
 

 

 

 

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

 

           

 

 

 

 

 

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike 

 

 

Posilnenie mimovládnych neziskových organizácií a mechanizmov participácie 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Apríl 2014 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 



Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  
Posilnenie mimovládnych neziskových organizácií a mechanizmov participácie 

 

 

2/15 
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Východiskové a referenčné materiály 

 

Poznámka: pre  zjednodušenie vetných konštrukcií  je v texte v prípade  životných podstatných mien 

mužského a ženského rodu jednotne použitý mužský tvar. 

 

Úvod 

Občianska  spoločnosť, označovaná  aj  ako občiansky,  tretí, mimovládny  či neziskový  sektor,  je 

dôležitým  pilierom  demokracie  v  spoločnosti.  Rozmanitosť  občianskej  spoločnosti,  atomizované 

právne  normy  a časté  zamieňanie  pojmov,  resp.  ich  používanie  v synonymickom  význame, môžu 

vytvárať mätúci obraz o sektore. Termín mimovládne neziskové organizácie bol pre potrebu prípravy 

kapitoly  vybraný  z dôvodu  zaužívania  tohto  termínu  v agende  Úradu  splnomocnenca  vlády  SR                     

pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj názvu poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej aj 

„SR“) – Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.   

Rola mimovládnych neziskových organizácií  (ďalej aj  „MNO“)  je prierezovo prítomná v takmer 

všetkých oblastiach života – MNO pôsobia v sociálnej oblasti, vzdelávaní, kultúre, environmentálnej 

oblasti, advokácii a monitorovaní (monitorovanie výkonu verejnej správy, dodržiavania ľudských práv 

a pod.)  Ľudskoprávny aspekt a hodnoty s ním spojené sú implicitnou súčasťou každodennej činnosti 

mimovládnych  neziskových  organizácií,  osobitne  tých,  ktoré  sa  špecializujú  na  problematiku 

dodržiavania ľudských práv (pod pojmom ľudské práva chápeme všetky generácie ľudských práv). 

Mimovládne  neziskové  organizácie  ako  významný  aktér  napĺňania  ľudských  práv  predstavujú 

relevantného  partnera  pre  verejnú  správu  v nastavovaní  príslušných  politík  a ich  implementácii. 

V záujme  klarifikácie  a v  súlade  s povahou  a obsahom  predmetnej  stratégie  vymedzujeme  zo 

širokého  spektra  MNO  tie,  ktoré  sú  v problematike  etablované,  a  ktorých aktivity  sú  explicitne 
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prepojené  s témou  ľudských  práv,  resp.  práv  špecifických  skupín  obyvateľstva.  Ide  o MNO  (resp. 

platformy  a strešné  organizácie  združujúce  jednotlivé  členské  MNO),  ktoré  realizujú  vzdelávanie 

v ľudskoprávnej oblasti, monitorujú dodržiavania  ľudských práv, advokujú  za  ľudské práva,  zvyšujú 

informovanosť a vizibilitu  ľudskoprávnych tém, poskytujú právnu asistenciu a pod. Legitimita týchto 

MNO  spočíva  v poznaní  a  rešpektovaní  právne  záväzných  ľudskoprávnych  dokumentov  a v ich 

preukázateľnej  expertíze.  Svojou  činnosťou  prispievajú  k demokratizácii  spoločnosti  a k stabilizácii 

princípov a hodnôt ľudských práv. 

 

1. Aktuálny stav a inštitucionálne zabezpečenie 

1.1 Mimovládne neziskové organizácie 

Pre  občiansku  spoločnosť,  predovšetkým  pre  štyri  základné  právne  formy  jej  subjektov,  sú 

kľúčové tieto zákony: 

• Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

• Zákon  č.  34/2002  Z.  z.  o  nadáciách  a  o  zmene Občianskeho  zákonníka  v  znení  neskorších 

predpisov 

• Zákon  č.  147/1997  Z.  z.  o  neinvestičných  fondoch  a  o  doplnení  zákona  Národnej  rady 

Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov 

• Zákon  č.  213/1997  Z.  z.  o  neziskových  organizáciách  poskytujúcich  všeobecne  prospešné 

služby v znení neskorších predpisov 

 

Zásadné  otázky  týkajúce  sa  participácie  občianskej  spoločnosti  na  správe  vecí 

verejných, mimovládnych  organizácií,  ako  aj  otvoreného  vládnutia,  na  základe  svojho  štatútu 

zastrešuje splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej aj „Úrad splnomocnenca pre ROS“). Súčasťou  ich agendy  je 

tiež  vyvíjanie  krokov  k systémovému  posilneniu  finančného  a legislatívneho  prostredia                             

pre  efektívnejšie  fungovanie MNO.  Úrad  splnomocnenca  pre  ROS  bol  zriadený  v roku  2011  ako 

organizačná  zložka  Úradu  vlády  SR.  V dôsledku  zmien  vyplývajúcich  z politického  cyklu  bol  Úrad 

splnomocnenca pre ROS v roku 2012 delimitovaný na Ministerstvo vnútra SR. Od 30. novembra 2013 

post splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti nie je obsadený. 

Základné  strategické  zámery  rozvoja  občianskej  spoločnosti,  vrátane  MNO,  sú  definované 

v Koncepcii  rozvoja  občianskej  spoločnosti  na  Slovensku  a realizované  cez  príslušný  Akčný  plán                     

na roky 2012 ‐ 2013. Príprava akčného plánu na ďalšie obdobie je momentálne pozastavená.  Ďalšími 

strategickými dokumentmi, za ktorých prípravu a implementáciu je zodpovedný Úrad splnomocnenca 
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pre  ROS  (spoločne  s príslušnými  rezortmi  a subjektmi),  sú  akčné  plány  vyplývajúce  z členstva  SR 

v medzinárodnej iniciatíve Partnerstvo pre otvorené vládnutie.   

 

Dôsledkom  rozvoja,  štrukturalizácie  a  diverzifikácie  občianskeho  sektora  je  široké  spektrum 

MNO,  ktoré  tematicky  pokrýva  takmer  všetky  oblasti  života  a v mnohých  smeroch  supluje  štát. 

Súčasne  však prevládajú dlhodobé negatívne  trendy,  ktoré  sťažujú  fungovanie MNO. Udržateľnosť 

MNO ohrozuje  ich  finančná poddimenzovanosť. Verejné  finančné zdroje  (či už  ide o inštitucionálne 

dotačné mechanizmy  alebo  individuálne  darcovstvo)  sú  charakteristické  svojou  nestabilnosťou,  čo 

vystavuje MNO existenčnému riziku. Čiastočnou výnimkou  je mechanizmus asignácie 2%  (resp. 3%) 

dane z príjmu. 

Uvedené  sa  týka  aj  MNO  aktívnych  v oblasti  ľudských  práv,  zastupujúcich  práva  a záujmy 

ohrozených  a znevýhodnených  skupín,  u ktorých  je  vyšší  predpoklad  nenapĺňania  až  porušovania 

ľudských  práv.  V súvislosti  s charakterom  činnosti  tzv.  WAP  (watchdog‐advocacy‐policy) 

mimovládnymi organizáciami sú dôležité nezávislé mechanizmy financovania.  

 

1.2 Participácia 

Participáciu možno chápať v dvoch základných konceptuálnych rovinách: 

‐ Participácia  ako  jedno  zo  základných  občianskych  a politických  práv  (súvisí  s hodnotovým 

systémom prvej generácie ľudských práv) 

‐ Participácia  ako  nástroj/nástroje  účasti  na  verejnom  živote  (v  tejto  rovine  je  možné 

participáciu  chápať  ako  formu/formy  realizácie  práva  na  participáciu,  s čím  súvisí  proces 

tvorby, inštitucionalizácie  a  právneho  ukotvenia  týchto  foriem  a hĺbky  ich  implementácie 

v praxi)  

Kapitola stavia na nespochybniteľnej báze participácie ako jedného zo základných ľudských práv 

a zameriava  sa na  jeho  realizáciu  v praxi,  t.j. participáciu  v  zmysle nástrojov  a mechanizmov. Toto 

zameranie súvisí aj s agendou Úradu splnomocnenca pre ROS. 

Realizácia  práva  na  participáciu  prebieha  v rôznej  miere  na  dvoch  základných  úrovniach: 

individuálnej  a kolektívnej,  pričom  pod  kolektívnou  rozumieme  účasť  subjektov  občianskej 

spoločnosti (kapitola sa sústreďuje na MNO). 

 

Participácia občanov na individuálnej úrovni 

„Právo  na  participáciu  možno  vo  všeobecnosti  chápať  ako  právo  občanov  zúčastňovať  sa                

na  správe  verejných  vecí  priamo  alebo  slobodnou  voľbou  svojich  zástupcov“  (článok  30,  ods.  1 

ústavy), resp. ako právo občanov mať „za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným 
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funkciám“  (článok 30, ods. 4 ústavy). Právo na participáciu dopĺňa mechanizmy o aspekt kontinuity 

a reálnej spoluúčasti subjektov práva na tvorbe a implementácii politík, ktoré sa ich týkajú.“ 1 

  „Zapájanie  občanov  do  rozhodovania  o  veciach  verejných  je  prístup,  ktorý  vyplýva                             

zo  základných princípov demokratického usporiadania,  je odporúčaný uznávanými medzinárodnými 

inštitúciami  (napr.  Európska  komisia, Úrad  vlády  Spojeného  kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska,  OECD,  EPA  ‐  United  States  Environmental  Protection  Agency2  atď.), má  podporu 

v medzinárodných právnych dohovoroch3 ako aj v národnej legislatíve4. Súčasne participatívny prístup 

verejnej  správy  vyplýva  zo  záväzku  vlády  SR  v rámci  medzinárodného  Partnerstva  pre  otvorené 

vládnutie  a  s  tým  súvisiaceho  uznesenia  vlády  č.  50  z  22.  februára  2012.  Teoretické  východiská 

pravidiel  participácie  sa  opierajú  o politologické  a filozofické  konceptualizácie  občianstva 

a mechanizmov  optimalizácie  usporiadania  demokratickej  spoločnosti.“5  Podpora  procesom 

participatívnej demokracie je vyjadrená aj v Lisabonskej zmluve. 

V Slovenskej  republike  je  toto  právo  ukotvené  a realizované  najmä  prostredníctvom 

nasledovných inštitútov: 

• Ústava SR  

• Tzv.  volebné  zákony  (Zákon  č.  333/2004  Z.  z.  o voľbách  do  Národnej  rady  Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov, Zákon  č. 46/1999 Z.  z. o spôsobe voľby prezidenta, 

ľudovom  hlasovaní  o jeho  odvolaní  a o doplnení  niektorých  ďalších  zákonov  v znení 

neskorších predpisov, Zákon  č. 303/2001 Z.  z. o voľbách do orgánov  samosprávnych krajov 

a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, Zákon č. 331/2003 

Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, Zákon  č. 85/2005 Z. 

                                                            
1 Odborný podklad k stratégii, Príloha 1 – Východiská vypracované členmi redakčného tímu ku dňu 15. 7. 2013    
(http://www.radavladylp.gov.sk/celostatna‐strategia‐ochrany‐a‐podpory‐ludskych‐prav‐v‐sr/) 
2Zdroje: www.ec.europa.eu/yourvoice/index_sk.htm, Engaging Citizens  in Policy‐making  (2001), PUMA Policy 
Brief  No.  10  for  politicians  and  senior  government  officials  Free  on‐line  at  the  OECD  Public Management 
Website:  http://www.oecd.org/puma/,  Code  of  Practice  on  written  consultation,  November  2000, 
www.cabinet‐office.gov.uk/servicefirst/index/consultation.htm,  Better  Decisions  through  Consultation  and 
Collaboration, Conflict Prevention and Resolution Center, ERA, http://www.epa.gov/adr/Better_Decisions.pdf, 
Citizens as Partners. OECD Handbook on  Information, Consultation and Public Participation  in Policy‐Making 
http://www.ezd.si/fileadmin/doc/4_AKTIVNO_DRZAVLJANSTVO/Viri/Citizens_as_partners_hanbook_oecd.pdf. 
3 www.ec.europa.eu/environment/aarhus/  
4 Základným  zákonom,  ktorý umožňuje participáciu občanov na  rozhodovaní  je Ústava  Slovenskej  republiky,               
v  ktorej  je  garantované  právo  na  informácie  a  informovanosť  (čl.  26)  ako  aj  právo  priamo  sa  zúčastňovať                     
na  správe vecí  verejných  (čl.  30  ods.  1).  Právo  na  informácie  je  ďalej  podobnejšie  ukotvené  v  zákone  č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií)  v  znení  neskorších  predpisov.  Ďalším  zákonom,  ktorý  zaručuje  informovanosť  ako  aj  aktívnu 
participáciu občanov je Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov.  Súvisiacim  zákonom  je  aj  Zákon  č.  71/1967  Z.  z.  o  správnom  konaní  (správny  poriadok)  v  znení 
neskorších predpisov.  
5 Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík ( http://www.tretisektor.gov.sk/pravidla‐zapajania‐
verejnosti‐do‐tvorby‐verejnych‐politik/ ) 
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z.  o  politických  stranách  a politic    kých  hnutiach  v znení  neskorších  predpisov,  Zákon 

Slovenskej  národnej  rady  č.  346/1990  Zb.  o  voľbách  do  orgánov  samosprávy  obcí  v  znení 

neskorších  predpisov, Občiansky  súdny  poriadok  (Zákon  č.  99/1963  Zb.  v znení  neskorších 

predpisov), Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania 

referenda  v znení  neskorších  predpisov,  Trestný  zákon  (Zákon  č.  300/2005  Z.  z.  v znení 

neskorších predpisov)  

• Petičné  právo  (Ústava  SR;  Zákon  č.  85/1990  Zb.  o  petičnom  práve  v znení  neskorších 

predpisov)  

• Referendum  (Ústava  SR;  Zákon  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  č.  564/1992  Zb.  o 

spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov) 

• Legislatívne  pravidlá  vlády  SR,  umožňujúce  verejnosti  vzniesť  pripomienky  k návrhom 

právnych predpisov  

• Zákon  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám  a  o  zmene  a  doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  

 

Napriek  významu  uvedených  inštitútov  býva  predmetom  diskusie miera  ich  funkčnosti  (napr. 

v súvislosti  s inštitútmi  petície  a referenda).  Zefektívnenie  týchto  nástrojov  je  predpokladanou 

oblasťou aktivít v budúcnosti. Okrem toho  je potrebné zamerať sa aj na posilnenie ďalšieho stupňa 

mechanizmov  participácie.  V roku  2011  sa  Slovenská  republika  stala  súčasťou  medzinárodnej 

iniciatívy  Partnerstvo  pre  otvorené  vládnutie6,  čím  deklarovala  zámer  zvyšovať  transparentnosť, 

efektivitu,  zodpovednosť,  otvorenosť  prostredníctvom  nových  technológií  a posilňovať  občiansku 

participáciu.  Prihlásenie  sa  k týmto  hodnotám  predstavuje  záväzok,  ktorý  je  spolu  so 

základnými nástrojmi participácie existujúcimi už pred  rokom 2011  (uvedené vyššie) predpokladom 

pre de facto uplatnenie princípu participácie. Praktické skúsenosti však dokazujú, že „na jednej strane 

sa dostatočne nepresadili inštitucionálne mechanizmy na primerané a efektívne zapájanie sa občanov 

do  verejných  procesov,  na  druhej  strane  si  samotní  radoví  občania,  ako  aj  nositelia  politickej 

a ekonomickej moci, v nedostatočnej miere zvnútornili normu aktívneho občianstva“ 7. 

 

Participácia MNO                                                                                                                                                        

Termín tretí sektor evokuje poradie a mieru jeho dôležitosti v porovnaní s ostatnými dvomi sektormi. 

                                                            
6 http://www.otvorenavlada.gov.sk/co‐je‐otvorene‐vladnutie/  
7 Bútora, M., Bútorová, Z., Strečanský B., Ondrušek, D., Mesežnikov, G. Eds., (2011a). Štúdia trendov vývoja 
občianskej spoločnosti na Slovensku. Bratislava: IVO, CPF, PDCS. 
(http://www.tretisektor.gov.sk/data/files/1539_studia‐trendov‐vyvoja‐os‐na‐slovensku.pdf)  
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V skutočnosti však tretí sektor/občianska spoločnosť zásadne ovplyvňuje dianie na politickej 

a celospoločenskej úrovni, a to prostredníctvom mechanizmov participácie. 

Na rozdiel od participácie občanov na  individuálnej úrovni, v prípade participácie MNO existujú 

len minimálne legislatívne záväzky. Spolupráca s MNO prebieha zväčša na základe dobrej vôle štátnej 

správy a  je definovaná  internými normami rezortov. Vôľa štátnej správy spolupracovať s MNO bola 

formálne deklarovaná zo strany rezortov v podobe Deklarácií o spolupráci s MNO8.  

MNO  disponujú  expertmi  a skúsenosťami  z praxe,  a tiež  sprostredkovane  reprezentujú  záujmy 

bežných občanov. Tým sa stávajú relevantným partnerom pre prípravu verejných politík a stratégií. 

V súčasnosti však neexistuje dostatočne štrukturované  legislatívne prostredie, ktoré by participáciu 

tohto typu partnerov  systematicky podporoval a rozvíjal. 

 

Legislatívny záväzok štátu zapájať občanov (verejnosť) a MNO do tvorby politík a stratégií od ich 

začiatku,  resp. pri  samotnom určovaní priorít  v tvorbe politík,  je  v kontexte  rozvoja  a posilňovania 

demokracie  nielen  v Slovenskej  republike,  ale  aj  v zahraničí,  vnímaný  ako  krok  k zvýšeniu  miery 

participácie. Pre Slovenskú republiku takýto záväzok vyplýva z čl. 4, ods. 3 Dohovoru OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím9, pričom tento záväzok je len čiastočne plnený.  

Ako  spoločenskú  potrebu  súvisiacu  so  štandardizovaním  konceptu  aktívneho  občianstva 

vnímame  predovšetkým  potrebu  posilniť  procesy  zapájania  verejnosti  do  tvorby  verejných  politík. 

Tiež  je potrebné zvýšiť  záujem  zo  strany verejnej  správy uskutočniť kroky, ktoré pomôžu prekonať 

prevládajúci trend deklarovanej a formalizovanej spolupráce s občanmi a MNO. Kreovanie samotnej 

Celoštátnej  stratégie  ochrany  a podpory  ľudských  práv  je  dôkazom,  že  je  potrebné  viesť  kvalitný 

dialóg a diskusiu o kľúčových spoločenských témach a problémoch. 

„Cieľom Úradu  splnomocnenca pre ROS  je  zaviesť do praxe konkrétne nástroje, ktoré umožnia 

pravidelný a kvalitný dialóg pri tvorbe a realizácii legislatívnych, alebo exekutívnych opatrení vlády.“10 

Z tohto  dôvodu  dal  Úrad  splnomocnenca  pre  ROS  vypracovať  hodnotiacu  analýzu  troch  úloh 

vyplývajúcich  z Uznesenia  vlády  SR  č.  50/2012  k Akčnému  plánu  Iniciatívy  pre  otvorené  vládnutie, 

                                                            
8 http://www.tretisektor.gov.sk/zasadnutia/ 
9 Presné znenie: „Pri vytváraní a uplatňovaní zákonodarstva a politiky zameraných na vykonávanie tohto 
dohovoru a pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím štáty, ktoré sú zmluvnými 
stranami tohto dohovoru, budú dôkladne konzultovať s osobami so zdravotným postihnutím vrátane detí so 
zdravotným postihnutím a budú s nimi aktívne spolupracovať prostredníctvom ich reprezentatívnych 
organizácií.“ (http://www.employment.gov.sk/files/dohovor‐osn‐pravach‐osob‐so‐zdravotnym‐postihnutim‐
opcny‐protokol‐sk‐aj.pdf) a opatrenie č. 4.11.4 v Národnom programe rozvoja životných podmienok osôv so 
zdravotným postihnutím na roky 2014‐2020 schválenom Uznesením vlády SR č.25/2014 
(http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater‐Dokum‐162002?prefixFile=m_) 
10 Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík – (http://www.tretisektor.gov.sk/pravidla‐zapajania‐
verejnosti‐do‐tvorby‐verejnych‐politik/ ) 
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a ktoré sa týkali participatívnej tvorby politík. Výstupom tejto analýzy sú Pravidlá zapájania verejnosti 

do tvorby verejných politík, určené predovšetkým predstaviteľom verejnej správy.  

Kvalitné  verejné  politiky  vznikajú  v dialógu  so  zainteresovanými  aktérmi  a s participáciou 

občanov11,  čím  sa  zároveň  vytvára  predpoklad  pre  ich  akceptáciu  a  úspešnosť.  „Dialóg                             

so zainteresovanými aktérmi a občanmi sa má stať súčasťou tvorby konkrétnych politík, najmä tých,  

v ktorých je možné očakávať výrazné dopady na život občanov.“12                                                                                         

Pre efektívny priebeh celého procesu  je nevyhnutné dodržiavať princíp notifikácie. Znamená to, 

že  zainteresované  subjekty  a aktéri  by  mali  byť  informovaní  o pripravovanej  tvorbe,  resp. 

redefinovaní  verejnej  politiky  v počiatočnej  fáze,  pri  vzniku  takéhoto  zámeru.  Informovanosť 

v dostatočnom  predstihu,  pred  samotným  začiatkom  formálneho  procesu,  je  predpokladom 

účinného a konštruktívneho zapojenia sa a plnohodnotnej realizácie princípu participácie. 

V súvislosti  s mechanizmami participácie  sú okrem  funkcie  splnomocnenca pre ROS dôležité  aj 

ďalšie poradné orgány vlády: 

• Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre národnostné menšiny 

• Splnomocnenec  vlády  SR  pre  rómske  komunity  a Úrad  splnomocnenca  vlády  SR                             

pre rómske komunity 

• Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť  

• Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 

Členmi  oboch  rád  vlády  SR  sú  aj  zástupcovia  občianskej  spoločnosti  v pozícii  expertov  – 

jednotlivcov, zástupcov MNO alebo platforiem MNO. 

 

2. Odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov 

Stav  občianskej  spoločnosti  a jej  zložiek  je  jedným  z ukazovateľov  stupňa  demokratickej 

spoločnosti,  resp. participatívnej demokracie. Z pohľadu medzinárodných  spoločenstiev býva  tento 

stav  posudzovaný  ako  kritérium  pre  vstup  a  členstvo.  Spolupráca  verejnej  správy  a občianskej 

spoločnosti  členskej  krajiny/zmluvnej  strany  je  súčasťou  hodnotenia  implementačných  procesov 

viacerých medzinárodných právnych záväzkov. 

Aktívny  a funkčný  dialóg  medzi  verejnou  správou  a občianskou  spoločnosťou  je                             

vo  všeobecnosti  vnímaný  ako  želaný  prierezový  princíp,  hodnotiace  správy  však  poukazujú                             

                                                            
11 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie                                                              
(http://www.otvorenavlada.gov.sk/finalna‐verzia‐akcneho‐planu/)  
12 Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (http://www.tretisektor.gov.sk/pravidla‐zapajania‐
verejnosti‐do‐tvorby‐verejnych‐politik/ )  
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na potrebu pokračovať v procese vnášania a skvalitňovania  tohto princípu do  interakcie uvedených 

sektorov spoločnosti. 

Kľúčovými  sú odporúčania výborov Organizácie  spojených národov  (OSN) k plneniu príslušných 

dohovorov  a ich  opčných  protokolov,  ktorých  zmluvnou  stranou  je  aj  Slovenská  republika. 

V záverečných odporúčaniach sa opakovane konštatujú nedostatočné, resp. absentujúce konzultácie 

zmluvnej  strany,  t.j.  Slovenskej  republiky,  s občianskou  spoločnosťou  pri  príprave  východiskových 

správ  a  implementácii  dohovorov  a ich  opčných  protokolov.  Zdôrazňuje  sa  potreba  zintenzívniť 

spoluprácu  s občianskou  spoločnosťou  a posilnenie  úlohy  MNO  pri  tvorbe  a implementácii 

príslušných politík a stratégií. 13  

Aj na úrovni  Európskej  únie  je  vyvíjaná  snaha  zapájať MNO,  resp. platformy MNO do  dialógu 

o prioritách  rozvoja. Dôkazom  sú  európske  fóra  a platformy  pokrývajúce  oblasti  sociálnej  inklúzie, 

rodovej rovnosti a dodržiavania ľudských práv. 

Záväzok pre Slovenskú republiku predstavuje aj  členstvo v medzinárodnej  iniciatíve Partnerstvo 

pre otvorené vládnutie, v ktorom jednou z prioritných oblastí a cieľov je otvorenosť vlády pre dialóg 

so zainteresovanými partnermi a občanmi. Súčasťou iniciatívy je aj nezávislý hodnotiaci mechanizmus 

plnenia úloh príslušných akčných plánov. 

Medzinárodné  a nadnárodné  inštitúcie  a orgány  deklarujú  potrebu  zapájania  občianskej 

spoločnosti  do  tvorby  a implementácie  politík.  Odporúčania  sú  formulované  zväčša                             

vo  všeobecnej deklaratórnej  rovine. Cieľom  tejto kapitoly Celoštátnej  stratégie ochrany a podpory 

ľudských  práv  v Slovenskej  republike  je  definovať  konkrétne  kroky  smerujúce  k  tomu,  aby  sa 

odporúčania medzinárodného  spoločenstva,  ako  aj  potreby  vyhodnotené  na  vnútroštátnej  úrovni, 

premietli do praxe.  

 

3. Priority a úlohy do budúcnosti  

Mimovládne neziskové organizácie ako subjekty občianskej spoločnosti a princíp participácie ako 

atribút  demokracie  predstavujú  integrálne  komponenty  diskusie  a modelovania  stratégie  ochrany 

a podpory  ľudských  práv.  Navrhované  systémové  kroky  a zmeny  majú  prispieť  k zlepšeniu 

legislatívnych  a finančných  rámcov,  ktoré  fungovanie  oboch  komponentov  determinujú,  resp. 

ovplyvňujú. 

Jedným  z atribútov  demokratickej  spoločnosti  je  proaktívne  vytváranie  priestoru  zo  strany 

verejnej  správy pre  spoločenskú diskusiu a dialóg  s partnermi,  za  súčasného akceptovania diverzity 

                                                            
13  Ako  príklad  uvádzame  Záverečné  odporúčania  Výboru OSN  pre  práva  dieťaťa  po  posúdení  východiskovej 
správy SR k Opčnému protokolu o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (CRC/C/OPSC/SVK/CO/1) 
a Záverečné stanovisko Výboru pre odstránenie diskriminácie žien: Slovenská republika (CEDAW/C/SVK/CO/4)  



Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  
Posilnenie mimovládnych neziskových organizácií a mechanizmov participácie 

 

 

10/15 
 

názorov  a konfrontácie  s kritickým  hodnotením  zo  strany  občianskej  spoločnosti,  predovšetkým 

MNO. Otvorenosť  verejnej  správy  pre  dialóg  znamená  aj  otvorenosť  pre  konfrontáciu  s kritickými 

názormi a dostatočnú responzívnosť na ne, záujem konštruktívne o nich diskutovať a tvoriť riešenia.  

 

3.1. Mimovládne neziskové organizácie 

Posilnenie  finančného  a legislatívneho  prostredia MNO  zo  strany  verejnej  správy,  resp.  štátu, 

predstavuje krok aktívnej podpory realizácie ľudských práv na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, 

rešpektujúc potreby a špecifiká daného geograficko‐sociálneho priestoru a cieľových skupín. 

V diskusii  o posilnení MNO  a participácie  je  veľmi  dôležité  zdôrazniť,  že  verejná  správa  a ňou 

tvorený  mechanizmus  finančnej  podpory  nemá  vytvoriť  vzťah  absolútnej  závislosti  prijímateľov 

z radov MNO  a v žiadnom  prípade  narušiť  ich  integritu  a nezaujatosť,  osobitne  pri  vypracovávaní 

hodnotiacich správ.  

 

Finančné posilnenie MNO 

Finančné  posilnenie MNO  je  jedným  z  dlhodobých  zámerov  Úradu  splnomocnenca  pre  ROS 

v koncepcii  rozvoja občianskej  spoločnosti. Účelom  finančnej podpory  je posilnenie  celého  spektra 

MNO v zmysle prehĺbenia analytických kapacít a inštitucionálnej udržateľnosti. Dostatok nezávislých 

zdrojov  finančnej  podpory  pre  MNO  je  predpokladom  pre  naplnenie  ľudskoprávneho  rozmeru 

participácie, ktorý sa vzťahuje na celý tretí sektor.  

V prípade MNO aktívnych v oblasti ľudských práv finančné posilnenie okrem iného umožní: 

‐ podporu uplatňovania ľudských práv; 

‐ monitorovanie dodržiavania a porušovania ľudských práv; 

‐ poskytovanie podpory a pomoci pre obete porušovania ľudských práv; 

‐ účasť na tvorbe a implementácii príslušných politík a služieb; 

‐ účasť na medzinárodných a národných fórach k témam podpory a ochrany ľudských práv; 

‐ inštitucionálnu podporu. 

Verejné  zdroje na  finančné krytie aktivít budú bližšie definované na  základe konkretizovaných 

úloh  akčných  plánov  nadväzujúcich  na  Celoštátnu  stratégiu  ochrany  a podpory  ľudských  práv 

v Slovenskej  republike. Už  existujúce  zdroje  predstavujú:  európske  štrukturálne  a investičné  fondy 

(predovšetkým  Európsky  sociálny  fond),  existujúce  rezortné  dotačné  mechanizmy  a dotačné 

mechanizmy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Úradu splnomocnenca vlády SR 

pre národnostné menšiny, Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Všetko sú to 

však projektové schémy, ktoré obvykle poskytujú len krátkodobú, nesystematickú a nepredvídateľnú 
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podporu,  nezaručujúcu  ani  minimálne  inštitucionálne  náklady.  Toto,  v kontexte  obmedzených 

zdrojov, ohrozuje existenčnú stabilitu MNO.   

Ako  východisko  pre  funkčné  nastavenie  systému  finančnej  podpory  odporúčame  materiály 

Charakteristika poskytovania podpory pre platformy a strešné organizácie mimovládnych neziskových 

organizácií  (schválený  Uznesením  Rady  vlády  SR  pre  MNO  č.  25/2013)  a  Návrh  podporného 

mechanizmu z verejných zdrojov pre MNO pôsobiacich v oblasti “watchdog” – t.j. verejného dohľadu 

voči  výkonu  verejnej  moci  a  politickým  stranám  (schválený  Uznesením  Rady  vlády  SR  pre MNO                     

č.  26/2013).  Pozitívnym  príkladom  o efektívnom  nastavovaní  finančnej  podpory  je  dialóg,  ktorý 

prebiehal v rámci pracovnej skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť o možnostiach zefektívnenia procesu poskytovania dotácií v oblasti ľudských práv. 

Pre lepšiu ilustráciu uvádzame niektoré z navrhovaných opatrení: 

• Posilniť a zabezpečiť kontinuitu existujúcich mechanizmov a zdrojov, ktorými sú: 

a) Dotačné schémy (napr. dotačná schéma Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR pre MNO aktívne v oblasti ľudských práv) 

b) Štrukturálne fondy 

c) Komunitárne fondy 

d) Asignácia  2%  (resp.  3%)  dane  z príjmu  je  systémovým  mechanizmom  a jedným                            

zo  základných  zdrojov  podpory MNO.  Kontinuita  tohto  nástroja  v jeho  súčasnom 

percentuálnom nastavení bude prínosom nielen pre MNO aktívne v oblasti ľudských 

práv, ale všetky MNO, ktoré svojou činnosťou na mikroúrovni nepriamo zabezpečujú 

napĺňanie ľudských práv občanov 

e) Podpora darcovstva 

• Vytvoriť nové finančné schémy s dôrazom na nezávislé zdroje pre MNO: 

a) Realizovať  návrh  podporného mechanizmu  pre MNO  pôsobiace  v oblasti  verejného 

dohľadu voči výkonu verejnej moci a politickým stranám 14 

b) Pri  príprave  akčných  plánov  Celoštátnej  stratégie  ochrany  a podpory  ľudských  práv 

v Slovenskej  republike analýzou dopadov  zohľadniť potrebné  finančné  krytie  aktivít, 

ktoré budú realizovať (aj) MNO, a vytvoriť potrebné zdroje 

Ďalšie opatrenia  sú uvedené  vo  vyššie  spomínaných materiáloch  schválených Radou  vlády pre 

MNO. 

 
                                                            
14 Návrh podporného mechanizmu z verejných zdrojov pre MNO pôsobiacich v oblasti “watchdog” – t.j. 
verejného dohľadu voči výkonu verejnej moci a politickým stranám (materiál schválený Uznesením Rady vlády 
SR pre MNO č. 26/2013) Dostupné na: http://www.tretisektor.gov.sk/zasadnutia/ 
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Legislatívne posilnenie 

Legislatívne  úpravy  zvyšujú  mieru  záväznosti  deklarovaných  zámerov  posilniť  MNO 

a mechanizmy participácie. Navrhované opatrenia je možné zaradiť do dvoch základných prúdov: 

a) Realizovať  legislatívne  úpravy  vyplývajúce  z posilnenia  existujúcich  a vytvorenia  nových 

finančných mechanizmov podpory MNO  

b) Legislatívne  posilnenie MNO  úzko  súvisí  s posilnením  ich  participácie  pri  tvorbe  verejných 

politík (konkrétnejšie návrhy sú uvedené nižšie, v časti 3.2) 

Proces posilnenia existujúcich a vytvorenia nových finančných mechanizmov podpory bude mať 

dopad na štátny rozpočet. 

 

3.2 Participácia 

V nadväznosti na  rámcové vymedzenie v kapitole 1.2, navrhované opatrenia  sa  zameriavajú na 

posilnenie mechanizmov participácie, ktoré sú predpokladom realizácie práva na participáciu. 

Dôležitou  fázou  procesu  posilňovania  mechanizmov  participácie  je  identifikácia  potrieb,  t.j. 

určenie, ktoré politiky si vyžadujú participatívne zapojenie verejnosti. S ohľadom na záujmy a záväzky 

štátu,  ako  aj  záujmy  verejnosti  je  potrebný  citlivý  prístup  pri  výbere  politík  a nastavení  rozsahu 

participácie.  Uvedené  kroky  a opatrenia  sa  majú  stať  súčasťou  relevantných  akčných  plánov 

subjektov  štátnej  správy,  tým  nadobudnúť  rozmer  pravidelnosti  a v konečnom  dôsledku  posilniť 

uvádzanie participatívnej tvorby verejných politík do praxe. 

 

Identifikované základné a prierezové opatrenia: 

a) Uskutočniť  analýzu  súčasného  stavu  legislatívnych  úprav  participácie,  následne 

príprava  novelizácií/samostatného  zákona  (Legislatívne  pravidlá  vlády,  Zákon  č. 

71/1967  Z.  z.  o  správnom  konaní  (správny  poriadok),  Zákon  č.  211/2000  Z.  z.  o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode  informácií)  v znení  neskorších  predpisov,  princíp  subsidiarity 

a proporcionality právnych noriem, interné normy rezortov týkajúce sa participácie, 

a i.)  

b) Na základe zistení analýzy navrhnúť a realizovať konkrétne kroky v zmysle novelizácií 

alebo tvorby nových zákonov 

c) Legislatívne ukotviť princíp participácie pri príprave politík a legislatívnych návrhov, 

pričom kľúčovým bude Zákon o účasti verejnosti na legislatívnom procese 
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‐ ako  východisko  pre  modely  participácie  verejnosti  odporúčame  využiť  Pravidlá 

zapájania  verejnosti  do  tvorby  verejných  politík  vypracované  Ústavom  výskumu 

sociálnej  komunikácie  SAV  pre  Úrad  splnomocnenca  pre  ROS,  ktoré  sú 

aplikovateľné na národnej, regionálnej aj  lokálnej úrovni verejnej správy vo vzťahu 

k občanom – jednotlivcom, ako aj MNO ako subjektov občianskej spoločnosti 

 

Posilnenie participácie občanov na individuálnej úrovni 

Navrhované opatrenia: 

a) Posilniť  účasť  občanov  v medzirezortnom  pripomienkovom  konaní  (napr. 

zjednodušením procesu podpory pripomienok na Portáli právnych predpisov)  

b) Prostredníctvom  verejnej  diskusie  otvoriť  tému  zefektívnenia  a posilnenia  inštitútu 

petícií  a zároveň  akcentovať  ústavou  definovanú  zásadu,  že  petíciou  nemožno 

vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd15 

c) Prostredníctvom  verejnej  diskusie  otvoriť  tému  zefektívnenia  a posilnenia  inštitútu 

referenda 

 

Posilnenie participácie MNO 

Navrhované opatrenia: 

a) Posilňovať  pozíciu  MNO  v procese  tvorby  verejných  politík  štandardizovaním  ich      

účasti  v príslušných  pracovných  skupinách,  ktorá  by  nemala  byť  vnímaná  ako 

ohrozenie záujmov štátu. Hlavným argumentom je expertný potenciál MNO, ktorý je 

prínosom  pri  efektívnej  spolutvorbe  a konzultácii verejných  politík  a ich 

implementácii.  

b) Vytvoriť  mechanizmus,  ktorým  sa  určí  konzultatívny  status  MNO16  pre  príslušné 

verejné politiky (napr. formou akreditácie) 

c) Notifikačná povinnosť – zo strany štátnej a verejnej správy voči dotknutým skupinám 

obyvateľstva, ktorú je možné realizovať cez reprezentatívne MNO 

 

Vyššie uvedené kroky a opatrenia  je potrebné realizovať súbežne s posilnením a zabezpečením 

kontinuity existujúcich inštitucionálnych mechanizmov a procesov:  

a) Akčné  plány,  ktoré  budú  nadväzovať  na  Celoštátnu  stratégiu  ochrany  a podpory 

ľudských  práv  v Slovenskej  republike,  by  mali  byť  formulované  participatívnym 

                                                            
15 Ústava SR, čl. 27, ods. 2 
16 MNO, resp. platforiem/strešných organizácií MNO 
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procesom, za účasti expertných MNO,  resp. platforiem MNO. Zároveň  je potrebné 

zabezpečiť  reálne  prijatie  záväzkov  zo  strany  gestorov  úloh,  vrátane  alokácie 

patričných verejných zdrojov na ich plnenie. 

b) Je  potrebné  zabezpečiť  funkčnosť  (vážnosť  a akceptáciu  výstupov)  poradných 

orgánov vlády SR, kľúčových pre tému ľudských práv a participácie: 

• Splnomocnenec vlády SR pre ROS a Úrad  splnomocnenca vlády SR pre ROS 

(vrátane implementácie základných stratégií a dokumentov) 

‐ pri  príprave  a realizácii  akčných  plánov  Iniciatívy  pre  otvorené  vládnutie 

a Koncepcie  rozvoja  občianskej  spoločnosti  na  Slovensku  reflektovať  na 

témy súvisiace s ľudskými právami 

• Splnomocnenec  vlády  SR  pre  národnostné menšiny  a Úrad  splnomocnenca 

vlády SR pre národnostné menšiny 

• Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a Úrad splnomocnenca vlády 

SR pre rómske komunity  

• Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie 

• Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

‐ v kontexte participácie ako ľudského práva zriadiť v rámci Rady vlády SR pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť samostatný Výbor pre 

občianske a politické práva. 

c) Okrem  inštitútov uvedených v predchádzajúcom bode  je účelné posilniť spoluprácu 

a  princíp  participácie  občianskej  spoločnosti/MNO  prierezovo  v činnosti  celej 

architektúry národných, nadnárodných a nezávislých  inštitúcií  (osobitne v súvislosti 

so  Slovenským  národným  strediskom  pre  ľudské  práva,  inštitútom  verejného 

ochrancu  práv,  pracovnými  skupinami  a výbormi  pre  hodnotenie  a prípravu 

hodnotiacich správ implementácie ľudskoprávnych noriem). 

 

Špecificky  v  súvislosti  s podporou  a  ochranou ľudských  práv  je  potrebné  zabezpečiť  priaznivé 

prostredie pre ochrancov a ochrankyne  ľudských práv (bez ohľadu na to, či pracujú v štátnej službe, 

verejnej službe alebo reprezentujú mimovládnu sféru alebo akademickú obec) pre výkon ich činnosti, 

ktorou je podpora, ochrana a obhajoba ľudských práv.17  

 

                                                            
17 Usmernenia v tejto oblasti predstavujú: Deklarácia o ochrancoch ľudských práv prijatá v roku 1999 rezolúciou 
VZ OSN č. A/RES/53/144, rezolúcia Rady OSN pre ľudské práva č. A/HRC/RES/22/6 o Ochrane ochrancov 
ľudských práv, Usmernenie Európskej únie o ochrancoch ľudských práv z roku 2004, revidované v roku 2008. 
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