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1. Otvorenie.
Rokovanie otvoril predseda Výboru pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „Výbor
pre MNO“).
2. Prerokovanie ďalšieho postupu pri implementácií vládou schválenej Koncepcie
rozvoja občianskej spoločnosti a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené
vládnutie.
V diskusii k dvom schváleným materiálom účastníci zdôraznili, že je potrebné aby sa
materiály začali realizovať. Pre novú vládu je potrebné zdôrazňovať, že mimovládne
neziskové organizácie majú veľký význam pre spoločnosť a môžu pomôcť v čase krízy. Čo
najskôr je potrebné komunikovať nastupujúcej vláde, že existuje Výbor pre MNO, ktorý
pripravil nástroje na vzťah občianskej spoločnosti a štátu.
3. Prerokovanie ďalších krokov vo vzťahu k rozvoju občianskej spoločnosti
vzhľadom na zmenu vlády.
Výbor prerokoval a okomentoval návrh „Výzvy Výboru pre neziskové organizácie pre
nastupujúcu vládu“. Účastníci diskutoval aj o prepojení rôznych výziev, medzi iným aj výzvy
Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a dohodli sa, že je
legitímne ak viacero zoskupení vytvorí vlastné vyhlásenia a výzvy.
Členovia výboru diskutovali či navrhnutá výzva má byť výzvou Výboru pre MNO, alebo
výzvou Komory MNO. Výbor hlasovaním schválil Komoru MNO ako orgán, ktorý bude
autorom výzvy.
Komora MNO „Výzvu Komory neziskových mimovládnych organizácií pre nastupujúcu vládu“
(ďalej len „Výzva“) odsúhlasila. Celý text sa nachádza v prílohe1.
Komora MNO následne poverila splnomocnenca vlády SR pre ROS, Filipa Vagača,
podpredsedu Výboru pre MNO, Marcela D. Zajaca, Juraja Rizmana, Helenu Wolekovú a
Jozefa Behýla rokovaním s designovaným premiérom nastupujúcej vlády prípadne účasťou
na okrúhlom stole.
Komora MNO poverila splnomocnenca vlády SR pre ROS, Filipa Vagača zaslaním Výzvy
designovanému premiérovi nastupujúcej vlády.
4. Rôzne.
V bodoch rôzne zaznela prosba o pomoc pre Rómsku tlačovú agentúru (RPA). Zaznelo
odporúčanie aby projekt, na ktorý RPA nezískalo podporu podali aj na Sekciu ľudských práv
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a rovnakého zaobchádzania do výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2012 v téme
„Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2012“.
Rovnako medzi bodmi rôzne zaznelo poďakovanie splnomocnencovi vlády SR pre ROS (a
tímu SV ROS) za prácu na budovaní dialógu medzi štátom a MNO ako aj spolupracovníkom,
ktorí pripravovali štúdie, ktoré slúžili ako podklad pri tvorbe koncepcie rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku.
5. Záver.
V Bratislave 27. marca 2012
Zápis pripravila Karolína Miková
riaditeľka kancelárie
Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti
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