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Účastníci a účastníčky konferencie sa podrobne oboznámili s bilanciou vyše 
dvojročného pôsobenia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti a kriticky zreflektovali súčasný stav a výzvy pre budúcnosť. 

Sto šesťdesiat prítomných zastupujúcich takmer 130 mimovládnych 
neziskových organizácií ocenilo výsledky, ktoré sa za ten čas podarilo 
dosiahnuť. Medzi ne patrí najmä vypracovanie a prijatie programu Koncepcie 
rozvoja občianskej spoločnosti a Iniciatívy pre otvorené vládnutia. Oba 
dokumenty boli v podobe akčných plánov prijaté predchádzajúcou vládou a 
osvojila si ich aj nasledujúca vláda, čo umožnilo kontinuitu v pôsobení 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača. 

Svedčí o tom 42 splnených úloh, ktoré vytvorili rámce pre spoluprácu medzi 
štátom a tretím sektorom, pre posilnenie postavenia aktívnych občanov, pre 
rozvíjanie princípov otvoreného vládnutia, pre dialóg medzi vládou a občanmi. 
Úrad splnomocnenca, ktorý bol kompetenčne začlenený pod podpredsedu 
vlády Roberta Kaliňáka, zabezpečoval pod jeho záštitou pravidelnú diskusiu 
medzi zástupcami občianskej spoločnosti zastúpenými v Rade vlády SR pre 
mimovládne neziskové organizácie, ako aj združeniami, organizáciami 
a aktívnymi občanmi pôsobiacimi v teréne. Účastníci konferencie ocenili vôľu 
ministra a podpredsedu vlády R. Kaliňáka napomáhať tomuto procesu. 

Úrad splnomocnenca prispel k schváleniu zákona o dobrovoľníctve, ktorý 
otvoril nové perspektívy pre tento dôležitý rozmer činnosti neziskového 
sektora. Podarilo sa tiež pripraviť a schváliť konkrétne programy pre rozvoj 
neziskového sektora: Program rozvoja dobrovoľníctva, Program na podporu 
výskumu, Program podpory verejnej diskusie a sociálnych kampaní, Program 
podpory pre platformy a strešné organizácie, Program podpory organizácií 
zameraných na verejný dohľad nad výkonom verejnej moci. V rámci programu 
otvoreného vládnutia sa postupne sprístupnilo 200 dátových súborov. Úrad 
splnomocnenca tiež v intenzívnej diskusii so zástupcami občianskej spoločnosti, 
s platformami mimovládnych organizácií a Komorou neziskových organizácií pri 
Rade vlády pre MNO prispel k budúcemu programovaniu čerpania eurofondov, 
a to v podobe návrhu operačného programu Efektívna verejná správa – 
podpora neziskových organizácií, ktorého naplnenie by umožnilo skvalitniť 
verejné služby a posilniť kapacity neziskového sektora. 

Účastníci konferencie pozitívne zhodnotili úsilie všetkých tých predstaviteľov 
štátnej správy, ktorí prispeli k napĺňaniu princípov rozvoja občianskej 



spoločnosti. Vyslovili uznanie odchádzajúcemu splnomocnencovi vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti Filipovi Vagačovi, ktorý sa vynikajúco zhostil 
svojho poslania a s plným nasadením pomáhal rozvíjať dialóg medzi verejnou 
správou a zástupcami neziskového sektora. Zanecháva za sebou  rozpracované 
dielo, na ktoré hodno a treba nadviazať. Zástupcovia MNO vyjadrili 
presvedčenie, že má zmysel s touto spoločensky prospešnou činnosťou 
systematicky oboznamovať širokú verejnosť. Zdôraznili tiež potrebu zachovať 
personálne i administratívne kapacity Úradu splnomocnenca tak, aby mohol 
pokračovať vo svojej činnosti. 

V obsiahlej diskusii priniesli prítomní mnoho príkladov o činnosti stoviek 
organizácií a desaťtisícok občanov z neziskového sektora, ktorých pozitívne 
aktivity priaznivo ovplyvňujú život ľudí na Slovensku.  

Z bilancie, o ktorej sa na konferencii podrobne diskutovalo, je zároveň jasné, že 
niekoľko mimoriadne závažných cieľov sa zatiaľ nedarí napĺňať. Podľa 
presvedčenia účastníkov je kardinálne dôležité pre budúcnosť zachovať 2-
percentnú daňovú asignáciu ako kľúčový zdroj pre pôsobenie neziskových 
organizácií; udržať kvalitný zákon o slobodnom prístup k informáciám; 
zrovnoprávniť verejných a neverejných poskytovateľov verejných 
služieb; podporiť princíp partnerstva a komunitne vedený miestny rozvoj (t.j. 
iniciatív zdola nahor) zo štrukturálnych fondov, ako aj posilniť účasť verejnosti 
na legislatívnom procese. 

Účastníci vyslovili znepokojenie nad tým, že sa tieto ciele nedarí napĺňať, čo 
ohrozuje budúcnosť aktívneho, silného, funkčného a spoločensky prospešného 
neziskového sektora. To by mohlo podlomiť rozvoj sociálneho kapitálu tak 
naliehavo potrebného na zvyšovanie kvality života a demokracie na Slovensku.  

V priebehu konferencie sa tiež objavil návrh, ktorý prezentoval minister financií 
Peter Kažimír, ktorý spojil tému pripravovaného postupného znižovania 
percenta daňovej asignácie pre neziskové organizácie s ich možnou účasťou v 
kampani za platenie daní. Účastníci konferencie považujú dodržiavanie zákonov 
a pravidiel, vrátane daňovej povinnosti, za správne a nespochybniteľné. Ako 
problematickú v obsahu i vo forme však vnímajú ponuku ministra financií 
podmieniť vyjednávanie o daňovej asignácii pre MNO účasťou MNO na 
kampani za zlepšenie platenia daní. Nepovažujú za vhodný taký postup, pri 
ktorom by štát prenášal časť svojej zodpovednosti na inštitúcie občianskej 
spoločnosti, ktoré pôsobia dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy vo verejnom 
priestore.  V tejto súvislosti vyzývajú ministra financií na diskusiu 
o spolufinancovaní neziskového sektora z verejných zdrojov.   

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že neziskový sektor sa opäť raz ocitá na 
križovatke. Jedna z ciest vedie k udržaniu, posilneniu a rozvoju nenahraditeľnej 



práce občianskych organizácií a iniciatív, v spolupráci a porozumení 
s osvietenou verejnou správou. Opačným smerom vedú cesty, ktoré rozvoju 
slovenskej spoločnosti nepomôžu, naopak ho pribrzdia. Vyzývajú preto 
predstaviteľov zodpovedných za rozhodnutia v tejto oblasti, aby k ďalším 
krokom pristupovali s plnou vážnosťou a vedomím zodpovednosti za priaznivý 
rozvoj Slovenska. 


