
10:00 - 11:00
OTVORENIE 
Zuzana Čaputová, prezidentka SR, videopríhovor
Filip Vagač, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti
ČO V SEKTORE NEROBÍME A MALI BY SME (o čom v 
sektore nehovoríme a mali by sme)

Zákopy vonku sa prehlbujú, radikalizujú a slovník hrubne. Vieme 
sa vo vnútri sektora rozprávať o zložitých témach? Prinesú politici 
riešenia? Alebo zostáva na občianskej spoločnosti, aby hľadala 
cestu a ponúkla nástroje a konkrétne aktivity, ktoré budú 
spoločnosť učiť, že aj zložité a kontroverzné témy majú riešenia?

Panelová diskusia: Klára Šimáčková Laurenčíková, 
splnomocnenkyňa vlády ČR pre ľudské práva (TBC), Dušan 
Martinčok, právnik o. z. Zrejme (TBC), Lukáš Zorád, konzultant 
PDCS (TBC), moderátorka Katarína Batková

12:30 - 14:00 

1. skupina: Vnútorné formálne štruktúry MNO a ich 
reprezentácia navonok

2. skupina: Kultúrne vojny a občianska spoločnosť 3. skupina: Zraniteľnosť a odolnosť MNO, MNO a krízové 
situácie  

4. skupina: Participácia a dialóg so štátom

Neziskový sektor zastrešuje široké spektrum činností – od 
individuálnych aktivít malej skupiny až po celoštátne iniciatívy. 
Sú rôzne formalizované a zastrešené fyzickými aj právnickými 
osobami. Pre vonkajšie prostredie je tento stav čiastočne 
zmätočný. Ako by mali vyzerať štruktúry zastupujúce MNO voči 
verejnej správe? Kým by mala byť vedená externá komunikácia 
MNO voči verejnosti? Má byť reprezentácia MNO tvorená na 
základe osobného líderstva a príbehu, alebo na základe 
štruktúrovaných pravidiel?

Diskusia o kultúrnych vojnách a ich vplyvu na občiansku spoločnosť 
na Slovensku. Ako sa našej spoločnosti mohlo stať, že sme sa ocitli 
pred barom Tepláreň 12. októbra 2022 o 19:00? Bude občianska 
spoločnosť aktívna v procese smerovania našej krajiny späť medzi 
tolerantné spoločenstvá?

Priestor pre diskusiu medzi jednotlivými organizáciami o témach 
súvisiacich s verejným angažovaním sa organizácií, straníckosťou 
vs. apolitickosťou organizácií. Otvoríme otázky týkajúce sa 
vnútorného dialógu v samotných organizáciách. Budeme sa baviť o 
tom, aké diskusie o hodnotách v jednotlivých organizáciách 
vznikajú a či vôbec ich vedú. Ako spolupracovať v rámci 
mimovládneho sektora v spoločenskej a politickej situácii, ktorá je 
veľmi polarizovaná a zároveň postupne odkláňajúca sa od hodnôt 
demokratickej spoločnosti, právneho štátu a ochrany základných 
práv a slobôd.  

Strávili ste veľa času pripomienkovaním dokumentu a žiadna z 
vašich pripomienok nebola zapracovaná? Dozvedeli ste sa o 
pripravovanom materiáli tak neskoro, že ste sa už nestihli zapojiť 
do jeho tvorby? Zúčastnili ste sa pracovnej skupiny organizovanej 
niektorým ministerstvom a neviete, ako vaša účasť prispela k 
zlepšeniu pripravovaného materiálu? Odpovede na tieto a mnoho 
ďalších otázok vrátane návrhu riešení na pomenované problémy 
budeme hľadať v spoločnej diskusii so zástupcami MNO.

Diskusia v pléne Panelová diskusia: Marcel Zajac, predseda Komory MNO, Veronika 
Fishbone Vlčková, riaditeľka Nadácie M. Šimečku, Daniel Pastirčák, 
Slovenský ochranársky snem

Diskusia v menších skupinách Diskusia v menších skupinách

15:30 - 16:00 
SPOLOČNÁ DISKUSIA V PLÉNE K ZÁVEROM Z 
PRACOVNÝCH SKUPÍN  
Prezentácia záverov z jednotlivých skupín a formulovanie a 
prijatie 1. časti vyhlásenia z konferencie, facilitátorka Kaja 
Miková

17:30 - 21:00
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PRESTÁVKA

16:00 - 17:30

PONDELOK 7.11.2022 
REGISTRÁCIA A KÁVA

11:00 - 11:10

RAUT/ Sieťovanie účastníkov konferencie

11:10 - 12:30

OBED

14:00 - 15:30 

RIADENÁ DISKUSIA V SKUPINÁCH NA VYBRANÉ TÉMY



8:30 - 9:00
PROGRAM SLOVENSKO

Nové eurofondy na obdobie 2021-2027 sa pripravovali v turbulentnom období množiacich 
sa geopolitických, spoločenských a hospodárskych kríz. Európska únia na ne reaguje 
novými nástrojmi a zvyšovaním objemu peňazí, ktoré môžu členské krajiny investovať do 
rozvoja. Aj Slovensko preto musí strategicky plánovať, ak chce jednotlivé nástroje a 
politiky čo najlepšie využiť. Darí sa nám to? Zvládli sme naprogramovať európske zdroje 
tak, aby sme dokázali čeliť súčasným aj budúcim krízam?

Panelová diskusia: Veronika Remišová, ministerka MIRRI SR (TBC), zástupca Zastúpenia 
EK na Slovensku, zástupca MNO, moderátor Laco Oravec

10:30 - 11:00 

1. skupina: Nové modely financovania MNO (fond na podporu MNO, služby vo 
verejnom záujme, daňová úprava nepeňažných darov)

2. skupina: Dobrovoľníctvo v čase krízy 3. skupina: Nové výzvy – staré politiky? reziliencia a humanitárna pomoc

Otvoríme diskusiu o nových mechanizmoch financovania MNO, zabezpečujúcich ich 
udržateľnosť a stabilné poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Spoločne sa 
pozrieme na víziu fondu na podporu MNO, východiskový stav poskytovania a 
financovania služieb vo verejnom záujme a na možné zmeny v daňovej úprave 
poskytovania nepeňažných darov.

Odprezentujeme príklady dobrej praxe zapájania dobrovoľníčok a dobrovoľníkov v čase 
krízy a spolupráce rôznych aktérov v tejto oblasti a príklady nefungujúcich spoluprác a 
aktivít. Na základe skúseností je naším zámerom navrhnúť základné princípy, na ktorých 
by zapájanie dobrovoľníkov do riešenia kríz malo stáť. 

Vojna na Ukrajine, utečenecká kríza, pokračujúca migrácia do EÚ, pandémia COVID-19 a 
iné krízy majú čoraz väčší dopad aj na Slovensko. MNO zohrávajú veľkú úlohu pri ich 
riešení. Ako vyzerá spolupráca so štátom? Je systém humanitárnej pomoci dostatočne 
pripravený? Čo treba zmeniť? Na čo existujú kapacity a vôľa na strane štátnych orgánov? 
Čo sú hlavné prínosy programu EÚ? Čo trápi humanitárnu pomoc do zahraničia, aké sú 
lessons learnt z pomoci na slovensko-ukrajinských hraniciach a aké ponaučenie si 
môžeme zobrať z integrácie ľudí z UA na Slovensku? 

Séria krátkych prezentácií a spoločná diskusia: Filip Vagač, splnomocnenec vlády, Richard 
Pánek, Ernst&Young, Veronika Zahorjan, expertka ÚSV ROS, Daniela Klučková, Mojmír 
Beňo, MF SR (TBC), Peter Haňdiak, právnik Advokátska kancelária GPL, moderátorka 
Michaela Ďurdíková

Prezentácia a práca v skupinách, moderátorky Alžbeta Brozmanová Gregorová a Mária 
Milková 

Prezentácie a diskusia v skupinách: Michaela Kaňová, generálna riaditeľka Sekcie 
krízového riadenia MV SR (TBC), Tomáš Bokor, riaditeľ Agentúry SAMRS, Daniel Kaba, 
Ambrela, Andrea Najvirtová, Človek v ohrození, Miroslav Mojžiš, expert na eurofondy ÚSV 
ROS

12:30 - 14:00 
SPOLOČNÁ DISKUSIA V PLÉNE K ZÁVEROM KONFERENCIE

Prezentácia záverov z jednotlivých skupín a formulovanie a prijatie spoločného vyhlásenia 
z konferencie, facilitátorka Kaja Miková

15:30 - 16:00

16:00 - 16:45 Eduard Heger, premiér SR, Key note príhovor

16:45 - 17:00

11:00 - 12:30

PRÁCA V SKUPINÁCH NA VYBRANÉ TÉMY

ZÁVER

OBED

14:00 - 15:30

PRESTÁVKA
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UTOROK 8.11.2022
REGISTRÁCIA A KÁVA

9:00 - 10:30

PRESTÁVKA



8:30 - 9:00
BENEFITS OF CITIZEN PARTICIPATION: PREČO JE PRE VLÁDU PARTICIPÁCIA 
VÝHODNÁ? (v AJ) 

ZÚČTOVATEĽNOSŤ: ČO TO JE A AKO JU MÁME MERAŤ? OCHRANA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI NA 
PRACOVISKU: školenie pre zodpovedné osoby

Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership), ku 

ktorej sa vláda SR prihlásila súčasne s jej vznikom v roku 2011, počas svojej existencie 

monitoruje a analyzuje vplyv, hodnotu a prínosy participácie na správu vecí verejných. 

Hlavný regionálny koordinátor OGP pre Európu Paul Braithwaite odprezentuje výsledky 

analýz a otvorí diskusiu ohľadom konkrétnych prínosov participácie a členstva krajiny v 

OGP pre zlepšenie vládnutia v krajine.

ÚSV ROS predstaví prístup k hodnoteniu otvoreného vládnutia v prostredí slovenskej 

štátnej správy podľa jednotlivých princípov, otvorí diskusiu k definícii a indikátorom 

merania princípu otvoreného vládnutia – zúčtovateľnosti (accountability) z pohľadu 

relevantných aktérov zo štátnej správy, akademického sektora a MNO.

Školenie zodpovedných osôb, ako naplniť úlohy zákona o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti – ako nastaviť efektívne interné systémy oznamovania, ako 

evidovať a preverovať oznámenia o nekalých praktikách na pracovisku, ako komunikovať 

s oznamovateľmi a ako im vie pomôcť, aké má kompetencie Úrad na ochranu 

oznamovateľov. Školenie je neverejné, pre zodpovedné osoby v štátnych organizáciách, 

ktoré sa naň registrovali.

Prednáška spojená s diskusiou, prezentujúci Paul Braithwaite, OGP Support Unit (v 

anglickom jazyku)
Okrúhly stôl (neverejné podujatie) Neverejné školenie

10:30 - 11:00 

PARTICIPÁCIA NA LEGISLATÍVNOM PROCESE V SR: APLIKAČNÁ PRAX 
KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD: AJ SLOVENSKO MÔŽE INŠPIROVAŤ OCHRANA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI NA 

PRACOVISKU: školenie pre zodpovedné osoby
Participácia na legislatívnom procese je súčasťou aktuálneho Akčného plánu Iniciatívy pre 

otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024, prijatého vládou SR v júli 2022. Cieľom okrúhlych 

stolov bude zhodnotiť aktuálny stav participácie na tvorbe verejných politík z pohľadu 

zúčastnených a zároveň otvoriť diskusiu o materiáli "Pravidlá zapájania verejnosti do 

tvorby verejných politík". Tento materiál vytvoril ÚSV ROS spoločne s expertmi v roku 

2014 ako odporúčací materiál pre predstaviteľov štátnej správy, ktorý ich mal sprevádzať 

rôznymi scenármi zapojenia verejnosti. 

SR je svetovým lídrom témy transparentnosti konečného užívateľa výhod. Unikátny 

systém vybudovaný na pilieroch verejného a bezplatného on-line prístupu k dátam, 

verifikácie údajov povinnými osobami, ktoré preberajú spoluzodpovednosť za správnosť 

údajov a obráteného dôkazného bremena v prípade následnej súdnej kontroly, 

predstavujú aj v súčasnosti najvyšší svetový štandard. Cieľom panelovej diskusie je 

predstaviť tento unikátny systém a prediskutovať potrebné nadväzujúce kroky smerom k 

rozšíreniu kontroly konečných užívateľov výhod v súlade so záväzkom aktuálneho 

Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 - 2024 a medzinárodnou 

praxou.

Školenie zodpovedných osôb, ako naplniť úlohy zákona o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti – ako nastaviť efektívne interné systémy oznamovania, ako 

evidovať a preverovať oznámenia o nekalých praktikách na pracovisku, ako komunikovať 

s oznamovateľmi a ako im vie pomôcť, aké má kompetencie Úrad na ochranu 

oznamovateľov. Školenie je neverejné, pre zodpovedné osoby v štátnych organizáciách, 

ktoré sa naň registrovali.

Okrúhly stôl/workshop Panelová diskusia: Andrej Leontiev, Taylor - Wessing, Luciána Malovcová, MS SR (TBC), 

zástupca/kyňa MS ČR (TBC), novinár/ka (TBC), moderátorka Zuzana Wienk (Bystriny)

Neverejné školenie

12:30 - 14:00

13:15 - 14:00 Štefan Holý, podpredseda vlády pre legislatívu, Key note príhovor (TBC)

ČO MÁ VOJNA NA UKRAJINE SPOLOČNÉ S BOJOM PROTI CHUDOBE NA 
SLOVENSKU? NOVÉ FORMY SPOLUPRÁCE MEDZI VLÁDOU A MNO (okrúhly stôl 
v rámci Samitu za demokraciu) 

OCHRANA OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI NA 
PRACOVISKU: školenie pre zodpovedné osoby

Iniciatíva amerického prezidenta Joe Bidena stanovila ako jeden z troch prioritných pilierov 

Summitu za demokraciu občiansku spoločnosť. V rámci ukrajinskej krízy zohrali 

organizácie občianskej spoločnosti kľúčovú úlohu, či už pri integrácií odídencov do 

slovenských komunít, alebo aj v rámci humanitárnej pomoci na území Ukrajiny. 

Predstavitelia vlády budú zo zástupcami neziskového sektora diskutovať o nastavení tejto 

pomoci, ale aj o posilnení úlohy občianskej spoločnosti pri prípadných ďalších migračných 

vlnách. Dôležitou časťou diskusie bude aj návrh riešení dopadov na slovenskú spoločnosť 

a návrh opatrení na znižovanie chudoby, resp. posilnenie komunitnej práce.  

Školenie zodpovedných osôb, ako naplniť úlohy zákona o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti – ako nastaviť efektívne interné systémy oznamovania, ako 

evidovať a preverovať oznámenia o nekalých praktikách na pracovisku, ako komunikovať 

s oznamovateľmi a ako im vie pomôcť, aké má kompetencie Úrad na ochranu 

oznamovateľov. Školenie je neverejné, pre zodpovedné osoby v štátnych organizáciách, 

ktoré sa naň registrovali.

Okrúhly stôl: Martin Kováč, štátny tajomník, MPRV SR (TBC), Andrej Stančík, štátny 

tajomník MZVaEZ SR, Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka MPSVaR SR, zástupca 

veľvyslanectva Ukrajiny v SR (TBC), Michaela Pobudová, Mareena (TBC), moderuje Filip 

Vagač

Neverejné školenie

15:30 - 15:45

11:00 - 12:30

OBED

14:00 - 15:30 

ZÁVER
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STREDA 9.11.2022  –  Deň otvoreného vládnutia
REGISTRÁCIA A KÁVA

9:00 - 10:30

PRESTÁVKA


