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PILOTNÁ SCHÉMA

PRIORITNÁOBLASŤ 4/ 
BUDOVANIE KAPACÍT

PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ 
LEGISLATÍVA

PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ 
ANALÝZA STAVU 
A MOŽNOSTÍ PARTICIPÁCIE
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 PRIORITNÁ OBLASŤ 1/ PILOTNÁ SCHÉMA: overiť inovatívne mechanizmy participatívnej tvorby verejných
politík na štyroch úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna) v rôznych segmentoch
tvorby verejných politík

 PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ ANALÝZA STAVU A MOŽNOSTÍ PARTICIPÁCIE: zabezpečiť analytickú činnosť v
predmetnej oblasti prostredníctvom systematického a cieleného zberu, sumarizácie a interpretácie
relevantných dát, podpora vedecko – výskumných činností pre oblasť participatívnej tvorby politík

 PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ LEGISLATÍVA: zmapovať súčasné legislatívne prostredie vo vzťahu k zapájaniu
verejnosti do tvorby verejných politík a navrhnúť jeho úpravy, presadzovať nové politiky, legislatívne
nástroje a iniciatívy na podporu vstupu verejnosti a zainteresovaných skupín do tvorby verejných politík a
súčasne odporučiť formy financovania na ich uplatnenie,

 PRIORITNÁ OBLASŤ 4/ BUDOVANIE KAPACÍT: budovať kapacity na strane zamestnancov a predstaviteľov
inštitúcií a subjektov štátnej správy, zamestnancov a volených predstaviteľov regionálnej územnej
samosprávy a miestnej územnej samosprávy, ako aj na strane MNO, širokej verejnosti a občanov.



Národná úroveň
 1. Stratégia dlhodobej starostlivosti

Partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR
 2. Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou

Partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
Regionálna úroveň
 1. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
 2. Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám

Partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, BSK
Mikroregionálna úroveň
 1. Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce

Partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša
 2. Mesto pre všetkých – integračná stratégia

Partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla
 3. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske

Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
Lokálna úroveň
 Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta

Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
 Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých

Partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra
 Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni

Partneri: ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava
 Trvalo udržateľná mobilita

Partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
 Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík

Partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov

PRIORITNÁ OBLASŤ 1 / 
PILOTNÁ SCHÉMA



PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ 
ANALÝZA STAVU 
A MOŽNOSTÍ 
PARTICIPÁCIE

 teoretické východiská participácie
 reprezentatívny prieskum postojov občanov k participácii 2018

 slovník participácie

 plánovanie a hodnotenie projektov vernej participácie

 participácia a zapájanie zraniteľných skupín

 monitoring a hodnotenie pilotnej schémy participatívnej

tvorby verejných politík

 participácia a štátna správa

 participatívne rozpočty a samosprávy

 participatívne rozpočty a školy

 ekonomické prínosy participácie

 e-participácia / znalostná databáza

 Akadémia aktívneho občana

 Choreografie zmeny



PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ 
LEGISLATÍVA

 Analýza existujúcich participatívnych 
nástrojov v slovenskom legislatívnom 
rámci na všetkých úrovniach riadenia 
verejnej správy (4 úrovne) 

 Analýza bariér v súčasnej legislatíve, 
ktoré majú negatívny vplyv na mieru 
participácie verejnosti na správe vecí 
verejných

 Analýza existujúcich účinných 
a inovatívnych participatívnych 
nástrojov  v zahraničí, ktoré je možné 
zakotviť do slovenského právneho 
rámca 



PRIORITNÁ OBLASŤ 4/ 
BUDOVANIE KAPACÍT

 Profil absolventa 
 Vzdelávací program - moduly/ tematické oblasti:

 Dizajn a vedenie participatívnych procesov
 Facilitácia rôznych typov stretnutí v kontexte participatívnej 

tvorby verejných politík
 Realizácia participatívnych postupov (pri tvorbe politík) 

a nácvik zvládania  náročných a krízových situácií
 Participatívna implementácia a hodnotenie navrhnutých 

verejných politík s využitím skúseností z vedenia 12 
pilotných projektov

 Metodické odporúčania – metodické spracovanie 
odborných výstupov z projektu 
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DÚFAJTE V NAJLEPŠIE, 
BUĎTE PRIPRAVENÍ NA NAJHORŠIE
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Ďakujem za pozornosť
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