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V Bratislave, 21. Júna 2021 

Vážený pán predseda vlády SR, Eduard Heger, 

dovoľujeme si Vás požiadať o stretnutie, na ktorom by sme prediskutovali spôsob zapojenia 

kľúčových aktérov, predovšetkým občianskych organizácií a samospráv, do implementácie 

Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.  

 

Týmto stretnutím by sme chceli nadviazať na naše decembrové stretnutie, po ktorom ste 

vyhlásili, že veríte, že občianska spoločnosť bude pri tvorbe, dokončení, ale najmä pri 

implementácii Plánu obnovy a odolnosti. Napriek tomu sa v aktuálnom návrhu Zákona o 

mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorý vláda schválila minulý týždeň, nevyskytuje 

ani zmienka o zapojení občianskych organizácií, samospráv a ďalších subjektov. Tie však majú 

zohrávať kľúčovú rolu pri realizácii reforiem a opatrení uvedených v Pláne. Platformy Hlas 

občianskych organizácií a Zelený reštart predložili hromadnú pripomienku, v ktorej navrhli 

definovať kľúčových partnerov tak, aby reprezentovali všetky dôležité skupiny spoločnosti, 

ktorých sa Plán obnovy a odolnosti týka a dialóg s nimi navrhli zakotviť v legislatíve. Návrhy 

neboli ani v tomto prípade akceptované. Zásadné pripomienky uplatnil aj Úrad splnomocnenca 

vlády pre občiansku spoločnosť, tie však bez diskusie s Úradom neboli akceptované.  

 

V rámci rozporového konania nám bol prezentovaný návrh na vytvorenie Rady vlády ako 

poradného orgánu vlády pre implementáciu Plánu obnovy a odolnosti. Rada vlády by mala 

zabezpečovať participáciu kľúčových aktérov v procese implementácie. Je to jeden z prvých 

krokov na ceste k participácií. Toto riešenie však vnímame ako nedostatočné a uvítali by sme 

ďalšie kroky, či už z Vašej strany, alebo zo strany ďalších orgánov ústrednej štátnej správy, ktoré 

zabezpečia skutočnú participáciu pri implementácií Plánu obnovy a odolnosti.  

 

Preto by sme radi navrhli začať čo najskôr diskusiu o kompetenciách a vnútornej štruktúre Rady 

vlády, o možnosti zriaďovania pracovných skupín Rady vlády a pravidlách ich zloženia 

a fungovania, aby Rada vytvorila aspoň základný priestor pre vzájomnú komunikáciu. Ak by 

takýto pracovný priestor v rámci Rady vlády nevznikol, nemožno ju považovať za nástroj na 

participáciu zainteresovaných partnerov. 

  



Je nepochybne úspechom, že Európska komisia akceptovala slovenský návrh a naša krajina teda 

môže začať od septembra čerpať prvú časť z obrovského balíka peňazí určeného na obnovu 

krajiny po pandémii ochorenia Covid-19. Skutočný úspech slovenského Plánu však závisí od 

jeho implementácie.  

Zapojenie odborníkov a odborníčok z občianskych organizácií a iniciatív, samospráv, 

podnikateľských či sociálnych partnerov je kľúčové pri odbornom, efektívnom, transparentnom a 

spravodlivom rozdelení 6, 6 miliárd eur. Zapojenie partnerov budú tiež ostro sledovať európske 

inštitúcie zodpovedné za rozdeľovanie týchto prostriedkov. 

Európske inštitúcie totiž zdôrazňujú, že tieto prostriedky sú určené k napĺňaniu cieľov Európskej 

zelenej dohody, osobitne majú členské štáty nastaviť na cestu k dekarbonizácii ekonomiky. 

Nielenže budú plnenie týchto cieľov ako aj dodržiavanie princípu „Do no significant harm“ ostro 

sledovať, ale bude jednou z podmienok, aby čerpanie finančných prostriedkov z mechanizmu 

obnovy a odolnosti vôbec pokračovalo ďalej. Európska komisia aj Európsky parlament zároveň 

zdôrazňujú význam celospoločenskej akceptácie reforiem a opatrení z Plánu obnovy a odolnosti. 

 

Sme plne pripravení zapojiť sa do diskusií o nastavení implementácie Plánu obnovy a odolnosti, 

hľadania riešení pre zmysluplnú a efektívnu participáciu zainteresovaných altérov, ako aj do 

samotnej implementácie nášho Plánu obnovy a odolnosti. 

  

Vážený pán predseda vlády, vláda sa bez kľúčových partnerov pri implementácii Plánu obnovy a 

odolnosti nezaobíde! 

 

S úctou,  

 

Ivana Kohutková, členka výkonného výboru Hlas občianskych organizácií 

Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Filip Vagač, člen Rady vlády pre MNO 

Jakub Hrbáň, iniciatíva Klíma ťa potrebuje 

Kristína Hudeková, CEEV Živica 

Katarína Juríková, Greenpeace Slovensko 

Lucia Szabová, Znepokojené matky 

Oto Hudec, Nestrácajme čas 

Liliana Ráztocká, Slovenská klimatická iniciatíva 

Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA 

Simona Hlaváčová, Cirkulárny Hub 

Ondrej Kozlovsky, Extinction Rebellion Slovensko 

Rudolf Pado, OZ TATRY  

Daniela Piršelová a Peter Krajčík, Climate Conference Slovakia  


