
REČNÍCKY KÚTIK ZELENÁ OÁZA DIELŇA NÁPADOV STÁNKY

8:30 - 9:00 PO CELÝ DEŇ

10:30 - 11: 00

Prestávka na obed (nie je súčasťou podujatia)

Odborná diskusia spojená s otázkami mladých ľudí  (formát 4X4)                                                                                                               

MLADÍ ĽUDIA - PARTICIPÁCIA - VEREJNÉ POLITIKY

(13:30 -  15:30)

- tlmočené do posunkového jazyka

- live stream

Chcete sa dozvedieť viac o inovatívnych prístupoch a zaujímavých modeloch 

participácie mladých? Konferenčné leporelo dobrých príkladov z praxe slovenskej 

verejnej správy, zamerané na rozširovanie možností zapájania mladých ľudí do 

spolurozhodovania. Prečo je dôležité, aby aj deti a mladí ľudia mali svoj hlas v 

témach, ktoré sa ich týkajú? Prečo je pohľad mladých odlišný od pohľadu 

dospelých? Ako majú byť potreby mladých ľudí zohľadnené v tvorbe verejných 

politík? Ako vytvoriť podmienky na to, aby bolo počuť hlas mladých? Prečo si 

mladí všímajú veci, ktoré iní nevidia a poskytujú tak neoceniteľný vhľad aj do 

tvorby verejných politík?  

MODERÁTOR: Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti)

DISKUTUJÚCI/E: 

1. Matúš Lukačovič (mesto Hlohovec)

2. Štefan Bielak (mesto Spišská Belá)

3. Ondrej Gallo (Nadácia pre deti Slovenska)

4. Barbara Gindlová (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti)

odborná diskusia

DOBRÁ PRAX OD SUSEDOV, ALEBO PRÍBEH ZAVÁDZANIA RAKÚSKYCH 

ŠTANDARDOV PARTICIPÁCIE DO ŽIVOTA VEREJNEJ SPRÁVY 

(11:00 - 12:30)

- tlmočené do posunkového jazyka

- live stream

O úlohe štátu v procese budovania kapacít k participácii, alebo aký je príbeh 

tvorby rakúskych štandardov zapájania verejnosti. O nových prístupoch k 

zapájaniu verejnosti v Rakúsku, ako aj o nástrahách a príležitostiach analógovej a 

digitálnej participácie.                                                                                                               

MODERÁTOR: Michal Sedlačko

DISKUTUJÚCA:

Ursula Rosenbichler, Ministerstvo pre umenie, kultúru, verejnú službu a šport 

Rakúska

(konzekutívny preklad)

Seminár, spojený so simuláciou dotazníkového prieskumu             

AKO ZBIERAŤ PODNETY ZO STRANY VEREJNOSTI 

FOKUSOVÁ SKUPINA                                                                                                         

(13:30 - 15:30)

Chcete sa naučiť, aké možnosti máte, keď chcete zozbierať podnety od 

občanov? Súčasne si môžete na vlastnej koži vyskúšať, ako funguje tvorba 

dotazníka.

Predstavujeme metódy: prieskum, fokusová skupina, dotazník a 

pološtruktúrovaný rozhovor. Viete, aké sú ich prínosy a limity?

FACILITÁTORKA: Alexandra Poláková (ÚSV ROS)

Pozor! Počet miest je limitovaný na 15 osôb.

9:00 - 10:30

diskusný panel Choreografie zmeny VIII.                                                          

DÔVERA - SOLIDARITA - SÚDRŽNOSŤ, ALEBO AKO VYBUDOVAŤ KRAJINU PRE 

VŠETKÝCH

(9:00 - 10:30)                                                                                                     

- tlmočené do posunkového jazyka

- live stream

Panelová diskusia o hladine dôvery v spoločnosti. O význame dôvery občana v 

inštitúcie. O občanoch, ktorí nedôverujú inštitúciám a štátu, ako aj o štáte, ktorý 

nedôveruje svojim občanom. O politickom marketingu, populizme a rozdelenej 

krajine. O solidarite, súdržnosti a krajine pre všetkých. Aká je úloha solidarity a 

súdržnosti v procese zmeny. O silných komunitách, zmocňovaní občanov, 

sociálnom kapitále a úlohe dôvery v inštitúcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MODERÁTOR: Michal Havran

DISKUTUJÚCI/E: 

1. Jana Plichtová (profesorka UK Bratislava)

2. Denisa Bartošová (prezidentka Asociácie prednostov úradov miestnej 

samosprávy)

3. Dušan Ondrušek (facilitátor, tréner, PDCS) 

4. Martin Giertl (splnomocnenec vlády SR)

Bratislavské dobrovoľnícke 

centrum

WellGiving, o.z. 

Srdcom doma, o.z.

Aliancia združení na ochranu 

zvierat, o.z.

Pomáhame druhým, o.z.

Prezentačný salón I. / dobré príklady z praxe

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE V OBLASTI DETÍ A MLÁDEŽE V MESTE 

HLOHOVEC     

(9:00 - 10:30)

Ako sa dá za jeden rok dostať od nesmelého nápadu aktivizovať mládež v 

okresnom meste, až k mapovaniu potrieb a strategickému plánovaniu v 

oblasti detí a mládeže, do ktorého procesu sa zapojilo najviac občanov v 

histórii mesta? Prezentácia procesu zapájania detí a mládeže do 

strategického plánovania v meste Hlohovec.                                                                    

PREZENTUJÚCI:

1. Matúš Lukačovič (mesto Hlohovec)

2. Alan Le Van (mesto Hlohovec)

NIE JE ŠKOLA, AKO ŠKOLA, ALEBO ZAVÁDZANIE PARTICIPATÍVNYCH 

ROZPOČTOV NA ŠKOLÁCH     

Príbeh pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na 

stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji, ako aj rozšírenie 

participatívnych rozpočtov do stredných škôl v Bratislavskom a Trnavskom 

samosprávnom kraji a do ďalších slovenských miest.                                                              

PREZENTUJÚCE: 

1. Alexandra Hrabinová (ÚSV ROS)

2. Dominika Halienová (ÚSV ROS)

Pozor! Počet miest je limitovaný na 30 osôb. 

Prezentačný salón II. / dobré príklady z praxe 

VIDIECKA MLÁDEŽ V REGIÓNE

(11:00 - 12:30)

 Mládež často hodnotí svoje okolie kriticky. Na druhej strane ťažšie 

formuluje svoje spoločenské požiadavky, či nachádza spôsoby, ako sa zapojiť 

do rozhodovacích procesov. Pomocnú ruku môžu podať samosprávy, 

prostredníctvom pracovníka s mládežou, ktorý v spolupráci s mimovládnymi 

organizáciami dokáže aktivovať jej potenciál. Príspevok je venovaný nielen 

projektu Vidiecka mládež v regióne. 

PREZENTUJÚCI: 

1. Mária Behanovská (predsedníčka OZ Vidiecky parlament) 

2. Monika Slaninová (junior expertka projektu)

3. Martina Slámová (expertka pre oblasť vzdelávania)

4. Marek Melich (projektový manažér) 

Pozor! Počet miest je limitovaný na 30 osôb.        

   

Prestávka s občerstvením

Workshop II. / nové témy vo vzdelávaní                                                                                                                                                                

PARTICIPATÍVNE ROZPOČTY A GAMIFIKÁCIA VZDELÁVANIA                                                                      

(11:00 - 12:30)

Hra NIE JE MESTO AKO MESTO, ktorá predstaví princípy participatívneho 

rozpočtovania na modeli fiktívneho mesta Participatívne a jeho mestských 

štvrtí. Budete diskutovať o problémoch a konkrétnych riešeniach na 

zlepšenie života v meste s využitím participatívneho rozpočtu. Workshop 

súčasne predstaví výstupy a podpornú metodiku NIE JE OBČAN AKO OBČAN, 

ktorá otvára tému participácie a aktívneho občianstva v procese vzdelávania 

mladých ľudí, ako aj metodiku zavádzania participatívnych rozpočtov na 

školách s názvom NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA.  

FACILITÁTORKY:

1. Dominika Halienová (ÚSV ROS)

2. Alexandra Hrabinová (ÚSV ROS) 

Pozor! Počet miest je limitovaný na 20 osôb.     

/

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 - Participácia - Piatok 25. september 2020

Ranná káva

Seminár spojený so simuláciou dotazníkového prieskumu             

AKO ZBIERAŤ PODNETY ZO STRANY VEREJNOSTI 

DOTAZNÍK

(9:00 - 10:30) 

Chcete sa naučiť, aké možnosti máte, keď chcete zozbierať podnety od 

občanov? Súčasne si môžete na vlastnej koži vyskúšať, ako funguje tvorba 

dotazníka.

Predstavujeme metódy: prieskum, fokusová skupina, dotazník a 

pološtruktúrovaný rozhovor. Viete, aké sú ich prínosy a limity?

FACILITÁTORKA: Alexandra Poláková (ÚSV ROS)

Pozor! Počet miest je limitovaný na 15 osôb. 

SVETLO REFLEKTOROV

Workshop I. / nové témy vo vzdelávaní                                                                                                                                                                                   

AKO PODPORIŤ DEMOKRATICKÉ PROSTREDIE NA ŠKOLÁCH

(9:00 - 10:30)

 Čo všetko musí fungovať, aby vládla v škole otvorená atmosféra a bolo 

možné zapájať deti do rozhodovacích procesov? Na workshope si vyskúšate 

na konkrétnych situáciách, čo to znamená reálna participácia so 

spoluúčasťou detí a mladých ľudí a kedy sa jedná len o dekoráciu alebo inú 

formu formálnej participácie. Praktické nokturno pre učiteľov a pracovníkov 

s mládežou na tému, ako zvyšovať účasť detí a mladých ľudí na živote školy a 

spolurozhodovaní.                                                                                                              

FACILITÁTORKY: 

1. Zuzana Čačová (Nadácia otvorenej spoločnosti)

2. Erika Szabóová (Nadácia otvorenej spoločnosti)  

Pozor! Počet miest je limitovaný na 20 osôb.                                                

12:30 - 13:30

Workshop III.  / nové témy vo vzdelávaní

 PROGRAM FÉROVKA

 (13:30 -  15:30)

 Praktická prezentácia antikorupčného programu Férovka, ktorá mení školy 

na miesto, kde sa vytvára naša (ne)tolerancia k podvádzaniu a korupcii. 

FACILITÁTORKA:  Zuzana Vasičáková Otčenášová (Nadácia Zastavme 

korupciu) 

Pozor! Počet miest je limitovaný na 20 osôb.     

Diskusný panel, spojený s krstom publikácií

PARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ! A ČÍTANKA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY 

VEREJNÝCH POLITÍK                                                                                             

(13:30 -  15:30)

Diskusný panel o producentoch, režiséroch, dramaturgoch a hlavných a 

vedľajších postavách participatívnych procesov. 

DISKUTUJÚCI: 

1. Dušan Ondrušek (facilitátor a tréner, PDCS)

2. Daniel Klimovský (docent UK Bratislava)

Participovať? Participovať!

Chcete sa pustiť do participatívneho procesu a neviete, ako na to? - 

predstavenie novej učebnice k vzdelávaciemu programu Participatívna 

tvorba verejných politík.    

Čítanka participatívnej tvorby verejných politík

Prípadové štúdie dokumentujúce priebeh pilotnej schémy a dvanástich 

projektov participatívnej tvorby verejných politík a ich záverečná analýza, 

zameraná na nástrahy a výzvy participatívnych procesov na rôznych 

úrovniach verejnej správy.

Pozor! Počet miest je limitovaný na 30 osôb.  

13:30 - 15:30

11:00 - 12:30



15:30 - 16:00

17:30 - 18:00

/

KNIŽNÝ BAR NP PARTY alebo NA SLOVÍČKO S PROJEKTOVÝM TÍMOM 

PROJEKTU PODPORA DIALÓGU A PARTNERSTVA V OBLASTI 

PARTICIPATÍVNEJ TVROBY VEREJNÝCH POLITÍK  

Prestávka s občerstvením

/

Workshop V / aktívna participácia mladých na tvorbe verejnej politiky                                                                                                               

Bratislava očami mladých                                               

Prestávka

18:00 - 19:30

verejné vypočutie a workshop

BRATISLAVA 2030 A VISIONING BRATISLAVA

(18:00 – 19:30)

Príspevok bude zameraný na prezentáciu procesu prípravy Plánu Bratislava 2030 

(PHSR hlavného mesta) a vysvetlenie štruktúry participatívnych fór a podujatí 

zabezpečujúcich vstupy do procesu.

Po prezentácii bude nasledovať workshop Visioning Bratislava, zameraný na 

vizualizáciu mesta Bratislava ako osoby. Účastníci a účastníčky si predstavia mesto 

Bratislavu (v súčasnosti) ako osobu a skúsia ju popísať na základe nasledovných 

otázok:

1) Ako táto osoba vyzerá? 

2) Kde sa táto osoba v priestore nachádza? Ak by ste nemali mobil a chceli sa 

stretnúť, kde by ste túto osobu hľadali?

3) Ako sa táto osoba správa - v zmysle charakterových vlastností? 

Rovnakú sadu otázok potom položíme respondentom, ale túto prvotne opísanú 

postavu si budú predstavovať o 10 rokov (rok 2030) a o 30 rokov (2050).

Z výstupov budeme sledovať, aké trendy / zmeny boli týmto osobám priradené.

PREZENTUJÚCI/E

1. Petra Dzurovčinová (splnomocnenkyňa primátora pre inovácie, Mesto 

Bratislava)

2. Milota Sidorová (riaditeľka kancelárie participatívneho plánovania, 

Metropolitný inštitút Bratislava, Mesto Bratislava)

3. Eduard Donauer (splnomocnenec primátora pre strategické plánovanie, Mesto 

Bratislava)

16:00 - 17:30

Panelová diskusia

AKO ĎALEJ, ALEBO MALÝ POHĽAD DO BUDÚCNOSTI ... KDE HĽADAŤ 

SPOJENCOV, ALEBO KTO MÁ PODPORIŤ PARTICIPÁCIU MLADÝCH?

(16:00 - 17:30)                                                                                                                                                                                                       

- tlmočené do posunkového jazyka

- live stream

Mladí ľudia tvoria veľkú časť populácie, preto by sa mali spolupodieľať na 

politickom a občianskom živote. Ako dostať tému participácie, občianskej 

gramotnosti a aktívneho občianstva do vzdelávania na školách? Aké sú bariéry a 

riziká zavádzania participácie na školách? Ako systémovo podporiť živé procesy 

participácie mladých v školskom prostredí? Čo bráni inováciám – financie, záujem 

škôl, personálne kapacity?, Ako podporovať inovatívne projekty a programy na 

školách?, Ako by mal štát vytvárať podporné mechanizmy? Akú úlohu zohráva 

samospráva? Ako reagujú na tému participácie mladých samosprávne kraje, 

mestá, obce?

MODERÁTOR: Ondrej Gallo (Nadácia pre deti Slovenska)                                                                           

DISKUTUJÚCI/E:

1. Juraj Lizák (predseda Rada mládeže Slovenska)

2.  Zuzana Čačová (koordinátorka Nadácia otvorenej spoločnosti)

3. Monika Filipová (štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR)

4. Katarína Čavojská (expertka národný projekt Výskum MNO na ÚSV ROS)

5. Peter Lenčo (generálny riaditeľ IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže)

Workshop IV / nové témy vo vzdelávaní 

SVET VEDENÝ STREDOŠKOLÁKMI, ALEBO AKO BOJOVAŤ S EXTRÉMIZMOM 

BEZ NÁSILIA 

(16:00 - 17:30)                                                                                                                                                                                                                                

Ako môžu stredoškoláci spravovať fiktívnu krajinu, riešiť jej problémy, 

reagovať na aktuálne celospoločenské výzvy a pritom sa veľa naučiť?                                                                                                         

FACILITÁTORKA: Michaela Knošková, Christopher Svitok (OZ Pomáhame 

druhým)

Pozor! Počet miest je limitovaný na 20 osôb.

Krst publikácie NP PARTI

SLOVNÍK PARTICIPÁCIE SPOJENÝ S DISKUSIOU O STAVE A MIERE 

PARTICIPÁCIE NA SLOVENSKU                                                                        

(16:00 - 17:30)                                                                                                                                                                                   

Prezentácia výstupov pracovnej skupiny Teoretické východiská participácie 

a reprezentatívneho prieskumu verejnosti o participácii občanov v SR.                                                                                                                                                                                                                              

MODERÁTOR: Michal Vašečka

DISKUTUJÚCE:

1. Jana Plichtová, UK BA

2. Anna Šestáková, UK BA

Pozor! Počet miest je limitovaný na 30 osôb.                                                                                                          


