
Rada vlády SR

pre mimovládne neziskové organizácie

26. zasadnutie

Bratislava 21. septembra 2021



privítanie nových členov

p. Svetlana Síthová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

p. Milan Kyseľ, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

p. Zuzana Thullnerová, zástupkyňa Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov

privítanie hostí

p. Slavomíra Salajová, Úrad podpredsedu vlády p. Hollého

p. Ján Ridzoň, p. Matúš Drotár, Sekcia Operačný program Slovensko, MIRRI SR

p. Andrej Schulcz, Kancelária prezidenta SR

úvodné slovo

Otvorenie



Schvaľovanie programu

1. 10:00 - 10:15 Otvorenie

2. 10:15 - 10:30
Komora mimovládnych neziskových organizácií

• Voľba zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

3. 10:30 - 11:15

Komora verejnej správy

• Informácia o stave Partnerskej dohody a o procese prípravy Operačného programu Slovensko

• Stav návrhov zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby po MPK

4.
11:15 - 11:45

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

• Proces prípravy Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 

a Akčného plánu na roky 2021 – 2024

• Iniciatíva pre otvorené vládnutie – pozvánka na Týždeň otvoreného vládnutia 2021

• Informácia o navrhovaných zmenách v zákone o dobrovoľníctve

5. 11:45 - 12:00 Rôzne, diskusia + záver



2. bod: Voľba zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Spolupráca MIRRI SR a ÚSV ROS – rozšírenie počtu zástupcov MNO v PS Partnerstvo

- 12. 08. 2021 – ÚSV ROS publikoval na webe/FB výzva na predkladanie nominácií na členov 

- do 27. 08. 2021 sa prihlásilo 56 záujemcov

- bola zriadená výberová komisia, zložená z 3 hodnotiteľov nominovaných Komorou MNO a 

3 hodnotiteľov nominovaných úradom splnomocnenca

- 3. 09. 2021 komisia vybrala 19 zástupcov MNO do PS Partnerstvo



2. bod: Voľba zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Cieľ 1.: Inovatívne Slovensko

por. priezvisko meno organizácia špecifický cieľ

1 Ceľuchová Bošanská Dagmar Futuristiq o. z.
Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a 

využívania pokročilých technológií

2 Vaculčiaková Denisa
Asociácia pre mládež, vedu 

a techniku

Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, 

výskumné organizácie a orgány verejnej správy

3 Ťapák Peter Sapiente o. z.

Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a 

tvorba pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi 

investíciami

4 Vážny Michal Healthy Life, o. z.
Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú 

transformáciu a podnikanie

5 Arbe Samuel
Centrum inovatívneho 

zdravotníctva o. z.
Zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti



2. bod: Voľba zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Cieľ 2.: Ekologické Slovensko pre budúce generácie
por. priezvisko meno organizácia špecifický cieľ

6 Melichár Juraj Priatelia Zeme-CEPA

Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov

Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 

vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené

Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo 

transeurópskej energetickej siete (TEN-E)

Organizácia aktívna v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle čl. 3, ods. 1, písm. 

c) Delegovaného nariadenia EÚ 240/2014

7 Paulíková Barancová Martina Slatinka o. z.

Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to 

s prihliadnutím na ekosystémové prístupy

Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva

Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje

Organizácia aktívna v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle čl. 3, ods. 1, písm. 

c) Delegovaného nariadenia EÚ 240/2014

8 Krajč Tibor
Slovenská ichtyologická 

spoločnosť

Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v 

mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia

Organizácia aktívna v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle čl. 3, ods. 1, písm. 

c) Delegovaného nariadenia EÚ 240/2014

9 Roháč Ján Nadácia Ekopolis
Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na 

hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka



2. bod: Voľba zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Cieľ 3.: Mobilita, doprava a prepojenosť

por. priezvisko meno organizácia špecifický cieľ

10 Kovalčík Ján INEKO

Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej 

TEN-T odolnej proti zmene klímy

Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej 

vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti 

zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a 

cezhraničnej mobility



2. bod: Voľba zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Cieľ 4.: Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko
por. priezvisko meno organizácia špecifický cieľ

11 Kopcová Elena TENENET o. z.
Zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhov práce a prístupu ku kvalitnému zamestnaniu 

rozvíjaním sociálnej infraštruktúry a podporou sociálneho hospodárstva

12 Hullová Danica
Centrum vzdelávania  

neziskových organizácií

Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane 

posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu

13 Mudroňová Michaela Človek v ohrození, o. z.

Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít, domácností s 

nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami 

prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych služieb

Organizácia zastupujúca zraniteľné osoby a adresujúce princíp nediskriminácie a rovnosti 

príležitostí a sociálneho začlenenia, v zmysle čl. 3, ods. 1, písm. c) Delegovaného nariadenia 

EÚ 240/2014

14 Pobudová Michaela Mareena, o. z.
Podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane 

migrantov prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych služieb

15 Machajdíková Mária Nadácia SOCIA

Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšením odolnosti systémov 

zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti, a podpory prechodu z 

inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť

Organizácia zastupujúca zraniteľné osoby a adresujúce princíp nediskriminácie a rovnosti 

príležitostí a sociálneho začlenenia, v zmysle čl. 3, ods. 1, písm. c) Delegovaného nariadenia 

EÚ 240/2014

16 Žišková Jana Nadácia Pontis
Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, 

sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie



2. bod: Voľba zástupcov MNO do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+

Cieľ 5.: Kvalitný život v regiónoch

por. priezvisko meno organizácia špecifický cieľ

17 Zajac Marcel Centrum pre filantropiu
Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a 

environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, 

udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach

18 Okenková Marieta
Vidiecky parlament na 

Slovensku

Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a 

environmentálneho miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, 

udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v iných ako mestských 

oblastiach

19 Köböl Tibor
Národná rada občanov so 

zdravotným postihnutím

Organizácia zastupujúca zraniteľné osoby a adresujúce princíp 

nediskriminácie a rovnosti príležitostí a sociálneho začlenenia, v zmysle 

čl. 3, ods. 1, písm. c) Delegovaného nariadenia EÚ 240/2014



3.1 bod: Informácia o stave Partnerskej dohody a o procese prípravy Operačného programu Slovensko

Ján Ridzoň

generálny riaditeľ Sekcia Operačný program Slovensko, MIRRI SR

Matúš Drotár

riaditeľ, Sekcia Operačný program Slovensko, MIRRI SR



3.2 bod: Stav návrhov zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby po MPK

Slavomíra Salajová

Úrad podpredsedu vlády SR Štefana Hollého



4.1 bod: Proces prípravy Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 

a Akčného plánu na roky 2021 – 2024

Zrealizované aktivity od posledného zasadnutia Rady vlády MNO 8. 06. 2021:

• 17. 06. 2021 – ukončenie riadneho legislatívneho procesu 

• 17. 06. 2021 – súhlas premiéra s posunom plnenia úlohy do 31. 12. 2021

• 23. 06. 2021 – ÚSV ROS predložil návrh participatívneho procesu 

• 02. 07. 2021 – stretnutie zástupcov Komory MNO a zástupcov ÚSV ROS, požiadavka zriadiť riadiaci výbor

• 26. 08. 2021 – nulté pracovné stretnutie RV 

• 02. 09. 2021 – prvé pracovné stretnutie RV – identifikované hodnôt/postojov, priorít, cieľov

• 09. 09. 2021 – druhé pracovné stretnutie RV – zadefinované zadanie pre expertov





4.3 bod: Informácia o navrhovaných zmenách v zákone o dobrovoľníctve

Advokačné aktivity 
v prospech legislatívnej úpravy 

dobrovoľníctva 

ÚSV ROS v spolupráci s PDCO



Hlavné aktivity
• Úzka spolupráca ÚSV ROS a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií 

• Pracovná skupina – viac ako 20 členov a členiek – MPSVaR, MZ SR, MK SR, 
MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MF SR + MNO sektor + ZMOS, niekoľko rokovaní (5 
zrealizovaných a 1 ešte naplánované)

• Spolupráca s Ministerstvom vnútra SR – sekcia verejnej správy, odbor 
legislatívy verejnej správy – príprava paragrafového znenia dohodnutých 
zmien 

• Stretnutia na MPSVaR SR, MZ SR, MV SR – požiarnici, krízové riadenie, MH 
SR (hospodárska mobilizácia), MZVaEZ SR

• Návrh legislatívnych zmien bol prezentovaný na zasadnutí Komory MNO 30. 
augusta 2021



Hlavné zmeny

• Týkajúce sa priamo Zákona o dobrovoľníctve 

• Týkajúce sa iných právnych predpisov 
• Zákon o sociálnych službách 

• Zákon o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele 

• Zákon o pomoci v hmotnej núdzi (rokujeme)

• Zákon o službách zamestnanosti (rokujeme)

• Zákon o ochrane pred požiarmi 

• Zákon o hospodárskej mobilizácii 

• Zákonník práce



Zmeny v Zákone o dobrovoľníctve 



Doplnenie v rámci nariadenia EÚ

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorým bol zriadený 
Európsky zbor solidarity na roky 2021 – 2027 a ktorým bol založený 
Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc.  

„(3) Činnosť Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu 
pomoc, vrátane výberu, odbornej prípravy a vysielania dobrovoľníkov 
pomoci Európskej únie, upravujú osobitné predpisy.1a)“. 



Riešenie členov - dobrovoľníkov

• V § 2 vypúšťa sa slovo „členom“
§ 2 Dobrovoľník

• (1) Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného 
rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom 
v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na 
svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené 
týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

• a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a 
študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo 
služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre 
neho záväzného dokumentu,

• b)nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je 
členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,



Doplnenie dobrovoľníckych činností pre

• Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä

• a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, 
osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z 
výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a 
inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť 
podľa osobitého predpisu a im blízke osoby, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, 
seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní 
verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,

• pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof živelných 
pohrôm, havárií a katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej 
ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci 
projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,

• pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia 
vyplývajúceho z dôvodu veku, zdravotného stavu a zdravotného postihnutia, ktorého 
cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,2)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/406/#poznamky.poznamka-2


Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti musí 
vykonávať činnosť vo verejný prospech
• V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v jej prospech alebo“.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti 
(ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej 
republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej 
činnosti“) alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá 
organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej 
prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva 
dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.

• V § 3 ods. 1 sa za slovo „činnosť“ vkladajú slová „napĺňaním verejného prospechu“.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť napĺňaním verejného prospechu najmä

• § 3 sa dopĺňa odsekom 6:

(6) Napĺňaním verejného prospechu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky 
prospešnej služby pre spoločnosť ako celok, pre neobmedzený okruh fyzických osôb 
uvedených v odseku 1, pre znevýhodnené osoby a zraniteľné osoby uvedené v odseku 1. 
Napĺňaním verejného prospechu je aj poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre 
skupinu osôb, ktorú je možné identifikovať podľa územného alebo členského záujmu.“.



Koordinátor dobrovoľníkov 

• V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a má osobu poverenú koordináciou 
dobrovoľníkov“. 

Vysielajúca organizácia v rámci svojej činnosti vyberá, eviduje, pripravuje a vysiela 
dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu podľa § 6
a má osobu poverenú koordináciou dobrovoľníkov

• V § 5 ods. 1 prvej vete sa na konci  pripájajú tieto slová:  „a má osobu poverenú 
koordináciou dobrovoľníkov“. 

Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti v rámci svojej činnosti vyberá a pripravuje 
dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti a uzatvára s nimi zmluvu podľa § 6, 
ak nejde o dobrovoľníkov, ktorí uzavreli zmluvu s vysielajúcou organizáciou. Ak 
prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vedie evidenciu dobrovoľníkov, táto evidencia 
obsahuje údaje podľa § 4 ods. 3 a má osobu poverenú koordináciou dobrovoľníkov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/406/#paragraf-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/406/#paragraf-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/406/#paragraf-4.odsek-3


Potvrdenie o rozvoji vedomostí, zručností a 
kompetencií
• V § 4 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak o to dobrovoľník 

požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné 
potvrdenie o vedomostiach, zručnostiach, a kompetenciách, ktoré 
nadobudol počas dobrovoľníckej činnosti.“.

• V § 5 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak o to dobrovoľník alebo 
vysielajúca organizácia požiada, prijímateľ dobrovoľníckej činnosti je 
povinný mu vydať písomné potvrdenie o vedomostiach, 
zručnostiach a kompetenciách, ktoré nadobudol počas 
dobrovoľníckej činnosti.“.



Výkon dobrovoľníctva z domu (napríklad 
online)
• V § 6 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová: „;ak to povaha 

dobrovoľníckej činnosti umožňuje, je možné dohodnúť aj výkon 
dobrovoľníckej činnosti z domácnosti dobrovoľníka “. 

Písomná zmluva obsahuje najmä

c)miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie 
prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa písmena b), ak je zmluva 
uzatvorená s vysielajúcou organizáciou, ak to povaha dobrovoľníckej 
činnosti umožňuje, je možné dohodnúť aj výkon dobrovoľníckej činnosti 
z domácnosti dobrovoľníka .....



Náhrada za stratu času 

• V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom 
systéme športu za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v 
športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy,12a)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/406/#poznamky.poznamka-12a


Preplácanie preukázateľne vynaložených 
výdavkov
• § 6 ods. 2 písm. d): materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo 

dohodnuté, najmä poskytovanie náhrad podľa osobitného predpisu 
(odkaz na zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách), alebo 
poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia,

• V § 6 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Zabezpečenie dobrovoľníka 
plnením podľa odseku 2 písm. d) a podľa odseku 5 sa poskytuje vo 
výške preukázateľne vynaložených výdavkov.“.



Výkon dobrovoľníckej činnosti aj pre orgány 
štátnej správy 
• V § 8 sa za slová právnické osoby vkladajú slová „a orgány štátnej 

správy“. 

• Vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické 
osoby a orgány štátnej správy môžu využívať dobrovoľnícku činnosť na 
podporu plnenia svojich úloh podľa osobitných predpisov na účel 
podľa § 3. Pri využívaní dobrovoľníckej činnosti majú tieto právnické 
osoby postavenie a povinnosti vysielajúcej organizácie alebo 
prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa tohto zákona.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/406/#paragraf-3


Zásada rovnakého zaobchádzania 

§ 3 sa dopĺňa odsekom 5

„(5) Na dobrovoľnícku činnosť sa vzťahuje zásada rovnakého 
zaobchádzania podľa osobitného predpisu.2)“



Finančný mechanizmus 
na podporu dobrovoľníctva 



Prijímateľ alebo vysielajúca organizácia podá žiadosť 

o akreditáciu, ak chce čerpať dotáciu na podporu rozvoja 

dobrovoľníctva

Posúdenie žiadosti – základom posúdenia je, či organizácia spĺňa 

základné štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok  + ostatné formálne náležitosti 

Rozhodnutie o akreditácii  (3 roky)  

Zriadenie fondu pri Ministerstve vnútra po vzore 

Zeleného fondu pri Agentúre životného prostredia

Zriadenie a fungovanie fondu bude upravené 

samostatným štatútom.  

Predloženie žiadosti o dotáciu na dobrovoľnícky program na rok 

Posúdenie  žiadosti o dotáciu na dobrovoľnícky program na rok 

Do fondu môžu byť alokované okrem verejných 

zdrojov aj súkromné zdroje.  



Úprava v iných právnych predpisoch



Doplnenie zákona o sociálnych službách 
(momentálne v LRV)
• § 15 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Dobrovoľník môže pri poskytovaní sociálnej služby vykonávať činnosť podľa odsekov 1 
až 3 samostatne, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady potrebné na jej vykonávanie podľa §
84,pod dohľadom alebo pod dozorom zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby, ktorý 
spĺňa kvalifikačné predpoklady potrebné na jej vykonávanie podľa § 84, ak absolvoval 
zaškolenie na  jej vykonávanie  poskytnuté poskytovateľom tejto sociálnej služby.

(5) Vecný a časový rozsah zaškolenia podľa odseku 4 písm. b) určí poskytovateľ sociálnej 
služby v závislosti od činnosti podľa odsekov 1 až 3, ktorú bude dobrovoľník vykonávať .“. 

• V § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto  slová: „okrem výkonu dobrovoľníckej činnosti“. 



Doplnenie zákona č. 305/2005 Z. z.:

§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na podporu vykonávania opatrení podľa ods. 1 je možné využívať činnosť 
vykonávanú dobrovoľníkom podľa osobitného zákona. 8a) Výkon dobrovoľníckej 
činností nie je výkonom opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
podľa ods. 1 a jeho účelom je podpora organizácie výkonu opatrení podľa ods. 1. 
Na výkone opatrenia podľa ods. 1 sa môže dobrovoľník podieľať len ak to povaha 
opatrenia umožňuje; za výkon činnosti dobrovoľníka zodpovedá osoba podľa § 71 
ods. 1 písm. e). Na podporu výkonu dobrovoľníckej činnosti podľa prvej vety sa 
vzťahuje §88 rovnako.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:

„8a) zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov“

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/406/20200101#poznamky.poznamka-1


Zákon o ochrane pred požiarmi (len výber)

• V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

• „(5) Členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore obce vzniká 
rozhodnutím o vymenovaní člena do funkcie. Obec s členom 
dobrovoľného hasičského zboru obce bezodkladne po vymenovaní 
uzatvorí zmluvu o dobrovoľníckej činnosti11a) alebo pracovnoprávny 
vzťah.11b)“.



Zákon o hospodárskej mobilizácii

• Subjekty hospodárskej mobilizácie môžu v období krízovej situácie na 
zabezpečenie vykonávania nariadených opatrení hospodárskej 
mobilizácie využívať dobrovoľníkov (tu odvolávka na zákon č. 
406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve). Fyzickým osobám podľa prvej vety 
sa neukladá pracovná povinnosť. Subjekt hospodárskej mobilizácie, 
pre ktorý takéto fyzické osoby vykonávajú dobrovoľnícku činnosť, sú 
v období krízovej situácie evidované v špecifickom aplikačnom 
programe týmto subjektom.



Zákonník práce – v § 138a ods. 1 a ods. 2 

• § 138a ods. 1 - Zamestnávateľ môže zamestnancovi na základe jeho 
žiadosti poskytnúť pracovné voľno na výkon činnosti vykonávanej na 
základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v 
pracovnom čase; za čas pracovného voľna mzda ani náhrada mzdy 
zamestnancovi nepatrí, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom 
nedohodne inak. Pracovné voľno poskytnuté podľa prvej vety sa 
nepovažuje za výkon práce.

• § 138a ods. 2 - Podmienky poskytovania pracovného voľna 
zamestnancom na výkon dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného 
predpisu možno dohodnúť aj so zástupcami zamestnancov; mzdu ani 
náhradu mzdy za čas pracovného voľna nemožno dohodnúť.



Ešte v rokovaní 

• Zákon o pomoci v hmotnej núdzi – prísľub, že MPSVR SR upraví 
príslušné ustanovenia zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 
núdzi, ktoré ustanovuje priznanie plnej výšky dávky v hmotnej núdzi 
a aktivačného príspevku za podmienky účasti na dobrovoľníckej 
činnosti (v súčasnosti ide o § 10 a 12) tak, aby zo znenia príslušných 
ustanovení bola zrejmá možnosť priznania plnej výšky dávky pomoci v 
hmotnej núdzi ak príjemca vykonáva dobrovoľnícku činnosť a nie 
povinnosť účasti na dobrovoľníckej činnosti pre ich priznanie. 

• najbližšia úprava zákona o pomoci v hmotnej núdzi v II. štvrťroku 
2022,



Zákon o službách zamestnanosti - § 52a - Príspevok 
na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.

• Komunikácia so sekciou práce, odborom politiky trhu práce -
momentálne pracujú na novele zákona a ešte nemajú k dispozícii 
návrh riešenia v prípade príspevku podľa § 52a – Príspevok na 
aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby. 

• Návrh na úpravu názvu (momentálne bez uvedenia konkrétnej zmeny) 
je však stále obsiahnutý v tézach, ktoré budú prerokované s pánom 
štátnym tajomníkom.



Ďakujem za pozornosť!

Mária Milková, ÚSV ROS

maria.milkova@minv.sk;  tel. kontakt: 02/509 44 981

mailto:maria.milkova@minv.sk


Ďakujeme za pozornosť 

a tešíme sa na stretnutie

na 27. zasadnutí Rady vlády MNO

7. decembra 2021


