


• občianske združenie - nezisková organizácia nezávislá od politických 
strán a záujmov hospodárskych skupín 

• vznikla v roku 1993 ako reakcia občanov na znovuoživenie projektu 
vodného diela Slatinka 

• poslaním organizácie je ochrana životného prostredia a prírodných 
hodnôt, zvyšovanie účasti verejnosti a účasť na rozhodovaní o 
projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie, 
environmentálne vzdelávanie a výchova 

Združenie Slatinka 



projekt: Zachráňme Slatinku! 
dlhodobý a prioritný projekt 
ciele:  
• presadenie alternatív voči kontroverznej priehrade Slatinka, ktorá by mala 

zatopiť dedinu Slatinka a 12 km dlhé údolie rieky Slatina s cennými a biotopmi 
národného resp. európskeho významu 

• záchrana a znovuoživenie dedinky Slatinka a presadenie využitia údolia rieky 
Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pre ochranu prírody, bývanie, 
rekreáciu, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.  

Činnosť združenia 



Prírodné lokality v meste (ochrana) 





Environmentálna výchova 



Environmentálna výchova  
Meníme svoje mesto 



Informačný bod o dobrovoľníctve 

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase 
bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov svojej rodiny alebo 
domácnosti. Existujú doslova stovky rôznych činností, ktorým sa dobrovoľníci 
venujú – môžu sadiť stromy, obnovovať studničky, ale aj hrať divadlo, pomáhať v 
nemocnici alebo sociálnom zariadení... 

Prihláste sa do databázy dobrovoľníkov a vyberte si organizáciu, ktorej chcete 
pomáhať:   

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/registracia-dobrovolnika  





VEREJNÉ ROZHODOVANIE 

• je akékoľvek rozhodovanie 
s verejnými dôsledkami 
(na rôznej úrovni) 

• ak občania majú niesť 
dôsledky takýchto 
rozhodnutí, potom je 
dôležité, by mohli vplývať 
na verejné rozhodovanie 
alebo sa na ňom podieľať 

Účasť na verejnom rozhodovaní 



Participácia verejnosti 

 

    už dávno nie je chápaná 
iba ako možnosť voliť 
alebo pripomienkovať 
hotové projekty, príp. 
dozvedieť sa o už 
urobených 
rozhodnutiach. 



Pojmy - participácia 
80-te roky – pojempoužívaný

sociológmiaochranármiokolo

Bratislava nahlas 

90-te roky – pojemvnesenýľuďmiz

anglosaskéhoneziskového

prostrediaaosvojenýMVO 

dnes – dobreznámypojem,

okupovanýrôznymivýznamami

(EÚ,národnáúroveň) 

-  participáciavdemokratických

procesoch(voľby,účasťnaživote

komunity(… 

-  konkrétnaúčasťľudíaichzdružení

vprocesochverejného

rozhodovania - tedaoverejných

zdrojochalebosverejnými

dôsledkami 



Profil aktívnych, bezmocných a 
autoritárskych občanov 

 

Aktívni 

vyššie vzdelanie, ovláda cudzí jazyk,  používa 
internet, rozumie politike, muž, nábož. 
príslušnosť  

 

Bezmocní 

nižšie vzdelanie, 15 – 24 r., + 65 r., obec do 
2000, neovláda cudzí jazyk,  nepoužíva internet, 
nerozumie politike, kraje na východnom a 
strednom Slovensku 

 

Autoritárski 

 

nižšie vzdelanie, 15-44 r., obec do 2000, 
nepoužíva internet, nerozumie politike 



Ak rozhoduje iba autorita... 
• zhoršujúce sa vzťahy k verejným 

činiteľom 

• apatia a nezáujem ľudí 

• aj v prípade problémov – neochota ľudí 
pomáhať („Za to je niekto platený!“, 
„príďte, dajte, urobte!“) 

• znižovanie atraktivity verejných 
priestorov – vandalizmus a iné 
negatívne sociálne javy 

• pokles dôvery v mechanizmy 
umožňujúce verejne sa vyjadriť 
k problémom, napr. neúčasť vo voľbách 

• konflikty – petície, súdy, priame akcie 



Od aktívneho občana ku skupine 
aktívnych občanov 

• potreba byť viacerí – odborná 
pomoc, ľudská pomoc ... a 
následne potreba usporiadať 
vzťahy medzi „viacerými“ 

• ochrana jednotlivca  
• jednotlivec má (zatiaľ) menšie 

možnosti na účasť v mnohých 
konaniach 

• čisto psychologická potreba 
byť zastrešený (pocit, že jeden 
hlas fyzickej osoby nemá takú 
váhu, ako jeden hlas 
právnickej osoby) 
 



Občianske združenie 

• „výsledok“ združovania občanov 

• zákon o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. 

• podľa tohto zákona vznikajú aj spolky, zväzy, 
hnutia, kluby, odborové organizácie  

• iné predpisy sa vzťahujú na združovanie osôb v 
politických stranách, cirkvách a náboženských 
spoločnostiach a na výkon práva poľovníctva 

• členmi môžu byť nielen fyzické, ale aj právnické 
osoby (napr. iné združenia) 



Občianske združenie 

• právnická osoba 

• do činnosti a postavenia môžu zasahovať štátne orgány „len v 
medziach zákona“ 

• každý má právo združovať sa – nikto nesmie byť nútený k 
združovaniu 

• nie sú dovolené združenia, ktorých cieľom je popierať osobné, 
politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, 
rasu, pôvod ... roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto 
dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a 
zákony 

• združenia nesmú riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti 
občanom, ktorý nie sú ich členmi 



Vznik združenia 
• združenie vzniká registráciou (§ 6 ods. 

1) 

• návrh na registráciu – dávajú min. 3 
občania, z nich aspoň jeden starší ako 
18 rokov – na návrh sa podpíšu a uvedú 
svoje meno, rodné číslo a bydlisko 

• k návrhu na registráciu priložia 
STANOVY v dvoch vyhotoveniach  

• všetko sa posiela na Ministerstvo 
vnútra SR 

• prikladá sa aj kolok v hodnote 66 € 
alebo potvrdenie o zaplatení tejto sumy  

http://www.minv.sk/?registre

-evidencie-zoznamy-

informacie-o-registracii 



Stanovy občianskeho združenia 
• upravujú práva a povinnosti členov  

• v názve občianskeho združenia nesmie byť slovo „nadácia“ a 
musí sa líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť 
na území ČSSR  

• Povinne tu musí byť uvedené 
 sídlo 

 cieľ činnosti 

 orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených 
konať v mene združenia 

 ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo 
svojom mete 

 zásady hospodárenia  

 



Občianske združenie a ochrana ŽP 

bežné činnosti – „bežné“ 
občianske združenie napr. s 
cieľom environmentálnej 
výchovy, ochrany prírody a 
pod.  

osobitný prípad - ak sa chce 
zapájať do rozhodovania o 
stavbách/projektoch s 
vplyvom na ŽP 

 

 



Zainteresovaná verejnosť pri projektoch 
posudzovaných z hľadiska vplyvov na ŽP 

je „verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať 
záujem na postupoch environmentálneho 
rozhodovania“ 

 fyzická osoba staršia ako 18 rokov 

 právnická osoba 

 občianska „neformálna“ iniciatíva 

 občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia 

majú v ďalších krokoch  
povoľovania postavenie  
účastníka konania 
ak splnia konkrétne povinnosti, najmä podať  
písomné stanovisko k zámeru, rozsahu hodnotenia 
alebo k správe o hodnotení 



Financovanie občianskeho združenia 

• cieľom nie je vytvárať zisk a prerozdeľovať ho medzi 
vlastníkov →  ak sa aj nejaký zisk dosiahne, vracia sa 
späť do organizácie a musí sa použiť v súlade s 
poslaním (stanovy) 

• zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. – predmetom 
dane sú iba príjmy z činností, ktorými sa dosahuje 
(alebo dá dosiahnuť) zisk, vrátane príjmov z predaja 
majetku, nájmu, príjmov z reklám, členských 
príspevkov ... 

• oslobodené sú naopak príjmy plynúce z činností, na 
ktorej účel združenie vzniklo (okrem príjmov z činnosti, 
ktoré sú podnikaním) 



Financovanie občianskeho združenia 
2 % 

• asignácia dane fyzických a právnických osôb na verejnoprospešné účely 
• definované veľme stručne v §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.  
• iba mimovládnym organizáciám s konkrétnym predmetom činnosti (aj 

ochrana ŽP) 
• iba registrovaným užívateľom – registrácia vždy od 1.9. do 15.12., na každý 

rok nová registrácia u notára 
• 2 % z už zaplatenej dane môžu poukázať všetci, ktorí platia dane 

(podnikatelia, zamestnanci, podniky a firmy) 
 



Financovanie občianskeho združenia 
DOTÁCIE MIEST A OBCÍ 

- upravené všeobecne záväzným 
nariadením mesta/obce  

- poskytované na úlohy a akcie 
vo verejnom záujme, v 
prospech rozvoja mesta a na 
podporu všeobecne 
prospešných služieb   

- väčšinou nutné žiadať určitý 
čas dopredu 

- dosť často nevyvážené 
financovanie – väčšina 
prostriedkov ide napr. do 
hokeja či iného preferovanej 
činnosti/športu  

 



Financovanie občianskeho združenia 
GRANTY 

• www.cpf.sk  

• www.ekopolis.sk  

• www.intenda.sk  

• www.nds.sk  

• www.nadaciaorange.sk  

• www.nadaciaspp.sk  

• www.o2thinkbig.sk  

• www.tusanampacituchcemezit.sk  

 



Financovanie občianskeho združenia 
INÉ 

• poskytovanie reklamy 

• predaj výrobkov/bazáre  

• aukcie/dražby 

• kultúrne podujatia 

• verejné zbierky 

• sponzoring 

• a ďalšie 



ZDRUŽENIESLATINKA 

Sládkovičovaul.2 

P.O.BOX 67 

960 01 Zvolen 

www.slatinka.sk 


