 
a VÚC, ktoré sa zapojili do výzvy a ich vybrané politiky (podkladové materiály boli zaslané členom rady).  

Pán Branislav Mamojka vyslovil záujem o spoluprácu pri tvorbe verejnej politiky Ministerstva dopravy 
a výstavby SR Podpora udržateľnej mobility – zákon o verejnej doprave, no ešte viac cíti potrebu byť 
zapojený do politiky Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR Zjednotenie posudkovej činnosti 
a zefektívnenie systému poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov 
ťažkého zdravotného postihnutia. Do tvorby tejto politiky si ministerstvo prizvalo Platformu rodín so 
zdravotným postihnutím a pán Mamojka sa domnieva, že tak nebude pokrytý záujem dospelých. 
Vyslovuje aktívny záujem o spoluprácu. Pani Anna Verešová, ktorá bola poverená zastupovaním 
štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soni Gaborčákovej, privítala túto 
iniciatívu a poznamenala, že rezort je pripravený spolupracovať aj s inými organizáciami. 
Splnomocnenec doplnil, že zapojené bude širšie spektrum organizácií. Na začiatku si ministerstvo 
zadefinovalo hlavného partnera, ale participatívny proces bude otvorený všetkým subjektom, ktoré 
prejavia záujem. 

Pán Richard Medal sa opýtal, či sa v II. fáze projektu počíta so sledovaním a rozvíjaním pilotných 
projektov z I. fázy projektu. Tajomníčka Rady vlády MNO Skarlet Ondrejčáková odpovedala, že projekt 
obsahuje aj časť, v ktorej sa počíta so šírením pilotných projektov. Vo všeobecnosti je v záujme ÚSV 
ROS, aby sa kvalitné projekty rozvíjali a ukazovali ako príklad dobrej praxe. 

Splnomocnenec dodal, že rovnaký zámer má ÚSV ROS aj pri projektoch z OP Efektívna verejná spáva, 
ktoré realizovali MNO. Pán Boris Strečanský poznamenal, že to môže byť námet do Koncepcie rozvoja 
občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2030 a uviedol, že je potrebné uvažovať nad tým, akým 
spôsobom projekty ďalej rozvíjať, aby neskončili len pri pilotnej fáze.  

 

7. Záver 

Splnomocnenec sa poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť a spoluprácu, pozval ich na ďalšie 
zasadnutie rady, ktoré je naplánované na 22.09.2020 a zároveň na Týždeň otvoreného vládnutia 2020, 
ktorý ÚSV ROS organizuje v čase od 23. – 25. septembra 2020. Následne ukončil 22. zasadnutie Rady 
vlády pre MNO.  

 

Prílohy: 

• Uznesenie č. 1-2020 

 

V Bratislave, dňa 25.06.2020 
Zápis pripravili: Michaela Ďurdíková, v. r., Skarlet Ondrejčáková, v. r. 
Schválil: Martin Giertl, v. r. 


