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Úvod
Platforma Hlas občianskych organizácií je
neformálnou koalíciou občianskych iniciatív
a mimovládnych neziskových organizácií,
ktorá sa aktívne podieľa na ochrane a rozvoji občianskej spoločnosti na Slovensku.
Hlavnými cieľmi platformy je presadzovať
pozitívny rozvoj inštitucionálneho, legislatívneho a ﬁnančného rámca pre fungovanie občianskych organizácií; posilňovať
integritu, transparentnosť a súdržnosť
občianskeho sektora; vytvárať priestor pre
spoluprácu občianskych iniciatív a organizácií a podporovať ich aktivity.
V roku 2019 členské organizácie platformy
vypracovali v súlade s misiou, víziou a cieľmi
platformy Návrh verejných politík1. Ide o
dokument, ktorý je víziou dobre fungujúcej
občianskej spoločnosti a predstavuje hlavné
legislatívne odporúčania na ochranu a
zlepšenie
súčasného
legislatívneho,
ﬁnančného a inštitucionálneho rámca pre
občiansku spoločnosť. Dokument bol
minulý rok zaslaný všetkým politickým
stranám (s výnimkou politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko)2 s
cieľom komunikovať potreby občianskeho
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sektora ako jedného z kľúčových pilierov
demokratickej spoločnosti.
Občiansky sektor je v ostatnom období
výrazne spochybňovaný a čelí neustálym
útokom zo strany konšpiračných médií,
extrémistov, ale aj predstaviteľov niektorých
iných politických strán. Na druhej strane je
potrebné dodať, že mimovládne neziskové
organizácie majú dôveru slovenskej verejnosti, čo potvrdil nedávny prieskum verejnej mienky3.
Táto súhrnná správa nadväzuje na Návrh
verejných politík (ktorého výstupy mohli
politické strany prijať v akejkoľvek miere,
podľa vlastného uváženia) a prináša
hodnotenie volebných programov z hľadiska zachovania a zlepšenia prostredia pre
občiansku spoločnosť. Rovnako obsahuje
analýzu monitoringu legislatívnych návrhov,
ktoré predkladali jednotlivé politické strany
za siedme volebné obdobie v tejto oblasti.
Veríme, že informácie, ktoré táto správa
prináša, vám pomôžu pri zodpovednom
rozhodovaní vo voľbách 2020.

Návrh verejných politík je uvedený v prílohe A

Predstavitelia politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko dlhodobo prezentujú názory, ktoré popierajú
demokratické princípy spoločnosti, šíria extrémizmus, násilie, viacerí z nich boli trestne stíhaní a právoplatne odsúdení. Z týchto
dôvodov nebola politická strana oslovená aj napriek tomu, že bola stranou zvolenou do NR SR vo voľbách 2016
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Prieskum verejnej mienky, ktorý dala vypracovať platforma Hlas občianskych organizácií na jeseň 2019 je dostupný tu:
https://www.platformahlas.sk/vacsina-ludi-na-slovensku-doveruje-mimovladnym-organizaciam/
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Metóda hodnotenia
programov
Zahrnuté politické strany
Prvá časť správy hodnotí predvolebné programy politických strán, ktoré spĺňajú nasledovné kritérium:
politická strana dosahuje dlhodobo 3 a viac percent vo volebných prieskumoch relevantných prieskumných agentúr4. Uvedené kritérium spĺňajú nasledovné politické strany a hnutia (v abecednom
poradí): Dobrá voľba, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Kotlebovci - Ľudová strana Naše SLovensko
(ĽSNS), Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKO-MKS), MOST-HÍD,
hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), volebná koalícia Progresívne Slovensko (PS)/SPOLU,
Sloboda a solidarita (SaS), hnutie Sme rodina, SMER - sociálna demokracia (SMER - SD), Slovenská národná strana (SNS), Za ľudí.

Postup hodnotenia programov a zdroje dát
Hodnotenie vychádza z obsahov volebných
programov politických strán, pričom do úvahy
sme brali len tie volebné programy, ktoré boli
publikované pred 6. 2. 2020 (a to pre zložitosť a
zdĺhavosť jednotlivých krokov hodnotení). Z tohto
dôvodu hodnotenie nezahŕňa volebné programy

strán ĽSNS a OĽaNO. Programy hodnotilo desať
expertov a expertiek aktívne pôsobiacich v občianskych organizáciách.5
Tí/tie boli rozdelení/rozdelené do dvojíc a každej
dvojici tematicky prislúchali dve z nasledovných
oblastí:6

demokratický charakter štátu;

zachovanie a rozvoj inštitucionálneho
rámca vzťahu medzi MNO, prípadne
vytvorenie ﬁnančných podmienok pre
fungovanie inštitucionálneho vzťahu;

zahranično-politická orientácia;
zapojenie mimovládnych neziskových
organizácií (MNO) pri poskytovaní
verejných služieb pokiaľ ide o podmienky a ﬁnančné zabezpečenie pôsobenia
MNO;

rámec pre zakladanie, registrovanie,
fungovanie a zánik MNO;
nedeštrukcia MNO;

prístup k rozhodovaniu;

podpora skutočného dobrovoľníctva.7

ﬁnancovanie činnosti MNO;

Pri hodnotení programov sme postupovali nasledovne:
V prvom kroku dvojice najskôr jednotlivo vyhodnotili, či sa tematické oblasti nachádzajú v
programe alebo nie. V prípade, že sa daná oblasť v
programe nenachádza, nebolo možné pristúpiť k
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hodnoteniu a preto jej bol v bodovaní pridelený
symbol N. Ak sa daná oblasť v programe politickej
strany nachádzala, dvojica expertov jej následne
pridelila príslušné bodové hodnotenie.8

AKO, Focus a Median SK
Občianskou organizáciou sa myslí akákoľvek mimovládna nezisková organizácia
Celý zoznam hodnotených oblastí aj s podkategóriami obsahuje Príloha B

Skutočné dobrovoľníctvo chápeme ako činnosť vykonávanú vo voľnom čase bez nároku na ﬁnančnú odmenu, na základe
slobodného rozhodnutia a v prospech iných osôb alebo pre verejný prospech
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Ku každej oblasti a príslušnej podkategórii bol určený maximálny počet možných získaných bodov

Výsledky hodnotenia
programov
Celkový počet bodov, ktorý bol strane pridelený, je
v nasledujúcom grafe zobrazený zelenou farbou.
Graf
taktiež
znázorňuje
celkový
počet
nepridelených bodov pri každej z hodnotených
strán, a to z dôvodu nedostatočného či nepriaz-

nivého pokrytia nami vybraných oblastí v
programe (v grafe vyznačené žltou). Šedou farbou
je v grafe znázornené koľko bodov sme stranám
nepridelili, a to pre absenciu vybraných oblastí v
programe.

Metóda monitoringu
legislatívnych návrhov
Monitoring vybranej legislatívy
Uskutočnili sme tiež monitoring legislatívnych
návrhov siedmeho volebného obdobia (2016 2020) všetkých súčasných parlamentných strán (v
abecednom poradí): ĽSNS9, MOST-HÍD, OĽaNO,
SaS, Sme rodina, SMER - SD a SNS. Monitoring a

následnú analýzu vykonala právna expertka na
tvorbu legislatívy. Výber legislatívnych návrhov bol
nakoniec pripomienkovaný ďalšími účastníkmi a
účastníčkami pracovnej skupiny.

Výber legislatívnych návrhov reﬂektoval viaceré kritériá, a to že vybrané návrhy svojím
obsahom upravujú jednu z nasledovných oblastí:
legislatívny rámec zakladania, fungovania a zániku právnych foriem občianskych organizácií;
legislatívny rámec ﬁnancovania občianskych organizácií;
participácia občanov na správe vecí verejných v najširšom slova zmysle.10

Na základe týchto kritérií sme identiﬁkovali
približne 100 legislatívnych návrhov, ktoré sa
uvedených oblastí bezprostredne týkajú. Pôvodný
výber sme zúžili na 34 konkrétnych návrhov11,
ktoré sme hodnotili detailnejšie, a to z hľadiska ich
priameho vplyvu na organizácie občianskeho
sektora alebo na participáciu aktívnych občanov
na správe vecí verejných.
Z celkového počtu 34 návrhov sa 7 z nich týkalo

priamo právneho rámca zakladania, fungovania a
zániku občianskych organizácií (najviac neziskových organizácií). Sedem z nich sa týkalo ﬁnancovania občianskych organizácií a 20 sa týkalo
práva účasti verejnosti na správe vecí verejných.
Kritériom pre ﬁnálny výber týchto 34 návrhov boli
(1) miera ich vplyvu na vybrané tematické okruhy a
(2) možnosť jednoznačne vyhodnotiť, či tieto
návrhy mali negatívny alebo pozitívny dopad na
občianske organizácie a aktívnych občanov.

Politická strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko bola v tomto prípade zaradená do monitoringu legislatívnych
návrhov, pretože v priebehu volebného obdobia podala návrhy, ktoré by mali v prípade ich schválenia negatívny vplyv na
prostredie občianskej spoločnosti

9
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Politická participácia výkonom pasívneho volebného práva ako aj účasť na správe vecí verejných prostredníctvom účasti na
prijímaní rozhodnutí samosprávy a aj štátnej správy
11

Zoznam vybraných legislatívnych návrhov je súčasťou Prílohy C

Postup vyhodnotenia monitoringu
Následne sme sa podrobne pozreli na obsah predložených návrhov.V prípade, že boli legislatívne
návrhy prejednávané vo viacerých čítaniach a boli
k nim predkladané pozmeňujúce návrhy, tak aj na
obsah týchto pozmeňujúcich návrhov. Následne
sme zhodnotili, či tieto návrhy prispievajú k tomu,
aby aktívni občania mali vytvorené jednoduché a
prístupné nástroje pre účasť na správe vecí verejných, či aký veľký je rozsah sprístupňovania a

zverejňovania informácie o fungovaní verejnej
správy a či sa možnosť ich účasti na rozhodovaní
zvyšuje. V časti týkajúcej sa fungovania MNO sme
predovšetkým sledovali to, či návrhy nezmenšujú
priestor pre fungovanie MNO. Návrhy, ktoré upravovali ﬁnancovanie, sme hodnotili ako prospešné
v prípade, že vytvárali podmienky pre transparentné verejné či súkromné ﬁnancovanie MNO.

Výsledky analýzy
monitoringu
Po vyhodnotení návrhov sme sa následne sústredili na hlasovania jednotlivých poslaneckých
klubov, pričom sme z hodnotenia vyradili poslancov a poslankyne, ktorí/é boli nezávislí/é v čase
hlasovania o vybranom návrhu zákona.12
Ak sme návrh vyhodnotili ako prospešný pre MNO
a aktívnych občanov, tak v prípade hlasovania „za“
tento návrh dostali strany pozitívne hodnotenie.
„Zdržanie sa“ či hlasovanie „proti“ sme v takom
prípade hodnotili negatívne. V opačnom prípade,
ak sme návrh vyhodnotili v neprospech MNO a
aktívnych občanov, tak hlasovanie „proti“, ale aj

„zdržanie sa“ sme hodnotili pozitívne a hlasovanie
„za“ sme hodnotili negatívne. V konečnom dôsledku totiž aj zdržanie sa a aj hlasovanie proti v konkrétnom prípade spôsobuje, že návrh nie je prijatý.
Graf znázorňuje iba hodnotenie posledného
hlasovania poslancov o legislatívnom návrhu. Ak
zákon prešiel všetkými tromi čítaniami, graf zachytáva hlasovanie v treťom čítaní, v ktorom sa
hlasuje o návrhu ako o celku. Pokiaľ poslanci
rozhodli v prvom čítaní zákona, že nebudú ďalej
rokovať o danom návrhu, v grafe je premietnuté
hlasovanie v prvom čítaní.

12
K tomuto kroku sme pristúpili pre komplikované hodnotenie hlasovaní jednotlivcov.
Na rozdiel od poslancov združených v poslaneckých kluboch sa títo tzv. nezávislí poslanci a
poslankyne účasť v hlasovaniach nekoordinujú. Často sa teda stáva, že hlasujú veľmi rôznorodo,
pričom asi len šiesti poslanci a poslankyne boli nezávislými po celé volebné obdobie. Inak sa skladba
aj počet tejto skupiny veľmi menila. Dalo by sa vyhodnotiť len hlasovanie jednotlivcov, nie celej skupiny,
avšak ich vplyv na schvaľovanie legislatívy je nízky. Až ku koncu volebného obdobia narástol počet tzv.
nezávislých poslancov v dôsledku odchodu poslancov z poslaneckého klubu SaS a OĽaNO, avšak nemalo to
väčší vplyv na schvaľovanie hodnotených návrhov zákonov.

Príloha A
Návrh verejných politík

“

skupiny mimovládnych neziskových organizácií smerujúcich k zachovaniu a zlepšeniu
prostredia v slovenskej spoločnosti vhodného pre aktívnych občanov a ich organizácie

My, zástupcovia podpísaných mimovládnych neziskových organizácií, oslovujeme Vás, zástupcov
politických strán, ktorí sú zásadnými aktérmi rozvoja našej spoločnosti a jej správy, aby ste vo svojich
politických programoch:
mysleli na úlohu občianskych neziskových
organizácií v našej spoločnosti v jej
tridsaťročnej histórii demokracie a venovali
svoju pozornosť kvalite právneho, ﬁškálneho
ale aj hodnotového prostredia, v ktorom
vykonávame naše aktivity;

priniesli návrhy na zlepšenie alebo aspoň
zachovanie tohto prostredia v podobe, do
akej sa vyvinulo za uplynulých tridsať rokov a
zabránili pokusom o jeho devastáciu.

Preto navrhujeme, aby ste v programovom vyhlásení vlády, ktorej budete členom, navrhli kroky a stratégie vlády Slovenskej republiky smerujúce k zachovaniu a zlepšeniu podmienok pre rozvoj aktívnej občianskej spoločnosti na Slovensku. Prispejete tak k demokratickému, slobodnému, spravodlivému a občianskemu charakteru našej spoločnosti.

Našou víziou dobrej občianskej spoločnosti je SPOLOČNOSŤ
PARTICIPATÍVNA. Tá je:
Otvorená k aktívnemu a modernému šíreniu verejných
informácií.
Umožňujúca občanom vstupovať do procesov tvorby
verejných politík a garantujúca prístup k verejným rozhodovaniam.
Umožňujúca občanom domôcť sa v týchto procesoch
svojho práva na spravodlivosť.

Preto žiadame zachovať:
Základné princípy zákona o slobodnom prístupe verejnosti k
informáciám;
Otvorené vládnutie (Vláda SR bude pokračovať v aktivitách Iniciatívy
pre otvorené vládnutie);
Podporu participácie verejnosti na tvorbe verejných politík a legislatívy;
Podporu dialógu medzi vládou a občianskym sektorom.

Odporúčame:
Novelizovať zákon o slobodnom prístupe k informáciám (Zákon č.
211/2000 Z. z.) tak, aby boli na základe poznatkov z praxe odstránené
jeho slabé miesta, aby boli doplnené inovácie smerujúce ku skvalitneniu jeho procesov a aby sa priblížil rozvoju informačnej spoločnosti v
SR.
Skvalitniť participatívne procesy a odstraňovať formalizmus pri tvorbe
verejných politík tak, aby bola účasť verejnosti, vrátane MNO, nielen
formálna, ale skutočná a včasná a aby tieto procesy boli transparentné
a ich výsledky zdôvodniteľné.

Našou víziou vzťahov v dobrej občianskej
spoločnosti je SPOLUPRÁCA budovaná na
princípoch rovnocennosti, transparentnosti a
efektívnosti pri poskytovaní služieb vo verejnom
záujme.
Otvorme spolu diskusiu, ktorej cieľom bude
dohoda o poskytovaní služieb v sociálnej, zdravotnej oblasti, v oblastiach vzdelávania, využívania
voľného času, rozvoja duchovného a kultúrneho
života, ale aj v oblasti zachovávania ľudských či

občianskych práv, ochrany životného prostredia,
kontroly
pravidiel
fungovania
spoločnosti,
spravodlivosti či právneho štátu a ich ﬁnančného
zabezpečenia.
A do tretice, našou víziou o postavení inštitúcií
aktívnych občanov v dobrej občianskej spoločnosti je PRIATEĽSTVO medzi verejnou mocou a
mimovládnymi
neziskovými
organizáciami,
podmienené a vychádzajúce zo vzájomného
rešpektu.

Budeme preto i naďalej usilovať o lepšiu komunikáciu so zástupcami verejnej správy a zároveň preto
žiadame zachovať:
Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie ako poradný orgán Vlády SR a jej Komoru
MNO ako prvok formálneho zastupovania inštitúcií občianskej spoločnosti.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako úrad verejnej správy odborne
sa venujúci problematike a rozvoju občianskej spoločnosti a mimovládnym neziskovým organizáciám.
Rolu platforiem mimovládnych neziskových organizácií pri spolupráci s rezortmi, regionálnou verejnou správou a samosprávou napríklad aj pri nominovaní zástupcov občianskej spoločnosti do
formálnych poradných orgánov a komisií.

Zároveň odporúčame:
Dať v programovom vyhlásení vlády dôraz na
budovanie občianskej spoločnosti, ako
jediného z pilierov demokracie a uznať
prínos servisných aj advokačných aktivít pre
našu spoločnosť.
Aktualizovať zloženie Rady vlády SR pre
MNO, t.j. aktualizovať zoznam členov a neexistujúce a neaktívne platformy nahradiť
funkčnými platformami a koalíciami MNO.
Zvýšiť kvalitu reprezentácie verejnej správy
na rokovaniach Rady vlády SR pre MNO, s
dôrazom na účasť kompetentných reprezentantov jednotlivých rezortov.
Zavádzať a podporovať mechanizmy komunikácie existujúcich platforiem s verejnou
mocou na všetkých úrovniach verejnej
správy.

Dať v komunikácii Úradu splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
väčší dôraz na podporu aktívneho občianstva, participácie verejnosti na tvorbe legislatívy a verejných politík, či boja proti
falošným správam, hoaxom a konšpiráciám.
Dať v komunikácii Úradu splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,
ako aj v ostatných orgánoch verejnej správy,
dôraz na odmietnutie rétoriky o škodlivosti
„politických“ mimovládnych neziskových
organizácií.
Dať v komunikácii Úradu splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,
ako aj v ostatných orgánoch verejnej správy,
dôraz na podporu demokracie, slobody a
odmietanie prejavov neznášanlivosti.

Veľmi radi sa ďalej budeme zúčastňovať na tvorbe a pripomienkovaní zákonov, ktoré tvoria legislatívny
rámec pre zakladanie a fungovanie mimovládnych neziskových organizácií.
Preto žiadame v nezmenenej podobe zachovať:
Zákon o registri mimovládnych neziskových
organizácií (Zákon č. 346/2018 Z. z.)
Zákon o združovaní občanov (Zákon č.
83/1990 Zb.)

Zákony, ktorými sú zriadené niektoré sui
generis mimovládne neziskové organizácie
na Slovensku, ako napríklad zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a
názvu Červeného kríža (Zákon č. 460/2007 Z.
z.)

Ďalej žiadame zachovať nasledovné zákony a vylepšiť ich tak, aby neboli ohrozené základné princípy,
ktoré obsahujú:
Zákon o nadáciách (Zákon č. 34/2002 Z. z.)
Zákon o neinvestičných fondoch (Zákon č.
147/1997 Z. z.)

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (Zákon č.
213/1997 Z. z.)

Ďalej odporúčame:
Otvoriť diskusiu o tom, či Zákon o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným
prvkom v Československej socialistickej
republike (Zákon č. 116/1985 Zb.), ktorý je
právnou úpravou z roku 1985, má ešte
zmysel, keďže väčšina pobočiek medzinárodných organizácií je dnes registrovaná podľa
zákona o združovaní občanov a nie podľa
tohto zákona.
Otvoriť vo vzťahu k Zákonu o rokovacom
poriadku NR SR (Zákon č. 350/1996 Z. z.)
diskusiu jednak o možnom znížení kvóra pre
petície, ktoré musí prerokovať NR SR (z
dnešných 100 000 napríklad na 50, či 75 000

podpisov), a tiež o ďalšej úprave uvedenia a
odôvodnenia petičnej akcie na výboroch a v
pléne NR SR, ktorú dnešná právna úprava
vôbec neupresňuje.
Upraviť režim niektorých sui generis
mimovládnych neziskových organizácií na
Slovensku, napríklad Slovenský Červený kríž
tak, aby boli súčasťou rodiny mimovládnych
neziskových organizácií, napríklad im
umožniť vstup do registra MNO.
Pri tvorbe legislatívy zvážiť zavedenie
doložky vplyvov prijímanej legislatívy na
MNO.

Zároveň zásadne odmietame:
Legislatívne návrhy znižujúce kvalitu podmienok pre fungovanie MNO v porovnaní s podobnými
inštitúciami z podnikateľského sektora alebo sektora verejnej správy.
Legislatívne návrhy stigmatizujúce niektoré skupiny mimovládnych neziskových organizácií, akými
boli napríklad návrhy zákonov:
- na plošný zákaz zahraničných a zo zahraničia ﬁnancovaných MNO;
- na označovanie MNO ako zahraničných agentov, či lobistov (ĽSNS, Sme rodina).
Radi sa budeme zúčastňovať na tvorbe a pripomienkovaní zákonov a nariadení, ktoré tvoria ﬁškálny
rámec pre fungovanie mimovládnych neziskových organizácií. V tejto oblasti žiadame:
Zachovať existujúce mechanizmy nepriamej
pomoci štátu pre ﬁnancie MNO napríklad:
- nezdaňovanie darov poskytnutých v oblastiach verejnej prospešnosti;
- asignáciu podielu dane fyzických, ale aj
právnických osôb;
- charitatívnu reklamu.
Rozšíriť rozsah účelov deﬁnovaných v
Zákone o dani z príjmov (Zákon č. 595/2003
Z. z.) pre asignovanie podielu dane fyzických
a právnických osôb (§ 50) tak, aby zahŕňali aj
ochranu právneho štátu, dobrú správu vecí
verejných, potláčanie korupcie a explicitne
zahŕňali „ochranu ľudských a občianskych
práv“.

Podporiť aktivity smerujúce k vzniku charitatívnej lotérie.
Zachovať existujúce nástroje, ktoré v súčasnosti vytvárajú motivačné prostredie pre
všetky formy individuálneho, ale aj korporátneho darcovstva v prospech aktivít realizovaných v oblastiach verejnej prospešnosti.

V oblasti priamej podpory MNO z verejných zdrojov odporúčame:
Doplniť existujúce dotačné schémy o vyčíslenie dopadu aktivít občianskej spoločnosti v
intenciách hodnoty za peniaze, ktoré jej
organizácie realizujú (možný základ pre
ﬁnancovanie overených aktivít).
Vytvoriť nové návrhy na ﬁnancovanie služieb
poskytovaných MNO z verejných zdrojov, s
cieľom
zrovnoprávnenia
ich
klientov
(domovy sociálnych služieb, nízkoprahové
centrá, školy, voľnočasové aktivity, kultúrne a
kreatívne centrá, atď.).
Prehodnotiť Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (Zákon č. 523/2004 Z.
z.), s cieľom rozšíriť možnosti viacročnej
podpory aktivít občianskej spoločnosti (nie
iba dotačných programov).
Rozšíriť používanie autonómneho ﬁnancovania aktivít občianskej spoločnosti prostredníctvom verejnoprávnych fondov po vzore
Fondu na podporu umenia.

Prispôsobiť pravidlá pre poskytovanie
ﬁnancií z európskych štrukturálnych a
investičných fondov tak, aby sa zvýšili
možnosti ﬁnancovania aktivít občianskej
spoločnosti z nich.
Zvýšiť možnosti podpory rozvoja kapacít a
infraštruktúry občianskej spoločnosti.
Iniciovať diskusiu o výsadnom postavení
športových aktivít („dobrovoľnícke“ odmeny,
sponzoring) v rámci ﬁnančných mechanizmoch v športe, s cieľom otvoriť tieto možnosti aj pre iné oblasti verejnoprospešných
činností (napríklad v oblastiach sociálnej
starostlivosti, verejného zdravia a zdravotnej
prevencie, kultúrne centrá apod.).

Radi budeme podporovať a rozvíjať dobrovoľníctvo a darcovstvo v našej spoločnosti ako prejavy základnej solidarity, spolupatričnosti a rozvoja našej spoločnosti, pričom odporúčame:
Rozšíriť z toho času deklarovanej podpory dobrovoľníctva v oblasti hasičských a záchranných
systémov podporu dobrovoľníctva do všetkých základných oblastí pôsobenia MNO tak, ako ich
deﬁnuje zákon o registri MNO.13
Podporovať dobrovoľníctvo prostredníctvom ﬁškálnych nástrojov na rôznych úrovniach.

Signatári:
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
Bratislava Policy Institute (BPI)
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Centrum environmentálnych aktivít
Centrum komunitného organizovania/ občianska platforma Nie v našom meste
Centrum pre ﬁlantropiu
Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
Človek v ohrození
ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Green Foundation
Greenpeace Slovensko
Inštitút pre aktívne občianstvo
Karpatská nadácia
Liga za ľudské práva
Mareena
Nadácia Cvernovka
Nadácia Ekopolis
Nadácia Jána Langoša
Nadácia Milana Šimečku
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Zastavme korupciu
NOMANTINELS
Občianske združenie eduRoma - Roma Education Project
PDCS
Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)
Post Bellum
Priatelia Zeme-CEPA
Rada mládeže Slovenska
Slovenská debatná asociácia (SDA)
SLOVENSKÝ PACIENT
ŠPIRÁLA, sieť environmentálne-výchovných organizácií
Tabačka Kulturfabrik
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko
VIA IURIS
Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

13
Tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj: kultúrnych a duchovných hodnôt; životného prostredia; ľudských práv; zdravia,
sociálnych služieb a sociálnej pomoci; vzdelávania; vedy, výskumu a vývoja; telovýchovy; dobrovoľníctva, rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci

Príloha B
Zoznam hodnotených
oblastí vo volebných
programoch
1. Demokratický charakter štátu (max. 24 b za celú tému, max. 4 b v každej kategórii):
a. Občiansky charakter štátu (štát budovaný na občianskom nie etnickom princípe)
b. Princíp právneho štátu
c. Vzťah k ľudským právam (vrátane ochrany práv menšín ako LGBTI, právo na azyl, a pod.)
d. Transparentnosť a boj proti korupcii, otvorené vládnutie, slobodný prístup k informáciám
(všeobecne)
e. Sloboda médií/ slova/ tlače
f. Vzťah k občianskej spoločnosti a aktívnym občanom
2. Zahranično-politická orientácia (max. 6 b. za celú tému, max. 3 b v každej kategórii):
a. proeurópska
b. proatlantická
3. Zapojenie MNO pri poskytovaní verejných služieb pokiaľ ide o podmienky a ﬁnančné
zabezpečenie pôsobenia MNO v oblastiach (max. 18 b za celú tému, max. 2 b v každej kategórii):
a. Sociálne veci
b. Vzdelávanie a využívanie voľného času
c. Ochrana životného prostredia
d. Zdravotníctvo
e. Zachovávania ľudských a občianskych práv
f. Rozvoj duchovného a kultúrneho života
g. Kontroly pravidiel fungovania spoločnosti (transparentnosť, boj proti korupcii)
h. Spravodlivosti či právneho štátu
i. Rozvojová pomoc
4. Prístup k informáciám (max. 8 b za celú tému, max. 4 b v každej kategórii).
a. Rozširovanie rámca informácií, ktoré sú občanom prístupné (ak sa rámec informácií, ktoré sa
majú zverejňovať v programe strany zužuje, strana získava automaticky 0 bodov, ak sa priestor
rozširuje môže získať body)
b. Podoba informácií, ktoré sú zverejňované (efektívne a proaktívne zverejňovanie dostupné
v user-friendly formáte)
5. Prístup k rozhodovaniu (max. 8 b za celú tému, max. 4 b v každej kategórii):
a. Právne rámce participácie a skutočné zapojenie aktívnych občanov a MNO do procesov tvorby
legislatívy a strategických dokumentov štátu
b. Účasť na rozhodovaniach verejných inštitúcií (taká úprava stavebného konania a konaní vo veci
ochrany prírody a krajiny, kde majú MNO alebo aktívni občania postavenie a právomoci
účastníkov v konaniach, môžu sa priamo zapájať do konaní pred úradmi)
6. Zachovanie a rozvoj inštitucionálneho rámca vzťahu medzi MNO, prípadne vytvorenie
ﬁnančných podmienok pre fungovanie inštitucionálneho vzťahu (max. 4 b za celú tému)
7. Rámec pre zakladanie, registrovanie, fungovanie a zánik MNO (max. 6 b za celú tému)

8. Nedeštrukcia MNO (max. 6 b za celú tému)
(útoky tipu Lex Zahraničný agent, kategória je hodnotená opačne, tzn. ak v programe neﬁgurujú
žiadne útoky, tak strana získava 6 bodov; ak sa tam nachádzajú, tak podľa stupňa závažnosti sú im
body odpočítavané až po 0)
9. Financovanie činnosti MNO (max. 17 b za celú tému, max body sú uvedené nižšie pri jednotlivých
kategóriách)
a. Zachovanie mechanizmov nepriamej podpory štátu (max. 4 b)
b. Zachovanie súčasného modelu asignácie 2% z daní na verejnoprospešné účely cez MNO,
charitatívnej reklamy, nezdaňovanie darov poskytnutých v oblasti verejnej prospešnosti
(max. 4 b)
c. Vytvorenie nových mechanizmov nepriamej podpory štátu ako charitatívna lotéria alebo
posilnenie súčasných mechanizmov (max. 4 b)
d. Vytváranie mechanizmov podpory individuálneho darcovstva (max. 6 b)
e. Zefektívnenie dotačných mechanizmov na podporu MNO a efektívne využívanie nezávislých
Fondov po vzore Fondu na podporu umenia (max. 3 b)
10. Podpora skutočného dobrovoľníctva (max. 3 b za celú tému)

Príloha C
Zoznam vybraných
legislatívnych návrhov
Zákon o obecnom zriadení (136)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o obecnom zriadení (312)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o obecnom zriadení (790)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o slobode informácií (148)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o slobode informácií (238)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o slobode informácií (1227)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o slobode informácií (602)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva (319)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva (931)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva (1539)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva (1579)

v neprospech

3. čítanie

Pozitívne "PROTI a ZDRŽAL SA", negatívne "ZA"

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva (1764)

v prospech

Veto prezidentky

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o volebnej kampani (634)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o volebnej kampani (1462)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o volebnej kampani (1112)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva (1296)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o ochrane prírody a krajiny (1523)

v neprospech

3. čítanie

Pozitívne "PROTI a ZDRŽAL SA", negatívne "ZA"

Zákon o lesoch (1509)

v neprospech

3. čítanie

Pozitívne "PROTI a ZDRŽAL SA", negatívne "ZA"

Zákon o lesoch (1737)

v prospech

Veto prezidentky

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (PT 177)

v prospech

3. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o podpore práce s mládežou (518)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Občiansky zákonník (1524)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov (PT 349)

v prospech

3. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných
menšín (PT 436)

v prospech

3. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu (PT 815)

v prospech

3. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
(PT 817)

v prospech

3. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o Fonde na podporu športu (1546)

v prospech

3. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby (269)

v neprospech

1. čítanie

Pozitívne "PROTI a ZDRŽAL SA", negatívne "ZA"

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby (900)

v neprospech

1. čítanie

Pozitívne "PROTI a ZDRŽAL SA", negatívne "ZA"

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby (1586)

v neprospech

1. čítanie

Pozitívne "PROTI a ZDRŽAL SA", negatívne "ZA"

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby (477)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby (1027)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby (1289)

v prospech

1. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

Zákon o registri mimovládnych neziskových
organizácií (PT 1059)

v prospech

3. čítanie

Pozitívne "ZA", negatívne "PROTI a ZRDŽAL SA"

