
 

 

Program konferencie Orbis Civitates 

17.-18. október 2019, Nová Cvernovka 

Hlavné ciele  konferencie: 

● Pomenovanie cieľov občianskych organizácií vo vzťahu k štátu  
● Potvrdenie základných stratégií rozvoja podmienok pre zakladanie a život MVO 

a aktérov občianskej spoločnosti, týkajúcich sa najmä: 
o Legislatívy občianskeho sektora 
o Mechanizmov finančnej podpory občianskeho sektora 
o Dobrovoľníctva a filantropie a podpory týchto základných pilierov fungovania 

občianskeho sektora 
o Partnerstva ako želaného vzťahu medzi aktérmi z rôznych sektorov v našej 

spoločnosti   
● Zapojiť do diskusie aj nové občianske iniciatívy a hľadať relevantnosť tém spolupráce 

MNO a štátu aj pre ne.     
● Vyjadrenie solidarity aktérom občianskej spoločnosti, ktorí vo verejnom priestore 

obhajujú demokratické hodnoty a preto sú označovaní za zahraničných agentov a 
„politických“ hráčov s protislovenskými cieľmi 

 

Štvrtok 17.10. 2019 

9:00  Registrácia účastníkov 

10:00 - 11:45 Otvorenie konferencie  
  Ján Orlovský, výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti 

Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky  
Denisa Saková, ministerka vnútra Slovenskej republiky 
 
Aký je postoj predstaviteľov verejnej správy k občianskemu sektoru na 
Slovensku? 
 
Panelisti: 
 
Martin Giertl, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej 
spoločnosti 
Jozef Viskupič, predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja 
Milan Muška, Výkonný predseda, Združenie miest a obcí Slovenska 
Marcel David Zajac, predseda, Komora rady vlády pre mimovládne neziskové 
organizácie 
Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia 

 
Moderuje: Ján Orlovský, výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti 

 



 

 

11:45-12:00 Prestávka 
 
12:00-13:15 Aké sú v súčasnosti hlavné výzvy občianskej spoločnosti na Slovensku?  
 

Panelisti: 
 
Táňa Sedláková, expertka pre ľudí v seniorskom veku a pre ľudí so zdravotným 
znevýhodnením, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  
Marek Roháček, zakladateľ a predseda, Návrat  
Martin Bútora, čestný prezident, Inštitút pre verejné otázky  
 
Moderuje: Dušan Ondrušek, senior tréner a konzultant, PDCS  

 
13:15-14:45 Obed 
 
14:45 -15:45 Diskusia v tematických skupinách navrhnutých cieľoch občianskych organizácií 

vo vzťahu k štátu. V ktorých oblastiach chceme zachovať súčasný stav, v ktorých 
je potrebná zmena – a aká zmena? 

• Legislatíva OS 

• Mechanizmy finančnej podpory OS 

• Dobrovoľníctvo  a filantropia 

• Partnerstvo medzi aktérmi rôznych sektorov 

• Prezentácia Draftu Stratégie pre rozvoj OS  
 
15:45 - 16:15 Prestávka 
 
16:15- 17:00 Prezentovanie výstupov zo stretnutia skupín a spoločná diskusia 
 

Moderuje: Karolína Miková, riaditeľka, PDCS 
 

17:00 – 18:30 Pozícia politických strán k občianskym organizáciám občianskej spoločnosti  
Predstavy politických strán o vzťahu a spolupráci štátu a MNO  
 
Panelisti:  
Predstavitelia politických strán 
 
Moderuje: Filip Vagač, projektový manažér, Lotka Slovensko 

 
18:30-20:00 Recepcia a vernisáž fotiek Pavla Demeša “Míľniky sektora - 30 rokov od 

revolúcie” 
 
20:00 - 23:00 Hudobný program: Sendreiovci 
 



 

 

Piatok 18.10. 2019 
 
8:00  Ranná káva 
 
9:00 - 10:45 Občianska vs. “neobčianska” spoločnosť - Kde je (a je vôbec možné/dobré 

určiť) hranica medzi občianskymi a “uncivil” iniciatívami? 
 

Boris Strečanský, senior manažér, Centrum pre filantropiu 
Tomáš Kriššák, projektový manažér, Nadácia otvorenej spoločnosti 
Libor Marek, riadenie a fundraising, Nadace neziskovky 
Andrej Nosko, riaditeľ pre Európu, PILnet 

 
Moderuje: Katarína Batková, riaditeľka, Rada mládeže Slovenska 
 

10:45  Prestávka 
 
11:15- 13:00 Odsúhlasovanie spoločného vyhlásenia   

Záver 
 
Moderuje: Karolína Miková, riaditeľka, PDCS 

 
13:00 – 14:00 Obed 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


