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Správy 
 

 

 

Občiansky parlament –aktivity občianskeho združenia 
 

Občianske združenie Občiansky Parlament združuje špičkových odborníkov zo 

všetkých oblastí, ktoré sú definované názvami výborov OP. Všetkým členom 

OP, ktorí sú rozdelení do týchto výborov podľa svojej odbornosti, tak vytvára 

OP legitímnu možnosť zasiahnuť do tvorby zákonov na základe ich vzdelania a 

vlastnej odbornosti a iniciovať riešenie aktuálnych otázok, problémov a 

projektov príslušného okresu, ktorý zastupujú. Nutnosť založiť OP vznikol z 

iniciatívy strešnej organizácie (Stálej konferencie organizácií tretieho sektora 

SR – SKTS), ktorá združuje mimovládne organizácie III. sektora v rámci SR a 

bol navrhnutý jeho prípravný výbor. Občianske združenie OP je nepolitické, 

dobrovoľné, záujmové združenie odborníkov, ktoré rozvíja činnosť na území 

Slovenskej republiky. OP vznikol 27.1.2012, sídlo sa nachádza v Bratislave na 

Rajskej ulici č. 15. Jeho štruktúru tvoria orgány OP (Predseda, Predsedníctvo, 

Valné zhromaždenie a Dozorná rada OP) a poradné orgány (9 výborov a Rada 

Predsedov odborných Výborov). Predsedom OP je Ján Báhidský, predsedom 

Dozornej rady Jozef Behýl. 

 SKTS nepatrí medzi strešné organizácie, ktoré v minulosti z rozhodnutia 

rôznych politických strán dostávali veľké finančné prostriedky z rozličných 

fondov alebo od organizácií, ktoré prostredníctvom svojich darovaných zdrojov 

chceli ovplyvniť v negatívnom slova zmysle spôsob života na Slovensku, alebo 

orientáciu vládnucich politických subjektov. Preto je OP nezávislá, apolitická, 

mimovládna organizácia, ktorá má ambície zmeniť a skvalitniť život občanov 

Slovenska prostredníctvom praktického výkonu priamej demokracie a dokázať 

tak poslancom Slovenskej republiky, že zastupovať občanov Slovenska je 

možné aj v menšom počte priamo v okresoch, ale hlavne s oveľa väčším 

nasadením a konkrétnejším výsledkom. 

 Ústrednou myšlienkou a cieľom OP je život s ľudskou tvárou. Poslaním OP 

je predovšetkým získať občanov pre aktívnu účasť na priamej demokracii, 

vytvoriť kontrolný systém na úrovni komunálnej sféry regionálnej samosprávy 

a výkonu zákonodarnej a štátnej moci tak, že občania budú informovať 

poslancov OP o spôsoboch a formách výkonu a realizácie priamej demokracie 

na úrovni obecnej, mestskej, VÚC a aj v rámci Slovenska. Význam a poslanie 

tejto aktivity spočíva hlavne v kontrole výkonu moci, dodržiavania zákonov, 

vstupovania do legislatívnych procesov obecných, miestnych, mestských, 

regionálnych zastupiteľstiev a Národnej rady Slovenskej republiky. 

 Dňa 30. 11. 2012 sa v Bratislave v priestoroch Správy účelových zariadení 
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(SÚZA) na Drotárskej ceste uskutočnilo rokovanie III. Valného zhromaždenia 

Občianskeho parlamentu (OP), zvolané z iniciatívy Stálej konferencie 

organizácií III. sektora SR (SKTS), ktorého ústrednou témou bolo 

zamestnávanie mladých ľudí do 29 rokov a osôb nad 50 rokov v organizáciách 

III. sektora. Prioritným problémom stretnutia bolo tiež poskytovanie 

finančných prostriedkov z ESF na zamestnávanie kvalifikovaných osôb s 

dôrazom na absolventov stredných a vysokých škôl. K riešeniu týchto tém boli 

prizvaní na rokovanie Valného zhromaždenia OP kompetentní zástupcovia 

ÚPSVaR-u a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale najmä 

štatutárni zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií 

Slovenska.  

 Okrem spomínaných tém bola prezentovaná správa predsedníctva o činnosti 

OP, správa o činnosti odborných Výborov a hlavný referát Zamestnanosť v III. 

sektore a sociálne istoty občanov. Zúčastnení sa rozdelili do pracovných 

skupín: 

Legislatívne zmeny a finančné zabezpečenie sociálnych služieb, Zamestnanosť 

v III. sektore, Legislatívne zmeny a finančné zabezpečenie v oblasti 

zdravotníctva, Marginalizované komunity. 

 Nakoľko Valné zhromaždenie analyzovalo takúto významnú spoločenskú 

tému, prizvaná bola aj verejnosť, profesijné organizácie, hostia a novinári. OP 

je všeobecnou platformou občianskej spoločnosti, a preto rieši požiadavky 

svojich členských organizácií a partnerov ohľadom postavenia občanov a ich 

sociálnych istôt v spolupráci s exekutívou a sociálnymi partnermi vlády 

Slovenskej republiky. Na základe tohto konštatovania bolo na stretnutí o. i. 

navrhnuté doplniť znenie národného projektu XXI. MPSVaR SR o nasledovné 

pripomienky:  

1. medzi oprávnených žiadateľov začleniť MNO III. sektora so špecifickými 

podmienkami, 

2. finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu vyčleniť na príspevok 

na vytvorenie pracovného miesta, a nie ako príspevok na osobu, 

3. s organizáciou III. sektora (SKTS) ako právnym subjektom pripraviť vzor 

zmluvy tak, aby bolo možné zo strany úradov práce poukazovať zálohové 

platby na účet organizácie vo výške 40% z celkového ročného príspevku, 

4. medzi oprávnených žiadateľov zaradiť aj také organizácie III. sektora, ktoré 

nevykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť za účelom dosahovania 

zisku, respektíve neposkytujú tovary a služby za úhradu alebo nerealizujú 

také aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť, 

5. mesačnú výšku príspevku celkovej ceny zamestnanca zvýšiť na 95% MCCP 

na rok 2013, 
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6. financovanie oprávnených aktivít žiadateľa uhrádzať v prvej fáze platnosti 

zmluvy zálohovou platbou do výšky 40% celkového ročného finančného 

príspevku, 

7. poveriť Stálu konferenciu organizácií SR III. sektora (SKTS) ako 

koordinátora projektu zamestnanosti v organizáciách III. sektora, 

8. zástupcovia SKTS, MPSVaR a ÚPSVaR vytvoria spoločnú monitorovaciu 

skupinu za účelom podávania štatistík a informácií v 3. mesačných 

intervaloch pre potreby štátnej správy a potreby organizácií III. sektora, 

9. požiadať MPSVaR SR o zaradenie členov OP a SKTS do Rady pre 

partnerstvo a za člena monitorovacieho výboru v oblasti komunitného a 

inkluzívneho rozvoja, 

10. požiadať MPSVaR SR o vytvorenie spoločnej komisie na prípravu opatrení 

pre inklúznu ekonomiku s cieľom vytvoriť nové a inovovať už existujúce 

nástroje podpory MNO, 

11. žiadať podporu pre rómske iniciatívy pri snahe o čistenie korýt riek a 

potokov a pri úsilí zamestnať sa, 

12. rozšíriť použitie finančných prostriedkov aj na prevádzkové náklady a 

drobné opravy, 

13. pri programoch vytvárania pracovných miest mimovládnymi organizáciami 

odporúčame: cieľovú skupinu rozšíriť bez obmedzenia veku, zrušiť 

obmedzenie týkajúce sa dĺžky evidovania UoZ, 

14. delegáti VZ konštatovali, že podpora zamestnávania cez MNO vedie k 

zvýšeniu spolupatričnosti a rozvoja občianskej spoločnosti a vedie k 

aktivizácii ľudského potenciálu. Iná hospodárska činnosť je prirodzenou 

súčasťou MNO a pridaná hodnota ako výsledok ich činností má nielen 

finančnú ale aj nefinančnú podobu, ktorá zostáva vo vnútri organizácie, 

15. delegáti III.VZ o. z. OP poverili SKTS ako platformu a člena Rady vlády 

SR pre MNO, aby tieto opatrenia s okamžitou platnosťou prerokovala s 

vedením MPSVaR a uviedla ich do praxe. Národný projekt XXI. považujú 

predstavitelia organizácií III. sektora za diskriminačný a nedostatočne 

obsahovo riešiaci potreby organizácií III. sektora. 

 Dôkazom, že ide o skutočne ambicióznu a aktívnu iniciatívu, je fakt, že 

výsledkom stretnutia OP je predloženie Projektu zvýšenia zamestnanosti 

formou zamestnávania absolventov stredných a vysokých škôl v organizáciách 

III. sektora a otvorený list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Predkladatelia projektu, SKTS SR a OP na základe nereagovania MPSVaR SR 

konštatovali, že MPSVaR SR nemá reálny záujem na zamestnávaní mladých 

ľudí v organizáciách III. sektora. Vzhľadom na reálny stav zamestnanosti je 

podľa autorov poľutovaniahodné, že eurofondy, určené na podporu 

zamestnanosti, budú pravdepodobne opäť prideľované tak, ako v minulosti, t. j. 

netransparentne. Preto predkladatelia projektu zamestnanosti v III. sektore 
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vytvorili pracovnú skupinu, ktorej úlohou je kontrola toku financií 

z Európskych fondov na podporu zamestnanosti. Vyjadrili zároveň vieru, že 

nielen predstaviteľov organizácií III. sektora, ale všetkých občanov SR (najmä 

nezamestnaných) bude zaujímať, ako bude naložené s prostriedkami EU, ktoré 

sú určené na riešenie ich zúfalej situácie. O výsledkoch práce tejto komisie 

bude OP informovať na webovej stránke SKTS http://www.skts.sk/ SR, 

NIRPaSK http://www.nirpask.sk/, OP http://www.obcianskyparlament.sk/ a 

tiež na facebooku. 

 

 

Silvia Dončevová 

http://www.skts.sk/
http://www.nirpask.eu/

