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ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

 

v spolupráci 

s Ekofórom, Fórom donorov, Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií,  

Platformou mimovládnych rozvojových organizácií, Radou mládeže Slovenska a SocioFórom 

Program konferencie 

Vzťah štátu a občianskej spoločnosti 
– sme pripravení spolupracovať? 

 

Streda 28.9. 2011, 11:00-19:00, Mestské kultúrne a informačné 
centrum (Kultúrny dom), Agátová 16, Stupava 

10:00 Registrácia účastníkov 

11:00 Otvorenie konferencie a predstavenie programu  

Cieľ konferencie: Zozbierať názory predstaviteľov mimovládnych neziskových organizácií  
na potreby zmien vo vzťahu štát – občianska spoločnosť  a otvoriť diskusiu s politikmi o možných 
podobách takýchto zmien. Využiť výstupy konferencie ako podklad pre tvorbu Koncepcie rozvoja 
občianskej spoločnosti. 

11:20  Vstupné poznámky o stave občianskej spoločnosti a zmenách v spoločnosti:  
 Filip Vagač 
 Pavol Demeš 
 Zuzana Szatmáry 
 Laura Dittel 

 Martin Bútora 
Moderuje Dušan Ondrušek 

12:10 Úvod Otvoreného priestoru 

Téma OS: Čo je potrebné pre rozvoj občianskej spoločnosti? 

Otvorený priestor (Open space) na tému: Čo je potrebné pre rozvoj občianskej spoločnosti? 
Otvorený priestor je formát, ktorý poskytuje účastníkom možnosť diskutovať o témach, ktoré považujú za 

dôležité. Je to stretnutie, ktoré umožňuje samoorganizovaným skupinám riešiť nastolené otázky v krátkom 

čase. Metóda Otvorený priestor sa najčastejšie používa pri strategických diskusiách. Poskytuje priestor na 

výmenu skúseností a vedomostí medzi účastníkmi. 

Aký výsledok možno očakávať od stretnutia? 

 Každá téma, o ktorú niekto prejaví záujem, bude zaradená do programu. 

 Každej téme sa dostane v diskusii toľko pozornosti, koľko účastníci sami uznajú za vhodné. 
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 Priebeh diskusie bude zachytený v zápise, ktorý bude k dispozícii všetkým účastníkom.  

 Účastníci sa sami rozhodnú, na akej diskusii sa podieľajú a sami dávajú podnety do diskusie. 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste sa zamysleli nad témou, ktorú by ste radi zaradili do programu, 

prípadne si k nej pripravili otázky a podnety.  

Ak si túto časť neviete predstaviť, odporúčame Vám pozrieť si video-ukážku (v angličtine a nemčine) 

prístupnú cez tento link: 

http://www.youtube.com/watch?v=NkiI0o_8crA&feature=PlayList&p=72D7B74C2DB93832&index=29 

12:40 Návrh tém účastníkmi – vytváranie spoločného programu 
 

13:10  Časový blok 1   

Téma A Téma B Téma C Téma D Téma E Téma F 

14:20 
 

Časový blok 2 

Téma G Téma H Téma I Téma J Téma K Téma L 

15:30 
 

Časový blok 3 

Téma M Téma N Téma O Téma P Téma R Téma S 

16:40 
 

Časový blok 4 

Téma T Téma U Téma V Téma X Téma Y Téma Z 

17:50 Stretnutie v pléne:  Reflexia na diskusiu počas otvoreného priestoru 
 Beata Hirt 
 Bohdan Smieška 
 Boris Strečanský 
 Zora Kalka Paulíniová  
 Dušan Ondrušek 

19:00 Záver prvého dňa konferencie 

Obed: 13:30- 15:30 – v miestnosti na 1. poschodí  

Po skončení programu v Kultúrnom dome je zabezpečený prevoz účastníkov autobusmi do Park 
Hotela, v ktorom sa bude konať raut a v ktorom je pre mimobratislavských účastníkov zabezpečené 
ubytovanie.   

20:00-23:00 Raut v Park Hoteli, Nová ulica 64, Stupava (www.parkhotel.sk) 

Pre účastníkov z Bratislavy je zabezpečený autobus s odchodom o 23:00 z Park Hotelu do Bratislavy 
(cez Patrónku a Hlavnú stanicu na Hodžovo námestie). 
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Štvrtok 29. 9. 2011, 8:30-13:00, Kultúrny dom, Agátová 16, Stupava  

Cieľ: pomenovať východiská pre zdravý vzťah a spoluprácu – z oboch strán (kde sa nachádzame a čo 
kto očakáva od druhej strany do budúcnosti) a ideálne pomenovať ako sa môžeme posunúť ďalej – 
najbližšie kroky a/alebo proces. 
 

8:30 Úvod, program 2. dňa  
Predstavenie zámerov  Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť a spolupráce Rady so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  Filip Vagač  
Generálny riaditeľ Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Kálmán Petőcz 

9:00  Panelová diskusia I.:  

Sme pripravení spolupracovať v spravodlivosti, oblasti sociálnych vecí a rodiny a 

financovaní? 

Predstavitelia štátu: 
Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská 
Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Lucia Nicholson  
Štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Tvaroška 
Predstavitelia OS: 
Zuzana Wienk, Aliancia Fair Play 
Helena Woleková, Nadácia Socia 
Marcel David Zajac, Centrum pre filantropiu   

moderuje Dušan Ondrušek 

10:00 Vystúpenie premiérky Ivety Radičovej 
diskusiu moderuje splnomocnenec vlády SR  pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač 

11:00-11:30 Prestávka na kávu  

11:30 Panelová diskusia II.:  
Sme pripravení spolupracovať v oblasti životného prostredia, regionálnom rozvoji a 
vzdelávaní? 
Predstavitelia štátu: 
Minister životného prostredia SR József Nagy  
Štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Hudacký  
Štátny tajomník Ministerstva školstva SR Jaroslav Ivančo  
Predstavitelia OS: 
Juraj Rizman, Greenpeace Slovensko  
Peter Medveď, Nadácia Ekopolis  

Vladimír Burjan, vydavateľ a šéfredaktor časopisu Dobrá škola 

moderuje Pavol Demeš 

12:30 Závery konferencie 

13:00 Obed v Kultúrnom dome 

14:00 Odchod z miesta konferencie 
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