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Úvod 
 

Základným strategickým dokumentom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre 

rozvoj občianskej spoločnosti je Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 

2022 – 2030 (ďalej len „koncepcia“), ktorý sa zameriava na podporu a udržateľný rozvoj 

občianskej spoločnosti, posilnenie princípov otvoreného vládnutia a dobre spravovanej 

spoločnosti. 

  

Prioritou koncepcie je zvyšovať mieru participácie občanov, posilňovať princípy aktívneho 

občianstva, budovať a prehlbovať spoluprácu občianskej spoločnosti a verejného sektora, 

vytvárať priaznivé prostredie pre rozvoj občianskej spoločnosti a jej vyššiu systémovú odolnosť 

a zabezpečovať systematický zber údajov o občianskej spoločnosti.  

 

Koncepcia má prierezový charakter, obsahuje 4 tematické oblasti, v rámci ktorých sú definované 

strategické ciele s konkrétnymi opatreniami. Jednotlivé ciele koncepcie budú napĺňané 

prostredníctvom dvoch akčných plánov. 

 

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2026 (ďalej 

len “akčný plán“) vychádzajúci z koncepcie vznikol v spolupráci so zástupcami Komory 

mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie. Jeho cieľom je  prijať ucelený rámec úloh pre naplnenie strategických cieľov a 

opatrení.  

 

K vybraným opatreniam koncepcie sú formulované konkrétne úlohy, ktoré určujú zodpovedných 

za riešenie každej úlohy, prípadne ich definujú ako spolupracujúci subjekt. Zároveň je ku každej 

úlohe priradený časový rámec potrebný na splnenie danej úlohy.  
 

Vzhľadom na to, že koncepcia je strategickým dokumentom plánovaným do roku 2030, niektoré 

jej opatrenia, ktoré nie sú súčasťou tohto akčného plánu, budú predmetom ďalšieho akčného 

plánu realizovaného v rokoch 2027 – 2030. 
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Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2026 
 

Tematická oblasť 1 Aktívne občianstvo 
Cieľ Opatrenie  Úloha 

 

Termín plnenia Zodpovednosť (gestor) Partneri 

1.1. Zvýšiť mieru participácie občanov v 

oblasti občiansko-politickej a spoločenskej 

participácie (dobrovoľníctva,  darcovstva a 

členstva v organizáciách), ktorá je kľúčovým 

faktorom podpory interpersonálnej a 

všeobecnej dôvery a budovania sociálneho 

kapitálu.  

1.1.1. V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti dôsledne zapájať verejnosť (s 

dôrazom na zraniteľné skupiny a laickú 

verejnosť) do procesov tvorby vybraných 

verejných politík. Výber a počet verejných 

politík, ktoré sa budú pripravovať 

participatívne so zapojením verejnosti, ako aj 

výber zraniteľných skupín zapojených do 

participatívnych procesov, je plne 

v kompetencii jednotlivých 

ministerstiev, ostatných ústredných orgánov 

štátnej správy a poradných orgánov vlády   

SR, ktoré budú verejné politiky pripravovať. 

Medzi zraniteľné skupiny sa zaraďujú najmä, 

deti a mladí ľudia, seniori, národnostné 

a etnické menšiny, zdravotne znevýhodnené 

osoby a pod. ÚSV ROS bude poskytovať 

tvorcom verejných politík podporu pri 

príprave a realizácii participácie verejnosti v  

procesoch tvorby verejných politík. 

 

1.  Zvyšovať participáciu verejnosti (s dôrazom 

na zraniteľné skupiny a laickú verejnosť) do 

procesov tvorby vybraných  verejných politík.  

31. december 2023, 

31. december 2024,  

31. december 2025,  

31. december 2026 

ministri, predsedovia ostatných ÚOŠS, 

splnomocnenec vlády SR pre rómske 

komunity a splnomocnenec vlády SR 

pre národnostné menšiny 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

  1.1.2. Zabezpečiť pravidelné 

vyhodnocovanie možností účasti verejnosti 

na správe vecí verejných (aj nad rámec 

zákonných povinností, t. j. v zmysle Pravidiel 

zapájania verejnosti do tvorby verejných 

politík, prijatých uznesením vlády SR č. 

645/2014) a prekážok ich využívania a 

poznatky z tohto hodnotenia využívať na 

novelizáciu týchto pravidiel a zlepšenie 

súčasného stavu tak, aby tieto možnosti 

účasti boli čoraz viac prístupné a 

zrozumiteľné. 

2. Vypracovať analýzu zameranú na využívanie 

a uplatňovanie odporúčacieho materiálu 

Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby 

verejných politík (uznesenie vlády SR  č. 

645/2014) a na základe analýzy pripraviť 

novelizáciu týchto pravidiel.  

31. december 2025 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti  
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  1.1.3. Za účasti občianskej spoločnosti 

zabezpečiť rozšírenie dobrovoľníckych 

programov v rôznych oblastiach pôsobenia 

organizácií, zabezpečiť  ich finančnú 

udržateľnosť, zabezpečiť primerané 

personálne, finančné a priestorové kapacity 

dobrovoľníckych centier ako kľúčového 

prvku rozvoja infraštruktúry dobrovoľníctva 

prostredníctvom implementácie finančného 

mechanizmu na podporu dlhodobých 

dobrovoľníckych programov a 

dobrovoľníckych centier z verejných 

prostriedkov. 

3. V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti rozšíriť dobrovoľnícke programy v 

rôznych oblastiach pôsobenia organizácií, 

zabezpečiť  ich finančnú udržateľnosť, 

zabezpečiť primerané personálne, finančné a 

priestorové kapacity dobrovoľníckych centier 

ako kľúčového prvku rozvoja infraštruktúry 

dobrovoľníctva prostredníctvom implementácie 

finančného mechanizmu na podporu 

dlhodobých dobrovoľníckych programov a 

dobrovoľníckych centier z verejných 

prostriedkov. 

31. december 2024 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

 

  1.1.7. Podporiť výchovu a vzdelávanie k 

dobrovoľníctvu vo všetkých stupňoch 

vzdelávania v školách a školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach a organizáciách 

venujúcich sa neformálnemu vzdelávaniu a 

práci s mládežou podľa Koncepcie výchovy a 

vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. 

 

4. Každoročne podporovať výchovu a 

vzdelávanie k dobrovoľníctvu na všetkých 

stupňoch vzdelávania v školách a školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach a 

organizáciách venujúcich sa neformálnemu 

vzdelávaniu a práci s mládežou podľa 

Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a 

mládeže k dobrovoľníctvu.  

31. december 2023, 

31. december 2024,  

31. december 2025,  

31. december 2026 

minister školstva, vedy, výskumu a 

športu   

  

  1.1.8. Podporiť vzdelávanie v oblasti 

manažmentu dobrovoľníctva, poskytovanie 

konzultácií a poradenstva v tejto oblasti a 

značku kvality v oblasti práce s 

dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami s cieľom 

zvýšenia kvality práce s dobrovoľníkmi.  

5. S cieľom zvýšenia kvality práce s 

dobrovoľníkmi propagovať v prostredí 

mimovládnych neziskových organizácií    

podporu dobrovoľníctva a potrebu manažmentu 

pri práci s dobrovoľníkmi.  

31. december 2025   splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti  

  

1.2. Rozšíriť okruh občanov, ktorí majú 

osvojené demokratické hodnoty a princípy 

aktívneho občianstva a aktívne prispievajú k 

ochrane demokracie a jej inštitútov vrátane 

participatívnej demokracie, presadzujú 

ochranu práv a slobôd vrátane práv menšín, 

kontrolujú výkon verejnej moci a tak znižujú 

spoločensko-politické riziká plynúce z 

národných a globálnych hrozieb. 

1.2.1. Za účasti občianskej spoločnosti 

navrhnúť a zrealizovať konkrétne opatrenia 

na podporu existujúcich a zvýšenie ponuky 

nových programov občianskeho vzdelávania, 

ktoré rozvíja vedomosti, zručnosti a 

kompetencie na aktívne zapojenie sa do 

riešenia spoločenských problémov a 

spravovania vecí verejných. Tieto programy 

budú realizované ako v rámci 

formálneho/školského, tak aj 

neformálneho/mimoškolského vzdelávania. 

6. V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti navrhnúť a zrealizovať konkrétne 

opatrenia na podporu existujúcich a zvýšenie 

ponuky nových programov občianskeho 

vzdelávania realizovaných v rámci formálneho 

a neformálneho vzdelávania.  

31. december 2026 minister školstva, vedy, výskumu a 

športu 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 
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Tematická oblasť 2 Spolupráca verejného sektora a občianskej spoločnosti 
Cieľ Opatrenie  Úloha Termín plnenia Zodpovednosť (gestor) Partneri 

2.1. Pomenovať a propagovať vzájomnú 

výhodnosť,  spoločenský prínos a 

multiplikačný efekt spolupráce medzi 

verejným sektorom a občianskou 

spoločnosťou, ktorý vzniká aj zo zvýšeného 

zapojenia občianskej spoločnosti do 

procesov tvorby verejnej politiky.  

2.1.1. Definovať služby vo verejnom záujme, 

stanoviť kritériá ich kvality a v dohode 

s občianskou spoločnosťou určiť 

transparentný model ich hodnotenia. Otvoriť 

diskusiu v základnej sociálnej sieti týchto 

služieb zabezpečovanej štátnymi orgánmi 

a organizáciami, vytvoriť aj priestor pre 

neštátnych poskytovateľov služieb a pre 

partnerstvá s nimi. Zjednodušiť prístup 

k verejným finančným prostriedkom na 

pokrytie takýchto služieb. Zabezpečiť 

kontrolu  kvality (úspornosti, účinnosti) 

realizovaných služieb. 

7. V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti navrhnúť právnu úpravu súvisiacu 

so službami vo verejnom záujme, ktoré sú 

implementované prostredníctvom 

mimovládnych neziskových organizácií, 

zároveň navrhnúť aj spôsob ich financovania.  

31. december 2024 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti  

  

  2.1.2. Posilniť účasť zástupcov občianskej 

spoločnosti a mimovládnych neziskových 

organizácií v participatívnych procesoch na 

celoštátnej i regionálnej úrovni, osobitne na 

rôznych pracovných skupinách/komisiách 

tvoriacich či monitorujúcich verejné politiky, 

právne predpisy i zásadné rozhodnutia 

prostredníctvom inštitucionálnych grantov 

poskytovaných mimovládnym neziskovým 

organizáciám. 

8. Posilniť a technicky zabezpečiť účasť 

zástupcov občianskej spoločnosti a 

mimovládnych neziskových organizácií v 

participatívnych procesoch na celoštátnej i 

regionálnej úrovni, osobitne v rôznych 

pracovných skupinách/komisiách tvoriacich či 

monitorujúcich verejné politiky, právne 

predpisy i zásadné rozhodnutia prostredníctvom 

inštitucionálnych grantov poskytovaných 

mimovládnym neziskovým organizáciám.  

31. december 2023 ministri     

  2.1.3. V spolupráci s občianskou 

spoločnosťou vytvoriť a implementovať 

nástroj na vyhodnocovanie zapájania 

mimovládnych neziskových organizácií a 

ďalších organizovaných aktérov občianskej 

spoločnosti (platforiem a asociácií 

mimovládnych neziskových organizácií, 

odborov, cirkví a pod.) do rozhodovania 

orgánov verejnej správy a to od lokálnej až 

po celoštátnu úroveň.  

9. V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti vytvoriť a implementovať nástroj 

na vyhodnocovanie zapájania mimovládnych 

neziskových organizácií a ďalších 

organizovaných aktérov občianskej spoločnosti 

(platforiem a asociácií mimovládnych 

neziskových organizácií, odborov, cirkví 

a pod.) do rozhodovania orgánov verejnej 

správy a to od lokálnej až po celoštátnu 

úroveň.   

31. december 2026 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti  

  

  2.1.4.Zvýšiť informovanosť zamestnancov 

verejnej správy o prínosoch spolupráce 

verejného sektora s občianskou spoločnosťou 

a posilniť participatívne kapacity verejnej 

správy, napríklad formou školení, 

metodických príručiek a priamej účasti na 

aktivitách mimovládnych neziskových 

organizácií. 

10. Zvýšiť informovanosť zamestnancov 

verejnej správy o prínosoch spolupráce 

verejného sektora s občianskou spoločnosťou  a 

posilniť participatívne kapacity verejnej správy, 

napríklad formou školení, metodických 

príručiek a priamej účasti na aktivitách 

mimovládnych neziskových organizácií.  

31. december 2023 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti  

ministri, predsedovia ostatných ÚOŠS  
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  2.1.6. Pri pandémii, živelnej alebo prírodnej 

katastrofe či inej mimoriadnej situácii 

prizývať do poradných orgánov (napr. 

krízový štáb) zástupcov rozvojových 

mimovládnych neziskových organizácií, ktorí 

majú dlhoročné skúsenosti s riešením 

humanitárnych kríz. 

11. Navrhnúť alebo upraviť inštitucionálno-

legislatívny systém krízového riadenia tak, aby 

pri pandémii, živelnej alebo prírodnej 

katastrofe či inej mimoriadnej situácii boli do 

poradných orgánov (napr. krízový štáb) 

prizývaní zástupcovia relevantných 

mimovládnych neziskových organizácií 

pôsobiaci v oblasti rozvojovej spolupráce a 

humanitárnej pomoci. Súčasťou návrhu bude aj 

podpora, vrátane finančnej, ich kapacít 

zahrňujúcich aj poskytovanie humanitárnej 

pomoci pri predchádzaní a riešení následkov 

kríz v SR a tých mimo SR s priamym dopadom 

na SR. 

30. jún 2023  minister vnútra podpredseda vlády a minister financií, 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

  2.1.7. Posilniť kapacity Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť 

kontinuitu personálnych kapacít mimo 

národných projektov, vrátane autonómnych 

analytických pracovníkov, na zabezpečenie 

výkonu úloh vyplývajúcich z Koncepcie 

rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku 

na roky 2022–2030 a rozvoj priaznivého 

prostredia pre občiansku spoločnosť. 

12. Posilniť kapacity Úradu splnomocnenca 

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

vrátane autonómnych analytických pracovníkov 

na zabezpečenie výkonu úloh vyplývajúcich z 

Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na 

Slovensku na roky 2022 - 2030 a rozvoj 

priaznivého prostredia pre občiansku 

spoločnosť.  

30. jún 2024 minister vnútra podpredseda vlády a minister financií, 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

2.2. Budovať a prehlbovať partnerský a 

transparentný dialóg medzi občianskou 

spoločnosťou a verejnou správou ako 

prevenciu proti útokom či šíreniu 

negatívnych postojov voči občianskej 

spoločnosti. 

2.2.2. Za účasti občianskej spoločnosti 

posilniť existujúce a vytvoriť nové nástroje 

na boj so skresľujúcimi a zavádzajúcimi 

informáciami o mimovládnych neziskových 

organizáciách. Tieto nástroje uskutočňovať v 

partnerstve s občianskou spoločnosťou. 

13. V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti posilniť existujúce a vytvoriť nové 

nástroje na boj so skresľujúcimi a 

zavádzajúcimi informáciami o mimovládnych 

neziskových organizáciách. Implementáciu 

týchto nástrojov uskutočňovať v partnerstve s 

občianskym sektorom.  

30. jún 2026 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti  

minister vnútra 

  2.2.3. Posilniť partnerskú komunikáciu 

s občianskou spoločnosťou prostredníctvom 

Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie a Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rozvoj občianskej spoločnosti. 

14. Posilniť partnerskú komunikáciu 

s občianskou spoločnosťou prostredníctvom 

Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie a Úradu splnomocnenca vlády SR 

pre rozvoj občianskej spoločnosti.   

31. december 2026 minister vnútra splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 
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Tematická oblasť 3 Priaznivé prostredie na rozvoj občianskej spoločnosti a jej vyššia systémová odolnosť  
Cieľ Opatrenie  Úloha Termín plnenia Zodpovednosť (gestor) Partneri 

3.1. Zachovať a posilniť inštitucionálny a 

legislatívny rámec mimovládnych 

neziskových organizácií a aktualizovať tento 

rámec na základe skúseností zo slovenskej a 

zahraničnej praxe. 

3.1.1. Zachovať  súčasnú legislatívu 

upravujúcu vznik, fungovanie a zánik 

mimovládnych neziskových organizácií a 

zlepšiť právnu úpravu v oblastiach, kde 

aplikačná prax ukazuje potrebu zlepšenia. 

15. Vypracovať analýzu existujúcich právnych 

predpisov zameraných na vznik, fungovanie, 

zánik a podmienky činnosti mimovládnych 

neziskových organizácií. Na základe 

vypracovanej analýzy a aplikačnej praxe 

pripraviť legislatívne návrhy smerujúce k 

zefektívneniu týchto procesov, resp. úprave 

podmienok činnosti mimovládnych 

neziskových organizácií. 

30. jún 2024 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

minister vnútra 

 
3.1.2. Posilniť  kompetencie Rady vlády SR 

pre mimovládne neziskové organizácie, 

Komory mimovládnych neziskových 

organizácií a Úradu splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej 

spoločnosti. 

16. Posilniť  kompetencie Rady vlády SR pre 

mimovládne neziskové organizácie, Komory 

mimovládnych neziskových organizácií  a 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti. 

31. december 2025 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

minister vnútra 

 
3.1.3. Pripraviť zmenu zákona č. 162/2014 Z. 

z. o verejných zbierkach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov tak, aby 

reflektovala súčasný stav technológií v online 

prostredí. 

17.  V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti pripraviť návrh legislatívnych 

zmien týkajúci sa verejných zbierok a predložiť 

ho na rokovanie vlády Slovenskej republiky. 

31. december 2026 minister vnútra splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

 
3.1.5.  Jednotnú metodiku na posudzovanie 

vybraných vplyvov (schválená uznesením 

vlády SR č. 234/2021) rozšíriť o vplyvy na 

činnosť mimovládnych neziskových 

organizácií a ďalších organizovaných aktérov 

občianskej spoločnosti a aktívne občianstvo. 

Tieto aspekty analýzy podporiť metodickými 

usmerneniami. 

18. Vypracovať analýzu vplyvov na činnosť 

mimovládnych neziskových organizácií a 

ďalších organizovaných aktérov občianskej 

spoločnosti a aktívne občianstvo (ako súčasť 

Jednotnej metodiky na posudzovanie 

vybraných vplyvov), vrátane príslušných 

metodických usmernení, a predložiť ich 

podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva 

Slovenskej republiky.  

31. december 2023  minister vnútra splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

19. V nadväznosti na splnenie úlohy č. 18 

akčného plánu rozšíriť Jednotnú metodiku na 

posudzovanie vybraných vplyvov (schválená 

uznesením vlády SR č. 234/2021) o vplyvy na 

činnosť mimovládnych neziskových organizácií 

a ďalších organizovaných aktérov občianskej 

spoločnosti a aktívne občianstvo. 

31. december 2025 podpredseda vlády  a minister 

hospodárstva 
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3.2. Vytvárať nové finančné nástroje a 

zjednodušiť a zefektívniť existujúce s 

cieľom rozšíriť okruh príjemcov, rozšíriť 

ponuku finančných nástrojov a zefektívniť 

poskytovanie finančnej podpory. 

3.2.1. Vytvoriť nové mechanizmy podpory 

pre mimovládne neziskové organizácie po 

vzore Fondu na podporu umenia, kde verejné 

prostriedky prerozdeľujú nezávislé, 

rešpektované nadácie alebo ich konzorciá 

(ktoré dlhodobo na Slovensku pôsobia na 

národnej i komunitnej úrovni, napr. tzv. 

Nórske fondy – ACF program alebo v 

minulosti tzv. Švajčiarske fondy) so 

zachovaním autonómnosti občianskej 

spoločnosti a dodržaním prístupu „arms-

length“, pri ktorom sa zväčšuje pomyselná 

vzdialenosť medzi donorom a prijímateľom. 

20. Vypracovať návrh nových mechanizmov 

podpory pre mimovládne neziskové organizácie 

a pripraviť návrh legislatívnych zámerov pre 

jednotlivé mechanizmy. 

30. september 2026 minister vnútra, splnomocnenec vlády 

SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

podpredseda vlády a minister financií 

 
3.2.2. Umožniť financovanie formou 

blokových grantov alebo iných foriem 

redistribúcie fondov EÚ (a prijať 

zodpovedajúcu právnu úpravu) a tak zvýšiť 

čerpanie z fondov EÚ v segmente malých a 

mikro prijímateľov. 

21. Vytvoriť a  zaviesť systém financovania 

formou blokových grantov alebo iných foriem 

redistribúcie fondov EÚ v Rámci 

implementácie fondov EÚ a s ním súvisiacich 

relevantných dokumentov, za účelom 

dosahovania jednotlivých cieľov v oblasti 

politiky súdržnosti EÚ. 

30. september 2023 podpredsedníčka vlády  a ministerka 

investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

  3.2.3. Vytvoriť podmienky na efektívny 

výkon princípu partnerstva a viacúrovňového 

riadenia vo fondoch EÚ v súlade s 

delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 

240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom 

kódexe správania pre partnerstvo v rámci 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov, vrátane budovania kapacít na strane 

verejnej správy a vytvorenia koordinačnej a 

riadiacej štruktúry v gescii Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti. 

22. Vytvoriť podmienky na efektívny výkon 

princípu partnerstva a viacúrovňového riadenia 

vo fondoch EÚ v súlade s delegovaným 

nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014, vrátane 

budovania kapacít na strane verejnej správy a 

vytvorenia koordinačnej a riadiacej štruktúry v 

gescii Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

rozvoj občianskej spoločnosti. 

30. september 2023 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

podpredsedníčka vlády a ministerka 

investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie 

 3.2.4. Hľadať možnosti na vyčlenenie 

prostriedkov na nové spôsoby financovania 

mimovládnych neziskových organizácií, 

vrátane možnosti počiatočnej investície na 

rozbeh charitatívnej lotérie (upravenej 

v zákone č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov). 

Napĺňanie tohto opatrenia sa bude realizovať 

prostredníctvom úlohy č. 20.  
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3.2.6. Upraviť súčasné dotačné mechanizmy 

tak, aby projektové financovanie zahŕňalo aj 

inštitucionálnu podporu žiadateľa. Zaviesť 

schému dlhodobých, tzv. inštitucionálnych 

alebo strategických grantov na podporu 

organizačného rozvoja mimovládnych 

organizácií. 

23. Prehodnotiť existujúce dotačné schémy 

financované zo štátneho rozpočtu z pohľadu 

oprávnených žiadateľov, a v prípade 

opodstatnenosti zaradiť medzi oprávnených  

žiadateľov všetky relevantné právne formy 

mimovládnych neziskových organizácií,  
vymedzených zákonom č. 346/2018 Z. z. o 

registri mimovládnych neziskových organizácií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zvážiť možnosť zahrnúť do projektového 

financovania aj inštitucionálnu podporu 

žiadateľa spolu so zavedením schémy 

dlhodobých, tzv. inštitucionálnych alebo 

strategických grantov na podporu 

organizačného rozvoja mimovládnych 

neziskových organizácií; resp. doplniť ako 

oprávnené účely rozvoj kapacít a infraštruktúry 

občianskej spoločnosti. 

31. december 2024 podpredseda vlády a minister 

hospodárstva, 

podpredsedníčka vlády a ministerka 

investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie, 

minister dopravy a výstavby, 

minister pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka,  

minister vnútra, minister obrany, 

ministerka spravodlivosti, 

minister zahraničných vecí a 

európskych záležitostí, 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny, 

minister životného prostredia, 

minister školstva, vedy, výskumu 

a športu, ministerka kultúry,  

minister zdravotníctva, 

vedúci Úradu vlády SR 

 

 
3.2.7. Podporiť financovanie viacročných 

projektov mimovládnych neziskových 

organizácií z dotačných schém a umožniť tak 

prijímateľom dotácií čerpať financie aj dlhšiu 

dobu ako v rámci jedného kalendárneho roka. 

24. V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti zmapovať možnosti a prekážky 

viacročného financovania projektov 

mimovládnych neziskových organizácií z 

dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu, a 

na základe zistených skutočností pripraviť 

návrh na úpravu príslušnej legislatívy. 

31. december 2024 ministri, vedúci Úradu vlády SR 
 

 
3.2.8.  Zmeniť resp. navrhnúť zákonnú 

úpravu týkajúcu sa dotačných mechanizmov 

jednotlivých rezortov tak, aby sa uľahčilo 

čerpanie verejných zdrojov hlavne 

prostredníctvom zníženia administratívnej 

záťaže. 

25. Navrhnúť zákonnú úpravu týkajúcu sa 

dotačných schém jednotlivých ministerstiev, 

kde sú oprávnenými žiadateľmi mimovládne 

neziskové organizácie tak, aby sa uľahčilo 

čerpanie verejných zdrojov hlavne 

prostredníctvom zníženia administratívnej 

záťaže. 

30. jún 2026 podpredseda vlády a minister 

hospodárstva, 

podpredsedníčka vlády a ministerka 

investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie, 

minister dopravy a výstavby, 

minister pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka, minister vnútra, minister 

obrany, ministerka spravodlivosti, 

minister zahraničných vecí a 

európskych záležitostí, 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny, 

minister životného prostredia, 

minister školstva, vedy, výskumu 

a športu, ministerka kultúry,  

minister zdravotníctva, 

vedúci Úradu vlády SR 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

 
3.2.10. Prijať právnu úpravu zabezpečujúcu 

uznanie dobrovoľníckej práce ako formy 

spolufinancovania pri projektoch z verejných 

zdrojov. 

26. Pripraviť návrh legislatívnych zmien 

upravujúcich  uznávanie dobrovoľníckej práce 

ako formy spolufinancovania pri projektoch 

poskytovaných z verejných zdrojov. 

31. december 2023 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

podpredseda vlády a minister financií 
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Tematická oblasť 4 Systematický zber údajov o občianskej spoločnosti   
Cieľ Opatrenie  Úloha Termín plnenia Zodpovednosť (gestor) Partneri 

4.1. Vytvoriť otvorený, bezplatne prístupný 

a integrovaný systém údajov o občianskej 

spoločnosti. 

4.1.1. Rozšíriť funkcionalitu Registra 

mimovládnych neziskových organizácií 

tak, aby bol zdrojom aktuálnych 

informácií o občianskej spoločnosti v 

reálnom čase a s aplikáciou princípu 

otvorených dát.  

27. V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti navrhnúť úpravu funkcionalít 

Registra mimovládnych neziskových organizácií. 

31. október 2024 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

 

minister vnútra 

 

  4.1.3. Pre potreby satelitného účtu 

a pravidelného zberu údajov o 

mimovládnych neziskových 

organizáciách harmonizovať oblasti 

všeobecne prospešného účelu v Registri 

mimovládnych neziskových organizácií 

s medzinárodnou klasifikáciou 

mimovládnych neziskových organizácií 

ICNP/TSO (International Classification 

of Nonprofit and Third Sector 

Organizations) pri zohľadnení špecifík 

mimovládnych neziskových organizácií 

na Slovensku.  

 

28. Aplikovať oblasti všeobecne prospešného 

účelu v Registri mimovládnych neziskových 

organizácií harmonizované s medzinárodnou 

klasifikáciou mimovládnych neziskových 

organizácií ICNP/TSO (International 

Classification of Nonprofit and Third Sector 

Organizations) pre potreby satelitného účtu a 

pravidelného zberu údajov o mimovládnych 

neziskových organizáciách. 

30. jún 2025 predseda Štatistického úradu SR splnomocnenec vlády SR pre 

rozvoj občianskej spoločnosti 

  4.1.4. Upraviť, ak je to možné, existujúci 

systém zberu štatistických údajov, ktorý 

na základe metodiky satelitného účtu 

neziskových a príbuzných inštitúcií a 

merania dobrovoľníckej práce 

vypracovanej OSN  umožní priebežne 

štatisticky spracovať sociálno-

ekonomický prínos neziskového sektora 

a dobrovoľníctva a bude nápomocný aj 

pre skvalitňovanie služieb 

mimovládnych neziskových organizácií 

a iných subjektov občianskej spoločnosti 

a tvorbu verejných politík.  

29. Upraviť, ak je to možné, existujúci systém 

zberu štatistických údajov, ktorý na základe 

metodiky satelitného účtu neziskových 

a príbuzných inštitúcií a merania dobrovoľníckej 

práce vypracovanej OSN  umožní priebežne 

štatisticky spracovať sociálno-ekonomický prínos 

neziskového sektora a dobrovoľníctva a bude 

nápomocný aj pre skvalitňovanie služieb 

mimovládnych neziskových organizácií a iných 

subjektov občianskej spoločnosti a tvorbu 

verejných politík.  

31. október 2025 predseda Štatistického úradu SR splnomocnenec vlády SR pre 

rozvoj občianskej spoločnosti 

  4.1.6. Za účasti občianskej spoločnosti 

vyhodnotiť dostupné údaje a analýzy 

monitorujúce dôsledky a vplyvy na 

organizácie občianskej spoločnosti počas 

krízových situácií. 

30. V spolupráci s partnermi z občianskej 

spoločnosti vyhodnotiť dostupné údaje a analýzy 

monitorujúce dôsledky a vplyvy na organizácie 

občianskej spoločnosti počas krízových situácií.   

31. august 2025  splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

  

4.2. Vytvoriť rámec na pravidelné 

hodnotenie efektívnosti, relevantnosti i 

adekvátnosti existujúcich finančných 

podporných nástrojov, ktorými verejný 

sektor podporuje občiansku spoločnosť. 

4.2.2. Vyhodnotiť prínos inštitútu 

charitatívnej reklamy s cieľom jeho 

zefektívnenia a zatraktívnenia.  

31. Vypracovať analýzu zameranú na prínos 

inštitútu charitatívnej reklamy s cieľom jeho 

zefektívnenia a zatraktívnenia.  

31. august 2025   splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti 

podpredseda vlády a minister 

financií 
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Príprava nového akčného plánu 
Cieľ Opatrenie  Úloha Termín plnenia Zodpovednosť (gestor) Partneri 

Pokračovať v plnení Koncepcie rozvoja 

občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 

2022 – 2030.  

- 32. Pripraviť návrh Akčného plánu Koncepcie 

rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na 

roky 2027 – 2030  a predložiť ho na rokovanie 

vlády Slovenskej republiky. 

30. jún 2027 splnomocnenec vlády SR pre rozvoj  

občianskej spoločnosti 

 

 

 


