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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:
 dohody mimo pracovného pomeru
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru
o Mgr. Kristína Babiaková / expert – pre legislatívu a právnu prax 2
DoVP/NPP/A/2018/110
o Zuzana Chmelová / expert – pomocné grafické práce
DoVP/NPP/A/2018/113
o Ing. Ján Marušinec / procesný analytik - JUNIOR - 3 – PP2
DoVP/NPP/PP2/2018/106
o Mgr. Marianna Mrva / odborný expert participácia 2
DoVP/NPP/PA2/2018/108
o Ing. arch. Zora Pauliniová / odborný expert participácia 2
DoVP/NPP/PA2/2018/105
o Mgr. Dagmar Repaská / expert - editor
DoVP/NPP/A/2018/111
o Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová / odborný expert participácia 2
DoVP/NPP/PA2/2018/107
o Mgr. Terezia Šabová / odborný expert participácia 4
DoVP/NPP/PA2/2018/112
o Mgr., PhD. Anna Šestáková / expert pre digitalizáciu textov pre e-prostredie
DoVP/NPP/A/2018/4
o PhDr. Mária Tomaško / procesný analytik - JUNIOR - 4– PP4
DoVP/NPP/PP4/2018/102
o Mgr. Peter Wilfling / expert – pre legislatívu a právnu prax 2
DoVP/NPP/A/2018/109

Zoznam zazmluvnených za mesiac november - december 2018 – viď. prílohu
ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
finančné čerpanie / ŽOP




ku dňu 29. novembra 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na RO ŽOP
č.314011M298100601: 3 100,00 EUR (zálohová platba partnera Lenartov na obdobie
12/2018 - 08/2019), uvedená ŽOP bola uhradená 4. decembra 2018
ku dňu 30. novembra 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO ŽOP č.
314011M298501001: 85 631,51 EUR (refundácia výdavkov ÚSV SR ROS za 08/2018 +
časť výdavkov za 03/2018),
súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu:
o zúčtovanie zálohovej platby za september 2018
o refundácia výdavkov partnera Spišský Hrhov
o refundácia výdavkov partnera Svidník
o refundácia výdavkov partnera Banská Bystrica

monitorovacia správa za september - október 2018




ku dňu 30. 11. 2018 bola spracovaná monitorovacia správa za september - október
2018 k ŽOP (refundácia – výdavky ÚSV SR ROS za 08/2018 + časť výdavkov za 03/2018),
podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za september - október 2018
zoznam všetkých ŽOP v rámci NP Participácia (zdroj: https://www.itms2014.sk)

verejné obstarávanie 11 – 12 / 2018
Vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet:
 tvorba vzdelávacieho programu / spracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí služieb č. 3
Plnenie predmetu zmluvy:
 realizácia reprezentatívneho prieskumu participácie občanov SR (dodanie služby
20112018; faktúra 23112018)
 cateringové, konferenčné a ubytovacie služby (rámcová dohoda na poskytnutie služieb
č. 2/2018, obj č. 2-ID20112018; obj č. 3-konf26112018; obj č. 4-ID06122018; obj č. 5konf16012019; )
Poznámka: bez prílohy
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PODA 1/ PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH
POLITÍK
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1
hlavné činnosti
 pokračovanie realizácie pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na
štyroch úrovniach verejnej správy,
 príprava a realizácia verejnej prezentácie s názvom DVANÁSŤ STATOČNÝCH, ALEBO
KLEBETY Z PODPALUBIA PILOTNEJ SCHÉMY PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH
POLITÍK,
 zber dát z pilotnej schémy, monitoring pilotnej schémy a pilotných projektov.
plnenie merateľných ukazovateľov
 v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 7 informačných aktivít, ktoré
započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet zrealizovaných
informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR
Poznámka: podujatia detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu
(viď kapitolu merateľné ukazovatele),


v rámci monitorovacieho obdobia došlo na podaktivite 1 k finalizácii 1 materiálu, ktoré
započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných,
analytických a metodických materiálov z toho za:
o ÚSV ROS / MV SR – 1 materiál
o Analýza stavu systému enviromentálnej výchovy a vzdelávania v TSK / PP3
Poznámka: materiál detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď
kapitolu merateľné ukazovatele),
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detailný popis hlavných činností
podujatie – 12 statočných – verejná prezentácia pilotných projektov
Dňa 20. novembra 2018 sa konala verejná prezentácia pilotnej schémy participatívnej tvorby
verejných politík, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť národného projektu NP PARTI. Podujatie
malo symbolicky názov12 statočných, pretože vytvorilo priestor pre prezentáciu dvanástich
pilotných projektov, zastrešených pilotnou schémou participatívnej tvorby verejných politík.
Prezentácie ponúkli originálne príbehy a scenáre zapájania verejnosti do tvorby verejnej
politiky. Spoločnou témou bol participačný proces – jeho prínosy, bariéry, nástrahy, výzvy a
hlavne získané poznatky o participačnom procese, o ktoré sa so zúčastnenými podelili samotní
aktéri pripravovaných politík. Samostatná prezentácia Daniela Klimovského bola venovaná
zhodnoteniu pilotnej schémy. Súčasne podujatie vytvorilo priestor pre hostí – Martina
Mňahončáka, ktorý predstavil nový národný projekt úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), zameraný na výskum mimovládneho sektora a občianskej
spoločnosti a Romana Hakena z Centra pre komunitní práci, nestora participácie v Českej
republike o stave participácie v Čechách a novej európskej iniciatíve Make Europe Great
Again for All! (Viac na: https://www.minv.sk/?ros_np_participacia_z-dennikov&sprava=zdennikov-pilotnej-schemy-november-2018)
PROGRAM:
09:00 – 9:15: Otvorenie
 Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 Silvia Ďurechová, Barbara Gindlová, Národný projekt Participácia
o Úvodná prezentácia (PDF, 405 kB)
09:30 – 10:00: Daniel Klimovský
 O detských chorobách participácie, alebo čo sme sa naučili (prezentácia priebežných
výsledkov procesu monitorovania a hodnotenia pilotnej schémy)
o Prezentácia D. Klimovského (PDF, 397 kB)
10:00 – 10:45: Prezentačný panel 1 (moderoval Bruno Konečný)
 Branislav Moňok: aktuálny stav pilotného projektu č.7: Stratégia nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – oz Priatelia Zeme a mesto Partizánske
o Prezentácia pilotného projektu č. 7 (PDF, 2 MB)
 Mária Lévyová: aktuálny stav pilotného projektu č.1: Stratégia dlhodobej starostlivosti
– Asociácia na ochranu práv pacienta a MZ SR, MPSVR SR
o Prezentácia pilotného projektu č. 1 (PDF, 4 MB)
 diskusia k príspevkom k PP7 a PP1
10:45 – 11:30: Prezentačný panel 2 (moderovala Barbara Gindlová)
 Jana Kadlečíková, Ján Holodňák: aktuálny stav pilotného projektu č.6: Mesto pre
všetkých – integračná stratégia – Centrum pre výskum etnicity a kultúry a mesto
Svidník
o Prezentácia pilotného projektu č. 6 (PDF, 1 MB)
 Klára Orgovánová: aktuálny stav pilotného projektu č.12: Integrácia marginalizovaných
skupín do procesu tvorby politík - Rómsky inštitút a obec Lenartov
 diskusia k príspevkom PP6 a PP12
11:30 – 12:15: Prezentačný panel 3 (moderoval Daniel Klimovský)
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Matúš Lukačovič, Martina Belanová, Jozef Veselovský: aktuálny stav pilotného
projektu č.8: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – oz Utópia a mesto
Hlohovec
o Prezentácia pilotného projektu č. 8: Mesto Hlohovec (PDF, 3 MB)
o Prezentácia pilotného projektu č. 8: OZ Utópia (PDF, 522 kB)
 diskusia k príspevku PP8
13:00 – 13:30: Prezentačný panel 4
 Martin Mňahončák (ÚSV ROS): Čo vieme a nevieme o prínosoch neziskového sektora
(prezentácia národného projektu Výskum MNO, venovaného analýze stavu a trendov
vývoja v občianskej spoločnosti)
o Prezentácia M. Mňahončáka (PPTX, 454 kB)
 Roman Haken (Centrum pro komunitní práci, ČR): MEGA, alebo posilujeme Česko
spoločne (partnerstvo a vzťahy verejnej správy a neziskového sektoru v Čechách a
európskej iniciatíva MEGA)
o Prezentácia R. Hakena (PDF, 574 kB)
13:30 – 14:15: Prezentačný panel 5 (moderoval Bruno Konečný)
 Peter Medveď: aktuálny stav pilotného projektu č.11: Trvalo udržateľná mobilita –
Nadácia Ekopolis a mesto Banská Bystrica
o Prezentácia pilotného projektu č. 11 (PDF, 2 MB)
 Juraj Hurný, Marek Dinka: aktuálny stav pilotného projektu č.10: Využívanie verejných
priestorov a plôch na lokálnej úrovni – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a
hlavné mesto Bratislava
o Prezentácia pilotného projektu č. 10 (PDF, 1 MB)
 diskusia k príspevkom PP11 a PP10
14:15 – 15:00: Prezentačný panel 6 (moderovala Barbara Gindlová)
 Martina Hrozenská, Irena Lehocká: aktuálny stav pilotného projektu č.9: Návrh
stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska a mesto Nitra
o Prezentácia pilotného projektu č. 9 (PDF, 546 kB)
 Ivana Vetešková: aktuálny stav pilotného projektu č.4: Poskytovanie sociálnej pomoci
ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – Združenia na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím a Bratislavský samosprávny kraj
o Prezentácia pilotného projektu č. 4 (PDF, 816 kB)
 diskusia k príspevkom PP9 a PP4
15:00 – 15:45 Prezentačný panel 7 (moderoval Daniel Klimovský)
 Richard Medal, Dana Gavalierová: aktuálny stav pilotného projektu č.3: Krajská
koncepcia environmentálnej výchovy, a vzdelávania a osvety v TTSK - združenie
Špirála a Trenčiansky samosprávny kraj
o Prezentácia pilotného projektu č. 3 (PDF, 625 kB)
 Michal Považan: aktuálny stav pilotného projektu č.2: Participatívna realizácia
koncepcie rozvoja práce s mládežou – Rada mládeže Slovenska a MŠVVaŠ SR
o Prezentácia pilotného projektu č. 2 (PDF, 399 kB)
 diskusia k príspevkom PP3 a PP2
15:45 – 16:30: Záver a sumarizácia podnetov zo stretnutia
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realizácia pilotných projektov
pokračovanie činností na jednotlivých pilotných projektoch, zameraných na tvorbu verejných
politík v partnerstve (MNO a subjekt VS) so zapojením verejnosti zabezpečilo tieto činnosti:
 práca s cieľovými skupinami, zapájanie relevantných aktérov, stretnutia zamerané na
podporu vstupu verejnosti do prípravy a tvorby verejných politík,
 finalizácia vybraných analytických činností, príprava a tvorba odborných expertíz
a podkladov pre informované rozhodnutia a tvorbu verejných politík,
 príprava špecializovaných podujatí – konferencie, informačné dni, exkurzie a iné.
zber dát z pilotnej schémy
pokračovanie analytických činností s dôrazom na zber dát (kvalitatívnych)
 analýza verejných prezentácií k jednotlivým pilotným projektom, ktoré odzneli na
podujatí 12 statočných dňa 20. novembra 2018
 zber a vyhodnocovanie naratívnych správ za 3. štvrťrok 2018,
 realizácia doplnkových pološtruktúrovaných rozhovorov s vybranými aktérmi na
jednotlivých pilotných projektoch,
 zazmluvnenie Mgr. Terezia Šabová ako náhrada za Miriam Bošelová (PP9 / PP5)
 spracovanie podkladov pre ďalšiu analytickú činnosť.
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detailný opis činností na pilotných projektoch
pilotný projekt č.1
názov: Stratégia dlhodobej starostlivosti
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR
opis činností za monitorovacie obdobie:
 19.11.2018 - stretnutie pracovnej skupiny LTC k výsledkom dotazníka, zverejnenie,
medializácia výsledkov, príprava zákona - informácie MPSVaR a MZ SR, plánovanie
aktivít a workshopov,
 20.11.2018 - Verejná prezentácia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných
politík - stretnutie zástupcov pilotných projektov - "Dvanásť statočných",
 aktívna účasť na príprave a realizácii informačnej kampane -podieľanie sa na príprave
podkladov a pripomienkovaní tlačovej správy (TS dlhodobá starostlivosť FIN-zk3),
 analyzovanie východiskového stavu – vyhodnotenie a interpretácia dát z online
dotazníkového prieskumu,
 10.12.2018 - stretnutie pracovnej skupiny LTC ku, plánovaniu aktivít a workshopov
vyplývajúce z časového harmonogramu.
 Aktívna účasť na príprave a realizácii informačnej kampane - podieľanie sa na príprave
podkladov a pripomienkovaní tlačovej správy (TS dlhodobá starostlivosť FIN-zk3)
pilotného projektu č.1 a plán aktivít do konca roka 2018.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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pilotný projekt č.2
názov: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
opis činností za monitorovacie obdobie:
 06/11/2018 - koordinačné pracovné stretnutie vyhodnocujúce doterajšie aktivity
projektu a plán následných aktivít do konca roka 2018,
 20/11/2018 - účasť na konferencii "Politika mládeže tu a teraz!",
 príprava konferencie "Politika mládeže tu a teraz!" po obsahovej a realizačnej stránke,
 príprava prezentácií na záverečnú konferenciu PP02, organizačné a obsahové
zabezpečenie konferencie,
 analýza legislatívy týkajúcej sa kompetencií regionálnej a lokálnej samosprávy vo
vzťahu k mládeži,
 analýza legislatívy upravujúcej financovanie územnej samosprávy,
 príprava návrhu stanoviska k zriadeniu mimorozpočtového fondu za účelom podpory
práce s mládežou,
 11/12/2018 - koordinačný míting PP2,
 príprava a koordinačné pracovné stretnutia vyhodnocujúce doterajšie aktivity projektu
a plán následných aktivít do konca roka 2018 a v roku 2019,
 príprava záverečných výstupov týkajúcich sa kritérií kvality práce s mládežou,
 príprava záverečných výstupov - financovanie práce s mládežou,
 príprava stanoviska k návrhu zákona o podpore práce s mládežou,
 spracovanie podkladov pre dokument Správa z diskusií s mladými.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí: 26.11.2018 / POLITIKA MLÁDEŽE, TU A TERAZ!



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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pilotný projekt č.3

názov: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v
Trenčianskom kraji
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
opis činností za monitorovacie obdobie:
 exkurzia do pracovísk ekocentra Lipka v Brne,
 štatistické údaje pre návrh charakteristiky územia – podnikateľský sektor,
 19.11.2018 - pracovné stretnutie expertnej skupiny k stratégií Koncepcie EVVO,
 20.11.2018 - V. pracovné stretnutie pilotnej schémy,
 23.11.2018 – pracovné stretnutie k logu a k tvorbe tlačených výstupov projektu,
 vyhodnotenie a interpretácia dát zo zozbieraných z dotazníkového šetrenia.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí: 22.11.2018 / EXKURZIA – EKOCENTRUM LIPKA




Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
Názov dokumentu: Analýza stavu systému enviromentálnej výchovy a vzdelávania
v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK)
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pilotný projekt č.4
názov: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj
opis činností za monitorovacie obdobie:
 12.11.2018 - pracovné stretnutie riešiteľov projektu k analýze a interpretácii dát prieskumu potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín,
 20.11.2018 - stretnutie zástupcov všetkých projektov „12 statočných“,
 26.11.2018 - pracovné stretnutie na BSK,
 štúdium a porovnanie výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu ako
podklad pre interpretáciu dát, analýza a interpretácia dát z prieskumu potrieb ľudí s
mentálnym postihnutím,
 príprava konferencie k prezentovaniu výstupov projektu,
 formulácia a spracovávanie podkladu pre Koncepciu rozvoja sociálnych služieb BSK,
 diskusie s expertmi, týkajúce sa výstupov a participácie jednotlivcov a organizácií na
projekte, telefonická komunikácia s partnerom BSK, spolupráca s expertmi,
koordinácia prác pri príprave pracovného stretnutia a konferencie,
 príprava prezentácie na konferenciu,
 príprava prezentácie na stretnutie 26.11.na BSK,
 príprava na verejnú prezentáciu schémy participatívnej tvorby verejných politík, návrh
formy a obsahu verejnej prezentácie,
 príprava podkladov ku vypracovaniu záverečnej správy ku kvantitatívnym výsledkom
výskumu,
 17.12.2018 - pracovné stretnutie riešiteľov projektu k analýze a interpretácii dát prieskumu potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín,
 spracovávanie podkladov pre Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v pôsobnosti BSK s
premietnutím potrieb rodín a ľudí s mentálnym postihnutím do potreby zriadenia
nových, resp. rozšírenia existujúcich sociálnych služieb,
 diskusie s expertmi ohľadom prípravy koncepcie rozvoja sociálnych služieb BSK,
koordinácia prác na príprave konferencie v januári 2019,
 príprava podkladov ku vypracovaniu záverečnej správy ku kvantitatívnym výsledkom
výskumu (zameranie na mladé rodiny, a výstupy z elektronického dotazníka).
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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pilotný projekt č.5
názov: Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce,
Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)
opis činností za monitorovacie obdobie:
 súpis strategických dokumentov na štátnej a regionálnej úrovni, ktoré sa týkajú nášho
projektu - oblastí a priorít spracovávaných v príprave komplexného rozvojového
dokumentu,
 označenie konkrétnych, relevantných častí pre projekt a spracovanie finálneho textu
expertízy,
 spracovanie odborných podkladov: dopracovanie "účtov obce - cena na občana" podľa
metodiky INESS za rok 2017 pre obce Domaňovce, Nemešany, Baldovce, Buglovce,
grafická vizualizácia,
 zber, triedenie podporných ekonomických podkladov pre pripravovanú metodiku
koncepcie rozvoja klastra obcí,
 návrh obsahovej štruktúry pre časť venovanú finančnej problematike,
 spracovávanie podkladov ku tvorbe metodiky koncepcie rozvoja klastra obcí.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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pilotný projekt č.6
názov: Mesto pre všetkých – integračná stratégia
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla
opis činností za monitorovacie obdobie:
 20.11.2018 - stretnutie zástupcov všetkých projektov „12 statočných“,
 príprava podkladov na pracovné stretnutie zástupcov zraniteľných skupín na
mestskom úrade vo Svidníku,
 zhodnotenie a uzavretie spolupráce s primátorom mesta Svidník – Ján Holodňák,
 29.11.2018 - pracovné stretnutie zástupcov zraniteľných skupín na mestskom úrade vo
Svidníku,
 stretnutie s novou primátorkou mesta Svidník – Ing. Marcela Ivančová,
 príprava návrhov na konkrétne aktivity v zmysle zaslaného zadania zamerané na
inklúziu cieľových skupín,
 synergické riešenia, prepojenia rôznych zraniteľných skupín v zmysle diskusie na
pracovnom stretnutí v novembri 2018,
 spracovanie podkladov pre rozhovor do Newslettra – Ľudia za záclonou – rozhovor B.
Gindlovej s E. Kriglerovou.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
 Názov podujatia: 29.11.2018 / Stretnutie ptracovnej skupiny Mesto pre všetkých –
Rómovia vo Svidníku



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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pilotný projekt č.7
názov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
spolupracujúce a partnerské organizácie:
občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava prezentácie na konferenciu "Dvanásť statočných",
 20.11.2018 – aktívna účasť na konferencii "Dvanásť statočných",
 spracovávanie podkladov k analýze nakladania s komunálnymi odpadmi.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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pilotný projekt č.8
názov: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta
spolupracujúce a partnerské organizácie:
občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava podkladov k verejnej prezentácii pilotného projektu č.8 za samosprávu a za
MNO,
 20.11.2018 – aktívna účasť na konferencii "Dvanásť statočných" - prezentácia projektu,
 príprava záverečnej správy z projektu a odporúčaní pre partnerské mesto Hlohovec na
vylepšenie participatívnych procesov,
 7.11.2018 - verejné zvažovanie občianskych projektov,
 6.12.2018 - zasadnutie MZSU Hlohovec – jeden z bodov je schválenie rozpočtu pre
občianske projekty na rok 2019 v sume 20,0 tis. EUR ale aj zadaní pre mesto ako
výsledok participácie občanov (pozn.: rozpočet neschválený).
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
 Názov podujatia: 7.11.2018 / verejné zvažovanie občianskych projektov stretnutia
naviazané na proces participatívneho rozpočtovania



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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pilotný projekt č.9
názov: Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra
opis činností za monitorovacie obdobie:
 rekapitulácia priebehu projektu / príprava verejnej prezentácie k pilotnému projektu
č.9
 aktívna účasť na podujatí 12 statočných alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy
participácie (20.11. 2018)
 vyhodnotenie práce jednotlivých pracovných skupín (P. Korček, P. Teplický, T.
Hóková)
 12.12.2018 – spoločné stretnutie pracovných skupín PS1 – PS3, spojené so stretnutím
s novým primátorom mesta Nitry – Marek Hattas (12. 12. 2018)
 sumarizácia návrhov riešení problémov prístupnosti v meste Nitra
 príprava a aktualizácia osnovy Stratégie - autori a ich kapitoly,
 spracovanie dobrých príkladov z praxe - Access City Award 2019 – z informácií
o vyhlásení výsledkov súťaže o najprístupnejšie mesto v Európe
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Názov podujatia: 12.12.2018 / Spoločné stretnutie pracovných skupín PS1 – PS3,
spojené so stretnutím s novým primátorom mesta Nitry
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

20

pilotný projekt č.10
názov: Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava
opis činností za monitorovacie obdobie:
 sumarizácia, spracovanie a finalizácia výstupov k PP10:
o A) Koncepcia a plán využívania Kamenného námestia v hlavnom meste
Bratislava,
o B) Stratégia tvorby plánov využívania verejných priestorov, plôch s využitím
mechanizmu participácie a zapojenia občanov,
o C) Analýza problémov využívania a tvorby verejných priestorov a plôch,
o D) Metodická príručka - Tvorba koncepcií a plánov využívania verejných
priestorov, plôch a participácia obyvateľov miest a obcí na ich tvorbe, správe
a užívaní,
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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pilotný projekt č.11
názov: Trvalo udržateľná mobilita
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
opis činností za monitorovacie obdobie:
 rekapitulácia priebehu projektu a príprava verejnej prezentácie k pilotnému projektu,
 aktívna účasť na podujatí 12 statočných alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy
participácie (20.11. 2018),
 prípravné práce spojené s procesom schvaľovania dokumentu Audit ADVANCE na
úrovni mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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pilotný projekt č.12
názov: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Rómsky inštitút, obec Lenartov
opis činností za monitorovacie obdobie:
 pracovné stretnutia s vybranými expertmi a/alebo zástupcami obce Lenartov
 priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12
 13.11.2018 - informačný seminár k prvým výzvam ACF Slovakia,
 15.11.2018 - otváracia konferencia na ktorej boli predstavené nové programy Grantov
EHP a Nórska 2014-2021,
 príprava verejnej prezentácie k pilotnému projektu č.12
 20.11.2018 – aktívna účasť na podujatí „12 statočných“,
 spracovanie podkladov k výstupným analýzam PP12,
 6.12. 2019 – informačný deň / podujatie Kam kráčaš, Lenartov?
 11.12.2018 - seminár "Príprava predškolákov zo sociálne znevýhodneného prostredia",
 11.12.2018 - výročná konferencia OPĽZ, MPaSV, Bratislava.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Názov podujatia: 6.12.2018 / Kam kráčaš, Lenartov? – informačný deň pre
zamestnancov a volených zástupcov, ako aj vybraných občanov obce Lenartov
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

23

sprievodné aktivity k PODA 1


predstavujeme pilotné projekty – vypublikovanie nových častí Newslettra
o pilotný projekt č. 6 / Ľudia za záclonou / publikovaný 21. decembra 2018
o Verejné politiky definujú kvalitu života a bezpochyby sa dotýkajú každého
„bežného občana“ a „občianky“. Ak sa však jedná o „bežných občanov“, ktorí
nepatria do marginalizovaných a zraniteľných skupín, je možné predpokladať,
že ich perspektíva a situácia je vo verejných politikách zohľadnená lepšie. Ľudia
vytláčaní na okraj spoločnosti alebo znevýhodnení z dôvodu etnicity,
zdravotného stavu, veku, sexuálnej orientácie alebo iného postavenia, majú
štandardne nízku reprezentáciu v živote mesta a v procesoch, ktoré o kvalite
života v ich meste rozhodujú. Je dôležité, aby sa koncept férových politík, ktoré
vytvárajú príležitosti žiť dôstojný život pre každého, zakorenil v slovenskej
samospráve. Pilotný projekt č. 6 s názvom Svidník - mesto pre všetkých,
realizuje mesto Svidník v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry
(CVEK). Svojim príkladom sa snažia eliminovať mocenský nepomer medzi tými,
ktorí o verejných politikách rozhodujú a tými, ktorých sa tieto politiky
bezprostredne týkajú. O projekte, ktorého cieľom je tvorba integračnej
stratégie mesta, sme sa rozprávali so sociologičkou Elenou Kriglerovou (CVEK)
a primátorom mesta Svidník Jánom Holodňákom.



realizácia doplnkových rozhovorov s aktérmi pilotných projektov – podpora zberu dát
II. / monitoring a hodnotenie pilotnej schémy, spracovávanie podkladov zo zaslaných
naratívnych správ, video zber dát



sumarizácia činností, výsledkov a ukazovateľov za rok 2018 pre výročnú
monitorovaciu správu 2018 – spracovanie podkladov za jednotlivé pilotné projekty
a pilotnú schému, príprava podkladov
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PODA 2 / PODPORA ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2


v monitorovacom období ďalej pokračovala a prebiehala metodická, výskumná
a analytická činnosť v rámci pracovných skupín:
 teoretické východiská participácie – Janka Plichtová / Anna Šestáková
 participácia a zapájanie zraniteľných skupín – Elena Kríglerová, Jarmila
Lajčáková, Jana Kadlečíková a Alena Chudžíková
 hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík – Daniel
Klimovský (Poláková, Jacko, Šebová, Halienová, Malec, Hrabinová, Varíni)
 participácia a štátna správa – Bruno Konečný (Anna Šestáková, Zuzana
Réveszová, Mariana Mrva)
 participatívne rozpočty a samosprávy – Alexandra Hrabinová (Eliška Herinková,
Dominika Halienová, Barbara Gindlová, Alexandra Poláková, Bruno Konečný)
 participatívne rozpočty a školy – Dominika Halienová (Alexandra Hrabinová,
Barbara Gindlová)
 videozberdát IV. – databáza – Ján Gombala, Kristína Kollarovičová
 ekonomické prínosy participácie – Bruno Konečný, Veronika Ferčíková
 e-participácia / znalostná databáza – Tomáš Malec
 participácia a legislatívny rámec – K. Babiaková, I. Vozár, I. Figuli, P. Wilfing
 participácia a budovanie kapacít – Zora Paulíniová



sumarizácia činností, výsledkov a ukazovateľov za rok 2018 pre výročnú
monitorovaciu správu 2018 – spracovanie podkladov za jednotlivé pracovné skupiny,
príprava podkladov



príprava verejnej prezentácie z dosiahnutých výsledkov na podaktivite 2 –
Participácia, moja láska! (5.2.2019, Hotel Bôrik, Bratislava)

plnenie merateľných ukazovateľov
 v rámci monitorovacieho obdobia došlo na podaktivite 2 k realizácii 2 informačných
aktivít, ktoré započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet
zrealizovaných informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR
Poznámka: podujatia detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu
(viď kapitolu merateľné ukazovatele),


v rámci monitorovacieho obdobia došlo na podaktivite 2 k finalizácii 5 materiálov,
ktoré započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných,
analytických a metodických materiálov z toho za:
o ÚSV ROS / MV SR – 5 materiálov
Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu
(viď kapitolu merateľné ukazovatele),
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detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy
teoretické východiská
 príprava obsahového zadania pre podujatie Participácia, moja láska! – verejná
prezentácia výstupov z PODA2
Slovník participácie
V mesiaci december 2018 sa uzavrela práca na textovej časti Slovníka participácie (slovník
základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie), ktoré odborne
zastrešili výskumníčky: Jana Plichtová a Anna Šestáková. Slovník ponúka širokú paletu hesiel,
týkajúcich sa nielen participácie, ale aj teórií demokracie, vybraných oblastí verejnej správy,
relevantných sociálno-psychologických konceptov a teórií, atď. Slovník je výsledkom
interdisciplinárnej spolupráce multidisciplinárneho tímu vzhľadom na skutočnosť, že
v záverečnej fáze realizácie do pripomienkovania, navrhovania a prípravy nových hesiel
vstúpili aj ďalší experti NP PARTI (napr. z pracovnej skupiny: zapájanie zraniteľných skupín do
tvorby verejných politík, legislatíva, právny rámec a participácie, monitoring a hodnotenie
pilotnej schémy). Slovník obsahuje viac ako sto hesiel, ktoré sú vnútorne štruktúrované. V roku
2019 slovník plánujeme vydať ako samostatnú publikáciu. Zoznam spracovaných hesiel je
predmetom časti monitorovacej správy s názvom – merateľné ukazovatele.
Reprezentatívny prieskum
V mesiacoch október – november 2018 prebehol reprezentatívny prieskum postojov občanov
k participácii. Dňa 20.novembra 2018 sme obdržali výsledky prieskumu, ktorý sa realizoval na
vzorke 1200 respondentov. Reprezentatívny prieskum realizovala agentúra Focus na základe
dotazníka, ktorý vypracovali: Jana Plichtová a Anna Šestáková. Dotazník je skonštruovaný tak,
aby sa výsledky dali porovnať s výsledkami minulých prieskumov, realizovaných na
Slovensku. Dotazník sa venoval nasledovným témam: dôvera (medzi občanmi, voči verejnej
správe, politikom); politická gramotnosť, záujem, sebaúčinnosť; spôsob a miera zapájania
občanov; spokojnosť vs. nespokojnosť so spôsobom vládnutia; politické postoje, presvedčenie
o vzťahu občanov a politikov, o možnosti niečo zmeniť; bariéry v participácii, výhody, atď.
Prezentácia výsledkov prieskumu sa uskutoční 5. februára 2018 v rámci podujatia:
Participácia, moja láska.
Zodpovedné expertky: Jana Plichtová a Anna Šestáková

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
o Názov dokumentu za ÚSV ROS/ MV SR:
o Slovník participácie
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zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín


v rámci monitorovacieho obdobia prebieha ďalšia analytická činnosť v zmysle
sumarizácie zistení z jednotlivých prípadových štúdií v previazaní na úroveň tvorby
politík, alebo typológiu cieľových skupín
 nastavovanie modelu hodnotenia bariér vstupu zraniteľných skupín do tvorby
verejných politík
 príprava obsahového zadania pre podujatie Participácia, moja láska! – verejná
prezentácia výstupov z PODA2
 príprava publikácie „Ľudia za záclonou“ – hľadanie finálnej podoby pre publikáciu,
komunikácia k sprievodným textom, tlači a redakčným prácam na publikácii
 publikácia by mala predstaviť 12 prípadových štúdií, teoretické východiská a zistenia /
odporúčania z výskumu
Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana
Kadlečíková, Ivana Rapošová, Katarína Medľová a Zuzana Havírová. Katarínu Medľovú
nahradila Zuzana Luptáková.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
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zber dát II. / monitoring pilotnej schémy
Zber dát II. (monitoring pilotnej schémy)
 verejná prezentácia pilotných projektov – aktívna účasť pracovnej skupiny na podujatí
 príprava obsahového zadania pre podujatie Participácia, moja láska! – verejná
prezentácia výstupov z PODA2
 príprava prezentácie – monitoring a hodnotenie priebežných výsledkov pilotnej
schémy v zmysle zavedených kritérií a aspektov hodnotenia pilotných projektov
 priebežný zber a vyhodnocovanie dát z jednotlivých pilotných projektov
 spracovanie odpočtov za pilotné projekt / časť podkladov pre výročnú monitorovaciu
správu
 pracovanie príbehov z jednotlivých pilotných projektov (tvorba odborných podkladov
pre záverečnú „analytiku“ – hodnotenie pilotnej schémy
 príprava cyklu rozhovorov v teréne.
Posilnenie pracovného tímu
Projektový tím zhodnotil, že zber dát z prostredia pilotných projektov neprebieha priebežne
z dôvodu absencie vybraných expertov v teréne. Bolo dohodnuté, že je potrebné expertov,
ktorí sa nepodieľajú na plnení zadaní, vymeniť a nahradiť novými.
Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra
Poláková, Terézia Šabová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabinová)
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
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zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy
Do štruktúry podaktivity 2 sme zapracovali aj jedno voľné zadanie. Cieľom bolo vytvoriť
priestor pre nové témy a ďalšie interpretačné rámce výskumu, ktoré prinesie samotná
realizácia projektu. Témy výskumu:
1. monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy,
2. monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej
samosprávy,
3. monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v
ekosystéme stredných a základných škôl.

zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy
Monitoring a hodnotenie participatívnej tvorby verejných politík na úrovni štátnej správy
prinieslo prvé zistenia:
 viaceré skúmané participatívne procesy na úrovni štátnej správy nemali vymedzený
cieľ zapojenia verejnosti. Teda sformulované očakávania gestora. Ide o iný cieľ, než sú
ciele pripravovanej politiky, ale súvisia s nimi. Čím otvorenejšie vie gestor popísať
doterajší stav a presnejšie vie identifikovať príležitosti na zlepšenie, tým lepšie vie
definovať rolu zapojenej verejnosti na naplnení očakávaní.
 absencia takéhoto strategického cielenia participatívneho procesu znižovala
efektivitu najmä tým, že aktéri sa potrebovali zorientovať vo svojej roli, resp. sa snažili
presadiť svoje vnímanie svojej role v procese. Očakávania gestora samozrejme môžu
byť rozšírené o očakávania zapojených stakehodlerov najmä v záujme zvýšenia ich
angažovanosti. Vyššie uvedené postupy môžu viesť k zníženiu počtu participatívnych
procesov v rámci rezortu z dôvodu vyššej organizačnej náročnosti. Zároveň ale umožní
zbierať cenné skúsenosti pri náročnejších procesoch, ktoré obohatia aj bežnú
konzultačnú prax.
 zavedenie smernice v rámci rezortu je nástrojom na zjednotenie aplikačnej praxe
v rámci rezortu, ktorá minimálne v jednom prípade bola diametrálne vzdialená.
V druhom prípade bol participatívny proces označený za ojedinelý jav v rámci rezortu.
 formulovanie plánu participatívnej tvorby verejnej politiky je najmä mentálne
a organizačné cvičenie, ktoré má pomôcť skoncentrovať pozornosť na dôležité
výsledky a kritické body, ktorých neskorší výskyt môže ohroziť proces.
 priebežná participatívna sebaevalvácia je postup, ktorý umožní získať názor aj od
subjektov, ktoré sa doposiaľ k procesu nevyjadrovali (neprejavili napr. že majú
skúsenosť s lepšie vedenými procesmi), priebežnosť je dôležitá aj preto, aby gestor
získaval spätnú väzbu aj na nástroje, postupy alebo okolnosti, ktoré sa pri export
hodnotení zachytávajú len ťažko.
 participatívnosť je dôležitá pre získanie spätnej väzby k aspektom akými sú napríklad
informačná nerovnováha, v spätnej väzbe je možné získať aj informácie o tom, či nie
je potrené obmedzovať dominanciu niektorých aktérov.
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 poskytovanie dát o posudzovaní vplyvov dáva spätnú väzbu aktérom aké vplyvy
vyvoláva výsledok participatívneho procesu. Aktéri môžu mať doplňujúce dáta alebo
poznatky aj k predmetnej časti schvaľovacieho procesu. Proaktívna komunikácia
výsledkov Impact assassment-u je dôležitou spätnou väzbou, umožňuje validovať efekt
jednotlivých návrhov, vedie k vyššej zodpovednosti aktérov pri navrhovaní riešení,
najmä riešení bez dát. Celý tento komplex opatrení vedie k – efektívnejšiemu
a hospodárnejšiemu využívania účasti verejnosti, vyčleňovaniu takých kapacít zo
strany rezortu, ktoré sú pre proces nevyhnutné, v čase, keď je ich dostupnosť možné
zabezpečiť, efektívnosť a kvalita procesu neznižuje hodnotu zapájania sa verejnosti
v očiach verejnosti.
 dostupnosť dát po skončení procesu umožňuje účastníkom retrospektívu, a vlastné
zhodnotenie, ktoré kroky/návrhy boli a ktoré neboli funkčné.
 celkovo sa zvyšuje počet tých zamestnancov štátnej správy, ktorí pri politikách
očakávajú dát, dobre zmapovaný stav, sumarizáciu reálnych stratégií a ich
vyhodnotenie a rámcový implementačný a evaluačný postup. To prispieva nie len
k otvorenému vládnutiu, prispieva to ku kvalitnejšej demokracii, budovaní poznania
a zodpovednosti u účastníkov, aj zmysluplné využívanie kapacít verejnosti zo strany
gestorov, čo je predpoklad partnerského postoja rezortov a verejnosti.
V mesiacoch november a december 2018 prebiehali tieto práce
 realizovali sa ďalšie rozhovory s aktérmi v troch vybraných politikách, a ich spracovanie
do výstupných výskumných správ,
 celkovo bolo realizovaných 12 rozhovorov so stakeholdermi v rámci monitoringu
a hodnotenia verejných politík:
o Surovinová politike SR do roku 2030,
o Stratégii hospodárskej politiky,
o Koncepcii mestského rozvoja SR do roku 2030,
 identifikácia stakeholderov, kontaktovanie stakeholderov, príprava podkladov na
rozhovor, realizácia a spracovanie rozhovorov so stakeholdermi zo zainteresovanej
verejnosti,
 odborné konzultácie v rámci výskumného tímu,
 spracovanie rozhovorov, prepis a kódovanie,
 príprava, realizácia a spracovanie pološtruktrovaného rozhovoru, spracúvanie
pološtruktúrovaných rozhovorov.
Zodpovedný expert: Bruno Konečný a jeho tím: Alena Rochovská, Marianna Mrva, Zuzana
Réveszová, Anna Šestáková
Podporná expertná skupina: Alexandra Poláková, Daniel Klimovský
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
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zber dát III. / participatívne rozpočtovanie
Program výskumu participatívnych rozpočtov sa v monitorovacom období rozvinul do dvoch
samostatných tém a výskumných expedícií:
 participatívny rozpočet v prostredí samosprávy
 participatívny rozpočet v prostredí škôl
zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy
V mesiaci november a december 2018 prebiehal:
 mapovanie skúseností samospráv na Slovensku s participatívnym rozpočtom –
príprava na pološtruktúrované rozhovory s aktérmi procesu prípravy, realizácie
participatívnych rozpočtov
 prepis rozhovorov s účastníkmi interview - Poltár (prednosta mestského úradu),
Spišská Belá (primátor), Bratislava-Nové Mesto (organizátor participatívneho
rozpočtu), Liptovský Mikuláš (skupinový rozhovor so všetkými účastníkmi)
 spracúvanie príbehov samospráv s participatívnym rozpočtom – Poltár, Liptovský
Mikuláš, Banská Bystrica
Poznámka: ku všetkým rozhovorom existuje nahrávka. Nahrávky Liptovský Mikuláš a Poltár sú
aj prepísané. V súčasnosti prebieha spracovanie „príbehov“ participatívnych rozpočtov z
jednotlivých miest a obcí.
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová s tímom Barbara Gindlová, Bruno Konečný,
Dominika Halienová, Alexandra Poláková Suchalová a Eliška Herinková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl
Rozhodli sme sa zamerať na participatívny proces, ktorého hlavnými aktérmi sú mladí ľudia.
Téma aktívneho občianstva sa ukázala z hľadiska existujúceho potenciálu pre zmenu, ktorým
sú mladí ľudia, ako kľúčová. Jeden zo zaujímavých prístupov, ktorý tému aktívneho občianstva
na školách otvára sú participatívne rozpočty a zavádzanie procesu participatívneho
rozpočtovania.
Plánovaný rámec zavádzania participatívnych rozpočtov / participatívneho rozpočtovania:
 Predprípravná fáza (september – október 2018)
 Prípravná fáza (november – december 2018)
 Teoretická fáza (január – február 2019)
 Praktická fáza (marec – apríl 2019)
 Fáza realizácie víťazných projektov (máj – jún 2019)
zavádzania participatívnych rozpočtov do prostredia stredných škôl
 vypracovanie metodického materiálu pre pedagógov stredných škôl „NIE JE ŠKOLA
AKO ŠKOLA“, na podporu participácie a praktické pripomienkovanie metodiky 5
učiteľmi + zapracovanie pripomienok (december 2018)
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realizácia prvého školenia koordinátorov a riaditeľov šestnástich prihlásených
stredných škôl 29.11.2018 a 5.12.2018
prezentácia zavádzania participatívneho rozpočtu v prostredí škôl a pilotného ročníka
na školení riaditeľov škôl v rámci východného Slovenska v Podbanskom 4.12.2018 –
informovanie a príprava podmienok na zavádzanie participatívnych rozpočtov na
základných školách formou pilotného testovania
zabezpečenie elektronickej platformy pre riadenie procesu zavádzania PR (verejné
obstarávanie, zákazka s nízkou hodnotou, financované zo strojov ÚSV ROS, nie OP EVS)
určenie expertov - adoptívnych rodičov z prostredia ÚSV SR ROS pre podporu
monitoringu a hodnotenia kvality zavádzania participatívnych rozpočtov na
jednotlivých školách
zaslanie spoločenskej hry o participatívnom rozpočte prihláseným stredným školám
17.12.2018

poznámka: dokumentácia v prílohe
Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová,
Jana F. Kuzmová, Danka Gavalierová, Eva Žernovičová + zástupcovia 16 škôl
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
o Názov dokumentu: Výzva na podanie žiadosti o poskytnutie účelového
finančného príspevku na podporu zavádzannia participatívnych rozpočtov na
stredných školách v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
v školskom rok 2018/2019 + zoznam prihlásených škôl
o Zavedenie politiky do praxe: zavedené do praxe na základe rozhodnutia
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 188 / 2018 zo zasadnutia
konaného dňa 26.11.2018
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2 (29.11.2018 a 05.12.2018)

zber dát IV. / videozber dát
Záznam dát formou videozáznamov/videovizitiek k vybraným pilotným projektom a
spracovanie a zálohovanie dát úprava pre nahranie na server youtube.com. Samostatný blok
predstavoval video zber dát z verejnej prezentácie 12 statočných v Bratislave, ktorá sa konala
20.11.2018, ako aj konferenciu Politika mládeže, tu a teraz! (26.11.2018, Umelecká beseda
Slovenská v Bratislave). Nahrávky predstavuje zdroj dát pre analytickú činnosť, zdroj dát pre
publikácie a databázu panelových diskusií, ktoré komunikujú potrebu participácie
a otvoreného vládnutia.
Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
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ekonomické prínosy participácie
V mesiaci november – december 2018 prebehli tieto práce:
 príprava na verejnú prezentáciu výstupov z PODA 2
 interné pripomienkovanie finalizovaných dokumentov
 spracovanie podkladov pre rozhovor do katalógu PODA 2
Zodpovední experti: Bruno Konečný a Veronika Ferčíková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0

on – line nástroje na podporu participatívnych procesov
e-Participácia
 príprava podkladov pre tréning Ako nastaviť participatívny proces v previazaní na
využitie elektronických nástrojov na podporu participácie a jednotlivých fáz:
 Verejnosť je informovaná o tvorbe verejnej politiky
 Verejnosť sa zúčastňuje na diskusii o alternatívach verejnej politiky
 Verejnosť sa zúčastňuje na rozhodovaní o verejnej politike
 Verejnosť sa podieľa na dosahovaní dohody o prioritách verejnej politiky ako aj na
jej realizácii
Webové sídlo: participacia.eu
V polovici mesiaca november na verejnom stretnutí pilotnej schémy NP PARTI prebehla
prezentácia upraveného webového sídla, na ktorom sú základné údaje o projekte,
jednotlivých podaktivitách, agendách, projektovom tíme, či aktuálne novinky týkajúce sa
realizácie projektu a jednotlivých pilotných projektov.
V súčasnosti web stále podlieha funkčným a vizuálnym úpravám, pričom je však už verejnej
dostupný. V priebehu budúceho roka bude doplnený o znalostnú databázu, ktorá bude
obsahovať v podstate všetky údaje, dokumenty a výstupy týkajúce sa NP PARTI.
Webové sídlo bude slúžiť najmä ako vstupná brána do prostredia NP PARTI formou, ktorá bude
pochopiteľná najmä pre bežného občana, ale aj pre experta verejnej správy.
Zodpovední experti: Tomáš Malec
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
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legislatívny a právny rámec





finalizácia materiálu v zmysle požiadaviek projektu
o Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom
rámci na všetkých úrovniach verejnej správy - prehľad vybraných nástrojov
participácie na tvorbe jednak individuálnych ako aj normatívnych právnych
aktov v Slovenskej republike.
o Analýza bariér je prirodzeným pokračovaním činností v rámci pracovnej
skupiny Legislatíva a právny rámec – prehľad bariér a príkladov dobrej praxe
v previazaní na identifikované zákony, právne úpravy a legislatívne úpravy,
identifikované v rámci mapovania legislatívneho a právneho prostredia
príprava na verejnú prezentáciu zistení z realizovaných analýz v zmysle zadania, ktorá
je naplánovaná na mesiac december 2018
samostatné stretnutie so zástupkyňou pracovnej skupiny Kristínou Babiakovou dňa
13.12.2018 v Bratislave v sídle úradu
o interná prezentácia odporúčaní z priebežných výstupov expertov nasadených
na blok / legislatíva, právny rámec a participácia
o cieľom stretnutia bolo prerokovať možnosti a ďalšie kroky, ktoré by smerovali
k podpore participácie
o stretnutie vytvorilo priestor pre diskusiu návrhov odporúčaní na zmenu právnej
úpravy, potrebu usmerňujúcich predpisov, či zmenu aplikačnej praxe
o príprava obsahového zadania pre podujatie Participácia, moja láska! – verejná
prezentácia výstupov z PODA2

Z analýz existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na všetkých
úrovniach riadenia verejnej správy (4 úrovne), ako aj bariér v súčasnej legislatíve, ktoré majú
negatívny vplyv na mieru participácie verejnosti na správe vecí verejných boli vyvodené tieto
návrhy na iniciovanie zmien:
 Adresnosť informácií
 Kvalifikované referendá
 Dočasné úradné tabule
 Volebný zákon
 Pozmeňujúce návrhy poslancov
 Inštitút opatrenia všeobecnej povahy
 Pravidlá - dopracovať metodiku k participatívnym procesom
 Participácia a hodnotový konflikt
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
o Názov dokumentu za ÚSV ROS/ MV SR:
o Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom
rámci na všetkých úrovniach verejnej správy
o Analýza bariér v súčasnej legislatíve, ktoré majú negatívny vplyv na mieru
participácie verejnosti na správe vecí verejných na všetkých úrovniach VS
Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ivana Figuli a Peter Wilfing
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profil absolventa
Došlo k finalizácii materiálu v zmysle konsenzuálne prijatých pripomienok. V mesiaci január
2019 predpokladáme podpis zmluvy s úspešným dodávateľom, ktorý zabezpečí spracovanie
metodík vzdelávania. Verejná prezentácia zistení z výskumu a obsahového zamerania
dokumentu Profil absolventa bude prezentovaná na verejnom podujatí Participácia, moja
láska! (5. február 2019 / Bratislava). Viac informácií k dokumentu viď. časť merateľné
ukazovatele.
Zodpovedná expertka: Zora Paulíniová
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
newsletter NP PARTI
V rámci sekcie Newslettra NP PARTI / predstavujeme pilotné projekty vznikli dva odborné
príspevky, ktoré informujú o činnostiach na projekte:
 predstavujeme pilotné projekty – vypublikovanie nových častí Newslettra
o pilotný projekt č. 6 / Ľudia za záclonou / publikovaný 10. októbra 2018
o Verejné politiky definujú kvalitu života a bezpochyby sa dotýkajú každého
„bežného občana“ a „občianky“. Ak sa však jedná o „bežných občanov“, ktorí
nepatria do marginalizovaných a zraniteľných skupín, je možné predpokladať,
že ich perspektíva a situácia je vo verejných politikách zohľadnená lepšie. Ľudia
vytláčaní na okraj spoločnosti alebo znevýhodnení z dôvodu etnicity,
zdravotného stavu, veku, sexuálnej orientácie alebo iného postavenia, majú
štandardne nízku reprezentáciu v živote mesta a v procesoch, ktoré o kvalite
života v ich meste rozhodujú. Je dôležité, aby sa koncept férových politík, ktoré
vytvárajú príležitosti žiť dôstojný život pre každého, zakorenil v slovenskej
samospráve. Pilotný projekt č. 6 s názvom Svidník - mesto pre všetkých,
realizuje mesto Svidník v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry
(CVEK). Svojim príkladom sa snažia eliminovať mocenský nepomer medzi tými,
ktorí o verejných politikách rozhodujú a tými, ktorých sa tieto politiky
bezprostredne týkajú. O projekte, ktorého cieľom je tvorba integračnej
stratégie mesta, sme sa rozprávali so sociologičkou Elenou Kriglerovou (CVEK)
a primátorom mesta Svidník Jánom Holodňákom.
 rozhovory s expertmi – vypublikovanie nových častí Newslettra
o BYŤ SLUŠNÝM ČLOVEKOM CELÝ ŽIVOT JE HRDINSTVO / rozhovor s Fedorom
Gálom
o O monológu, kvalite dialógu alebo prečo sa darí rasizmu, extrémizmu a
nacionalizmu sme sa rozprávali s Fedorom Gálom – prognostikom, sociológom,
vydavateľom, politikom, tribúnom Nežnej revolúcie, dokumentaristom,
spisovateľom, ale hlavne autorom knižky Cez ploty, ktorá bola dôvodom nášho
stretnutia i rozhovoru. Rozhovor bol realizovaný 17. mája 2018 v Bratislave v
rámci cyklu panelových diskusií Choreografie zmeny: V ozvenách reality alebo
kam kráčaš Slovensko?, ktoré zastrešil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti a bol spracovaný pre novembrové číslo Newslettra NP
Parti pri príležitostí osláv Novembra 89. Rozhovor bude súčasťou pripravovanej
knižky Choreografie zmeny.
Súčasne sa pripravoval materiál k ďalším Newslletru.
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a jej tím (Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová,
Tomáš Malec, Lucia Bernátová, Jakub Varíni, Bruno Konečný, Jana Gažúrová, Alexandra
Poláková a ďalší)
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katalóg k PODA 1
 spracovanie odborných materiálov a rozhovorov s tvorcami pilotných projektov,
 absentuje spracovanie pilotného projektu č.1, ktorý uzavrie cyklus rozhovorov pod
názvom predstavujeme pilotné projekty, následne prejdeme k spracovaniu katalógu za
PODA 1 a príprave publikácie do tlače
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a jej tím (Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová,
Tomáš Malec, Lucia Bernátová, Jakub Varíni, Bruno Konečný, Jana Gažúrová, Alexandra
Poláková)
katalóg PODA 2
 príprava rozhovorov s expertmi PODA 2 (nové pracovné tímy) a finalizácia otvorených
materiálov pre katalóg k podaktivte 2
Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová a poverení experti
znalostná databáza NP PARTI
 v mesiacoch november – december 2018 sa realizovali prvé kroky k tvorbe webového
sídla NP PARTI, ktorého súčasťou bude elektronická znalostná databáza.
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec
verejné prezentácie
 NP PARTI sa dlhodobo venujeme téme zapájania verejnosti do rozhodovania a tvorby
verejných politík. Cieľom je prenášať nadobudnuté skúsenosti do praxe a života
subjektov verejnej správy, ako aj mimovládnych organizácií. Participačná prax na
Slovensku vzniká intuitívne a náš výskum ukázal, že je dôležité pripraviť organizácie a
ľudí na zavádzanie participačného procesu. Na základe dohody so zástupcami Nadácie
Ekopolis, ktorá je jednou z organizácií, ktorá v partnerstve s Nadáciou otvorenej
spoločnosti a Karpatskou nadáciou, spravuje Active Citizen Fund, sme sa dohodli na
príprave série tréningov pre budúcich prijímateľov formou informačných dní.
 Active Citizens Fund – Slovakia (ACF) podporuje slovenské občianske organizácie pri
zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o
vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských
práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných
skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na
verejnom dianí. Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu,
Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. V období 2018-2023
rozdelí ACF v 17 grantových výzvach spolu 7,7 mil. EUR.
 V máji 2019 chceme spustiť sériu workshopov na tému participačný proces a ako
správne nastaviť participačný proces v rámci realizovaných projektov.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
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MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
národný projekt a jeho merateľné ukazovatele








P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality
verejných politík
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti
verejných politík

sumarizácia za monitorované obdobie
V monitorovacom období dochádzalo k činnostiam, ktoré zabezpečovali celkové, alebo
čiastočné plnenie vybraných ukazovateľov.
K odpočtovaniu za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:
 P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 6 materiálov
o z toho 6 na strane MV SR (z toho 1 v rámci PODA 1 a 5 v rámci PODA 2)
 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 9 podujatí
o z toho 7 v rámci PODA 1 a 2 v rámci PODA 2
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popis k plneniu vybraných ukazovateľov
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 6 materiálov
odpočítavaný materiál 1: ANALÝZA STAVU SYSTÉMU ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA V TSK
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 3 - Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a
vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autori: kolektív autorov

stručný opis: Dokument analyzuje aktuálny stav systému environmentálnej výchovy
a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji, vzťah k životnému prostrediu je prejavom
životného štýlu a celkového spôsobu existencie. Je odrazom hierarchie hodnôt a morálky.
Environmentálna výchova a vzdelávanie mládeže výrazne zaostáva za potrebami súčasnej
spoločnosti. Trenčiansky samosprávny kraj a jeho súčasné vedenie si uvedomuje tieto
skutočnosti. Na základe zadania bolo cieľom analýzy identifikovať v previazaní na EVVO väzbu
koncepcie na legislatívu, súčasne analyzovať inštitúcie, ktoré pôsobia na území kraja, ako aj
možnosti aktuálnych zdrojov EVVO a zistiť aký je súčasný stav. V záverečnej časti sa v analýze
zostavuje SWOT analýza.
štruktúra dokumentu:
 Úvod: Cieľ, forma a proces prípravy koncepcie
 Väzba koncepcie na legislatívu európsku, národnú a strategické dokumenty
 Analýza inštitúcií pôsobiacich v oblasti EVVO na území kraja, ich aktivít a identifikácia
cieľových skupín
 Súčasný stav systému a obsahu EVVO v Trenčianskom kraji, identifikované okruhy
problémov
 Analýza aktuálnych zdrojov pre EVVO
 SWOT analýza environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom
samosprávnom kraji
 Terminológia
 Použitá literatúra a zdroje
 Prílohy
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odpočítavaný materiál 2: SLOVNÍK PARTICIPÁCIE / PODA 2
zaradenie: podaktivita 2, pracovná skupina – teoretické východiská
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autorky: Jana Plichtová a Anna Šestáková v spolupráci s vybranými expertmi z ostatných
pracovných skupín
stručný opis: V mesiaci december 2018 sa uzavrela práca na textovej časti Slovníka
participácie (slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte
demokracie), ktoré odborne zastrešili výskumníčky: Jana Plichtová a Anna Šestáková. Slovník
ponúka širokú paletu hesiel, týkajúcich sa nielen participácie, ale aj teórií demokracie,
vybraných oblastí verejnej správy, relevantných sociálno-psychologických konceptov a teórií,
atď. Slovník je výsledkom interdisciplinárnej spolupráce multidisciplinárneho tímu vzhľadom
na skutočnosť, že v záverečnej fáze realizácie do pripomienkovania, navrhovania a prípravy
nových hesiel vstúpili aj ďalší experti NP PARTI (napr. z pracovnej skupiny: zapájanie
zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, legislatíva, právny rámec a participácie,
monitoring a hodnotenie pilotnej schémy). Slovník obsahuje viac ako sto hesiel, ktoré sú
vnútorne štruktúrované. V roku 2019 slovník plánujeme vydať ako samostatnú publikáciu.
Štruktúra dokumentu / spracované heslá:
Autoritárska osobnosť
- autoritársky dogmatizmus
- Škála pravicového autoritárstva
- pravicové autoritárstvo a päťfaktorový model osobnosti
- pravicové autoritárstvo a individualizmus
- kritika Altemeyeroveho konceptu pravicového autoritárstva
- dva typy autoritárskej osobnosti
- anti-autoritárske osobnostné dispozície: empatia a rovnostárstvo
- evolučné vysvetlenie autoritárstva
Autoritárske vládnutie
- autoritársky a totalitný štát
- posttotalitné autoritárske štáty
- občiansky odpor a solidarita
Byrokracia
Decentralizácia
- formy decentralizácie
- typy decentralizácie
Deliberácia
- index deliberácie
- podmienky úspešnej deliberácie
- efektívny deliberatívny plán
Deliberatívna demokracia
Demokracia
- liberálna demokracia a občianske práva a slobody
Demokracia a autokracia v malých skupinách
- prípadové štúdie postojov, ktoré ne/podporujú demokratické procesy
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- predpoklady demokratického dialógu
- diskusia ako kooperatívny dialóg
- psychologický paradox demokratickej diskusie
- systematická definícia demokratického vedenia
- záväzky demokratických nasledovníkov
Demokratický deficit
Demokratizácia spoločnosti
- typy demokratizácie
- demokratizácia pracoviska
Depolitizácia občanov
Dobré vládnutie
Dôvera
- dôvera medzi občanmi navzájom
- dôvera v kontexte verejnej správy
- dôvera občanov v politikov a politické strany
- dôvera občanov v systém demokracie
Elektronická verejná správa
- rozumné mesto
Elitársky model demokracie
Evaluácia participatívnych procesov
Formy participácie
- autentická participácia
- technokratická participácia
- riadená participácia
- latentná politická participácia
- spontánna participácia
Formy politickej participácie
- tradičná politická participácia
- neinštitucionálna politická participácia
- manifestná politická participácia
- latentná politická participácia
- legálna politická participácia
- nelegálna politická participácia
Hodnotenie participatívnych procesov
Indexy dobrého vládnutia
- Worldwide Governance Index
- World Bank Governance Surveys
- Sustainable Governance Indicators
- Open Budget Survey
- limity indexov dobrého vládnutia
Indexy verejnej participácie
- index využitia participatívnych metód
- index participácie na fungovaní vlády
- index participácie na rozhodovaní
- index kvality verejnej participácie
Indikátory dobrého vládnutia
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Inteligentné vládnutie
Klientelizmus
Kolaboratívne vládnutie
Konsolidácia demokracie
Korupcia
Kritická verejnosť
Legitimita
- legitímna tvorba verejných politík
Liberalizmus a neoliberalizmus
- základné tézy liberalizmu a neoliberalizmu
- kritika neoliberálnej doktríny
Manažment participatívnych procesov
Mimovládne organizácie
Mimovládny, tretí sektor
Mnohoúrovňové vládnutie
Monitorujúci občania
Nadnárodné korporácie
Necivilizované hnutia
Neparticipácia
- apolitické postoje
- antipolitické postoje
Normatívne kritériá demokratickej participácie
Nový verejný manažment
Občan, občania
Občianska angažovanosť
Občianska apatia
- teória racionálneho voliča
- paradox kolektívnej akcie
Občianska iniciatíva
Občianska participácia
Občianska spoločnosť
- význam občianskej spoločnosti pre demokraciu58
Občianske spolky, asociácie
Občiansky aktivizmus
Občianstvo
- pasívne občianstvo
- aktívne občianstvo
Oligarchické štruktúry
- železný zákon oligarchie
Paradox demokratických režimov
Participácia
- participácia z pohľadu rôznych teórií
- politická participácia
- občianska (spoločenská) participácia
- verejná participácia
- selektívna (elitná) participácia
- participácia znevýhodnených skupín
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Participácia verejnosti
Participatívna demokracia
Participatívne metódy
Participatívne procesy
Participatívne reformy a projekty
- význam participatívnych projektov pre občiansku spoločnosť
Participatívny rozpočet
Pluralizmus
Politická gramotnosť
Politická korektnosť
Politická kultúra
- význam politickej kultúry pre demokraciu
- poddanská politická kultúra
Politická sebaúčinnosť
Politická socializácia
Právny štát
Rebríček verejnej participácie
Reforma inštitúcií
Regulácia
- príkazy a kontrola
- samoregulácia
Reprezentatívna demokracia
Samospráva
- typy samosprávy a právne ukotvenie
- samospráva spoločného vlastníctva
Sociálna identita a členstvo v sociálnych skupinách
- modely skupinovej identity
- medziskupinové správanie a predsudky k členom nevzťažných skupín
Sociálna stratifikácia a hierarchizácia
- sociálna hierarchizácia v kontexte verejnej správy
Sociálne a kultúrne normy
Sociálny kapitál
- typy sociálneho kapitálu
Spoločné dobro
Stakeholderi
Stupeň zapojenia verejnosti
Subsidiarita
Teórie demokracie
- elitárske teórie demokracie
- teória reprezentatívnej demokracie
- teória participatívnej demokracie
- teória deliberatívnej demokracie
- teória radikálnej demokracie
- teória socialistickej demokracie
Think-tank
Tradičná verejná správa
Trhová ekonomika
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- vplyv trhu na hodnotovú orientáciu občanov
Typy verejnej správy
- tradičná verejná správa
- vedecký manažment
- nový verejný manažment
- neo-Weberiánsky štát
- nové modely verejnej správy
- dobré vládnutie
Tyrania väčšiny
Udržateľnosť demokracie
Úroveň zapojenia verejnosti
Ústavnosť
Vedomosti lokálnych komunít
- v porovnaní s expertným poznaním
Verejná participácia
- ciele verejnej participácie
- princípy úspešnosti verejnej participácie
- prekážky verejnej participácie
- výhody verejnej participácie
- riziká verejnej participácie
- nedostatky verejnej participácie
- limity verejnej participácie
Verejná správa
- charakteristiky verejnej správy
- územné členenie verejnej správy
Verejné politiky
- dimenzie pojmu politika a ich vzťah k administratíve
- cyklus tvorby verejných politík
- nástroje verejných politík
Verejnosť
- vývoj vnímania verejnosti
- celková verejnosť a špecifická verejnosť
- organizovaná verejnosť
- širšia verejnosť
- mini-verejnosť
- kritická verejnosť
Verejný záujem
Vláda a vládnutie
Vládnutie
- dobré vládnutie
- kritika koncepcie dobrého vládnutia
- mnohoúrovňové vládnutie
- inteligentné vládnutie
- kolaboratívne vládnutie
- vládnutie prostredníctvom neformálnych sietí
- problémy normatívnej koncepcie vládnutia
Vzdelávanie
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- vzdelávanie predstaviteľov verejnej správy
- vzdelávanie občanov
Zainteresované strany
Zainteresovaní aktéri
Zapájanie verejnosti
Záujem o politiku
Zmocnenie
- zmocnenie občanov
- zmocnenie komunít
- zmocnenie mimovládnych aktérov
Znevýhodnené skupiny
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odpočítavaný materiál 3: PRVÁ DOTAČNÁ SCHÉMA ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNYCH
ROZPOČTOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V TSK
zaradenie: podaktivita 2, pracovná skupina – participatívne rozpočty a školy (zber dát III)
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autorky/autori: Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová, Eva Žernovičová a ďalší
stručný opis: VÝZVA na podanie žiadosti o poskytnutie účelového finančného príspevku na
podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2018/2019 bola základným
dokumentom pre spustenie programu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí 16
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Výzva
nastavila podmienky pre spustenie nových participatívnych procesov na stredných školách,
čím zabezpečila zavedenie novej politiky do praxe Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Realizácia prvej pilotnej schémy zavádzania participatívnych rozpočtov do praxe stredných
škôl na Slovensku vznikla na základe Memoranda o spolupráci medzi Úradom splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trenčianskym samosprávnym krajom.
Implementácia novej politiky bola schválená Zastupiteľstvom TSK v novembri 2018.
štruktúra dokumentu:
 Cieľ výzvy
 Termín realizácie akcie a použitia účelových finančných prostriedkov
 Žiadateľ
 Predkladanie žiadostí
 Výhody pre školy
 Pridelenie účelových finančných prostriedkov
 Finančný príspevok pre zapojené školy / dotácia
 Finančný príspevok pre expertov - odborných koordinátorov / odmena
 Vyúčtovanie účelových finančných prostriedkov
 Kontakty
 Príloha č. 1 – ČASOVÝ HARMONOGRAM
 Príloha č. 2 – ÚLOHY A POVINNOSTI ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA
poznámka:
 Deň vyhlásenia výzvy: 10.10.2018
 Deň ukončenia výzvy: 20.10.2018 (do 23:59 hod.)
 Zverejnenie úspešných škôl: 26.11. 2019 bol na web stránke TSK zverejnený zoznam
úspešných stredných škôl, ktoré sa stali súčasťou pilotnej schémy zavádzania
participatívnych rozpočtov na stredných školách v TSK.
 Zavedenie politiky do praxe:
zavedené do praxe na základe rozhodnutia
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 188 / 2018 zo zasadnutia
konaného dňa 26.11.2018
zoznam zapojených škôl:
 Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom
 Gymnázium v Dubnici nad Váhom
 Stredná odborná škola v Pruskom
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Stredná odborná škola v Považskej Bystrici
Stredná odborná škola v Púchove
Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou
Stredná umelecká škola v Trenčíne
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne
Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne
Gymnázium v Partizánskom
Stredná odborná škola v Trenčín
Gymnázium v Považskej Bystrici
Gymnázium M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom
Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi
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odpočítavaný materiál 4: ANALÝZA EXISTUJÚCICH PARTICIPATÍVNYCH NÁSTROJOV V
SLOVENSKOM LEGISLATÍVNOM RÁMCI NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH RIADENIA VEREJNEJ
SPRÁVY (4 ÚROVNE)
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – legislatíva a právny rámec
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autori: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ivana Figuli
stručný opis: Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom
rámci na všetkých úrovniach verejnej správy ponúka prehľad vybraných nástrojov participácie
na tvorbe jednak individuálnych ako aj normatívnych právnych aktov v Slovenskej republike.
Analýza zohľadňuje jednotlivé úrovne participácie v každej spracovanej oblasti participácie
a z toho dôvodu sa venuje informovaniu verejnosti, možnostiam jej zapojenia do tvorby
verejnej politiky a tiež možnostiam nápravy v prípade porušenia zákonných povinností.
Analýza ponúka aj zohľadnenie súčasného legislatívneho stavu participácie v jednotlivých
spracovaných oblastiach a popisuje niektoré problémy a otázniky, ktorých vyriešenie by
mohlo vyjasniť a prispieť k zlepšeniu legislatívneho rámca participácie ako aj jeho aplikačnej
praxi.
Každá spracovaná oblasť sa člení na tieto časti:
• Úvod
• Úroveň participácie
• Prístup k informáciám o verejných politikách
• Možnosti verejnosti participovať
• Prístup verejnosti k spravodlivosti v prípade nezákonnosti prijatej verejnej politiky
• Medzinárodné dokumenty
• Zaujímavé webové linky
• Príslušná právna úprava
• Otázniky a problémy
Jednotlivé spracované oblasti možno zoradiť do skupín podľa ich všeobecnosti a tiež podľa
oblasti verejného života ktorej sa venujú.
štruktúra dokumentu:














Ústavný rámec participácie verejnosti v Slovenskej republike
Prístup k informáciám
Participácia verejnosti podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Participácia verejnosti podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
Participácia verejnosti podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
Participácia verejnosti v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok)
Participácia verejnosti na procese prípravy, tvorby a schvaľovania všeobecne záväzných
právnych predpisov (legislatívny proces) a nelegislatívnych materiálov pripravovaných
ústrednými orgánmi štátnej správy
Participácia verejnosti podľa medzinárodného Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti
verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného
prostredia (Aarhuský dohovor)
Participácia verejnosti podľa zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
Participácia verejnosti podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Participácia verejnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie
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 Participácia verejnosti na integrovanom povoľovaní podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
 Participácia verejnosti v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave
environmentálnych škôd
 Participácia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
 Participácia verejnosti na povoľovaní banskej a geologickej činnosti
 Participácia verejnosti na ochrane pred hlukom podľa zákona č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a
kontrole hluku vo vonkajšom prostredí
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
 Participácia verejnosti v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných
celkov
 Participácia verejnosti podľa zákona č.539/2008Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
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odpočítavaný materiál 5: ANALÝZA BARIÉR V SÚČASNEJ LEGISLATÍVE, KTORÉ MAJÚ
NEGATÍVNY VPLYV NA MIERU PARTICIPÁCIE VEREJNOSTI NA SPRÁVE VECÍ VEREJNÝCH
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – legislatíva a právny rámec
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autori: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ivana Figuli
stručný opis: Analýza bariér je prirodzeným pokračovaním činností v rámci pracovnej skupiny
Legislatíva a právny rámec. Priamo nadväzuje na dokument Analýza existujúcich
participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na všetkých úrovniach riadenia
verejnej správy, ktorý ponúka hĺbkovú analýzu súčasnej slovenskej legislatívy a existujúcich
právnych rámcov. Analýza bariér mapuje k spracovaným blokom príklady dobrej praxe, alebo
praktické príklady zlyhania aplikácie právneho predpisu. Analýza sumarizuje dáta, na základe
ktorých následne zhodnotíme, či je potrebná zmena legislatívy v danej oblasti, či na
dosiahnutie požadovaného stavu nestačí vydať len aplikačné usmernenie alebo je potrebná
zmena aplikačnej praxe.
štruktúra dokumentu:








Ústavný rámec participácie verejnosti v Slovenskej republike
Prístup k informáciám
Participácia verejnosti podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Participácia verejnosti podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve
Participácia verejnosti podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
Participácia verejnosti v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok)
Participácia verejnosti na procese prípravy, tvorby a schvaľovania všeobecne záväzných právnych
predpisov (legislatívny proces) a nelegislatívnych materiálov pripravovaných ústrednými orgánmi
štátnej správy
 Participácia verejnosti podľa medzinárodného Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský
dohovor)
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
 Participácia verejnosti podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 Participácia verejnosti na integrovanom povoľovaní podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon)
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch
 Participácia verejnosti v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
 Participácia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon)
 Participácia verejnosti na povoľovaní banskej a geologickej činnosti
 Participácia verejnosti na ochrane pred hlukom podľa zákona č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole
hluku vo vonkajšom prostredí
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
 Participácia verejnosti v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov
 Participácia verejnosti podľa zákona č.539/2008Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
 Participácia verejnosti podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
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odpočítavaný materiál 6: PROFIL ABSOLVENTA
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – budovanie kapacít / profil absolventa
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autorka: Zora Paulíniová
stručný opis: ide o východiskový dokument pre nový vzdelávací program pre zástupcov
verejnej správy v oblasti prípravy kapacít v prostredí verejnej správy pre oblasť participatívnej
tvorby verejných politík. Dokument na základe kvalitatívneho zberu dát z prostredia
identifikoval hlavné kompetenčné oblasti, v ktorých by sa mali predstavitelia a predstaviteľky
verejnej správy vzdelávať. Pod kompetenciami ide o spôsobilosti, skladajúce sa z kognitívnej
zložky (vedomosti), psychomotorickej zložky (zručnosti) a socioafektívnej zložky (postoje).
Profil absolventa definuje, na čo potrebujú byť účastníci pripravení:
 čo potrebujú vedieť (vedomosti),
 čo potrebujú vedieť robiť (zručnosti),
 aké majú mať postoje.
Dôležitou časťou sú odporúčania a závery, ktoré sa týkajú:
 Oblasti a kompetencie vzdelávania
 Kompetencie v oblasti participácie
 Vzdelávanie predstaviteľov verejnej správy z rôznych úrovní
Formát vzdelávania a ďalšie odporúčania
štruktúra dokumentu:
1. Zadanie
2. Zhrnutie dokumentu
3. Metodika prieskumu
4. Kontext a rámce
5. Zistenia a analýzy
5.1. Súčasný stav participácie na Slovensku
5.1.1. Vnímanie participácie
5.1.2. Situácia v oblasti participácie vo verejnej správe
5.1.3. Možnosti uplatňovania participatívnych prístupov
5.1.4. Prekážky a bariéry zapojenia verejnosti
5.1.5. Podporné faktory a predpoklady pre rozvoj participácie
5.2. Vzdelávanie v oblasti participácie
5.2.1. Realizované vzdelávanie
5.2.2. Oblasti a kompetencie vzdelávania
5.2.3. Vzdelávanie predstaviteľov verejnej správy z rôznych úrovní
5.2.4. Formát vzdelávania a ďalšie odporúčania
Príloha: Prístupy k vzdelávaniu v oblasti participácie a iných blízkych tém
poznámka: profil absolventa predstavuje východiskový materiál pre dodávateľa vzdelávacieho
programu, v monitorovacom období sa realizovalo verejné obstarávanie na dodávateľov
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P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 9 podujatí
PODA 1 / pilotná schéma
pilotná schéma / 1 podujatie
 názov: 12 STATOČNÝCH
 termín: 20.11.2019
 počet zapojených osôb: 80
 kľúčové slová / program: participatívna tvorba verejných politík, pilotná schéma
 miesto: Hotel Bôrik, Bratislava
 téma stretnutia:
o verejná prezentácia dvanástich pilotných projektov, zastrešených pilotnou schémou participatívnej
tvorby verejných politík





o prezentácia výsledkov monitoringu a hodnotenia pilotnej schémy
o prezentácia ostatných projektov ÚSV ROS
cieľová skupina: zástupcovia štátnej správy, akademickej obce, regionálnej
a územnej samosprávy, mimovládneho sektoru a aktívni účastníci pilotných
projektov, zástupcovia ÚSV ROS
zapojení experti / lektori:
o Barbara Gindlová, zástupcovia pilotných projektov, Martin Mňahončák, Daniel
Klimovský, Bruno Konečný
poznámka: dokumentácia v prílohe

pilotný projekt 1 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 2 / 1 podujatie
 názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY VIII.
 termín: 12/9/2018 15:30 – 17:30 hod.
 počet zapojených osôb: 6
 kľúčové slová / program: mládež, Zákon o podpore práce s mládežou
 miesto: Kultúrnom stredisku Impulz, Dopravná 22, Bratislava – Rača
 téma stretnutia:
 konzultácie s mladými ľuďmi v rámci ďalšieho kola participatívneho procesu
zameraného na cieľovú skupinu a jej vnímanie voľnočasových potrieb
 identifikácia potrieb mladých v kontexte trávenia voľného času
 akým spôsobom trávi cieľová skupina svoj voľný čas?
 aká je motivácia danej cieľovej skupiny vykonávať zmienené aktivity?
 aké potreby má cieľová skupiny v oblasti trávenia voľného času?
 cieľová skupina: mladí ľudia
 zapojení experti / lektori:
 Katarína Batková, Michaela Besedová
 poznámka: dokumentácia v prílohe
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pilotný projekt 3 / 1 podujatie
 názov: EXKURZIA DO PRACOVÍSK EKOCENTRA LIPKA
 termín: 22/11/2018 09:00 – 15:00hod..
 počet zapojených osôb: 23
 kľúčové slová / program: exkurzia, Lipka, EKOVýCHOVA
 miesto: Pracoviská ekocentra Lipka v Brne: Kamenná, Rozmarýnek a Jezírko
 téma stretnutia:
o predstavenie koncepcie EVVO v Zlínskom kraji
o predstavenie ekocentra Lipky
o aktivity, financovanie, činnosť ekocentra
o príklad jedného dňa výukového pobytového programu
 cieľová skupina: zástupcovia projektu, poslanci obecných zastupiteľstiev, poslanci a
zamestnanci úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pedagógovia
 zapojení experti / lektori:
o Richard Medal
 poznámka: dokumentácia v prílohe
pilotný projekt 4 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 5 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 6 / 1 podujatie
 názov: RÓMOVIA VO SVIDNÍKU - stretnutie pracovnej skupiny zo zástupcov
zraniteľných skupín
 termín: 29.11.2018
 počet zapojených osôb: 15
 kľúčové slová / program: integrácia, inklúzia, mesto pre všetkých, Rómovia
 miesto: Mestský úrad Svidník, Svidník
 téma stretnutia:
o Reflexia situácie po komunálnych voľbách
o Manuál o participácii
o Situácia Rómov / Festivalová
1/ problémy, ktorým čelia?
2/ ako sa dozvedieť viac?
3/ ako sa podieľať na zmene? ako ich zapojiť?
o Plán na ďalšie stretnutie
 cieľová skupina: mladí ľudia, seniori, zdravotne postihnutí, Rómovia, Rusíni, ľudia
bez domova
 zapojení experti / lektori: Elena Kríglerová, Jana Kadlečíková, Ján Holodňák
 poznámka: dokumentácia v prílohe
pilotný projekt 7 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
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pilotný projekt 8 / 1 podujatie
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 9 / 1 podujatie
 názov: spoločné stretnutie pracovných skupín PS (P1 – P3), spojené so stretnutím
s novým primátorom mesta Nitra
 termín: 12.12.2019
 počet zapojených osôb: 24
 kľúčové slová / program: verejná diskusia s občanmi, participačný proces, Stratégia
prístupnosti
 miesto: MsÚ Nitra
 téma stretnutia: mesto Nitra - prístupnosť mesta
o Otvorenie stretnutia p. primátorom mesta Nitry
o Úvod: Stručná rekapitulácia priebehu projektu za obdobie od posledného
stretnutia PS
o Vyhodnotenie práce jednotlivých pracovných skupín (P. Korček,
o Osnova stratégie – jednotliví autori a ich kapitoly, diskusia o možnej spolupráci a
doplnení kapitol zo strany členov PS
o Stratégia – návrhy riešení problémov v oblasti prístupnosti v meste Nitra na základe
zozbieraných materiálov a práce skupín – info o odovzdaných materiáloch, diskusia
a ďalších možnostiach dodania materiálov
o Access City Award 2019 – informácia o vyhlásení výsledkov súťaže o
najprístupnejšie mesto v Európe, inšpirácia pre Nitru
 cieľová skupina: verejnosť, občania mesta, zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti
s dôrazom na zdravotne postihnutých a zraniteľné skupiny
 zapojení experti / lektori: Marek Hattas , Martina Hrozenská, Michaela Hajduková, B.
Mamojka, P. Korček, P. Teplický, T. Hóková
 poznámka: dokumentácia v prílohe
pilotný projekt 10 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 11 / 0 podujatie
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 12 / 0 podujatí
 názov: KAM KRÁČAŠ LENARTOV? INFORMAČNÝ DEŇ A DISKUSIA SO
ZAMESTNANCAMI OBCE LENARTOV
 termín: 6.12.2018
 počet zapojených osôb: 52
 kľúčové slová / program: úloha participácie v procesoch rozvoja obce
 miesto: Mestský úrad Svidník, Svidník
 téma stretnutia:
 vízia a rozvoj obce v previazaní na systematickú komunikáciu medzi verejnosťou,
riadiacimi a poradnými orgánmi obce, zapájanie zraniteľných skupín s dôrazom na
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Rómskych spoluobčanov, spolužitie Rómov a nerómov, ako aj úlohu a postavenie
Občianskej rady.
cieľová skupina: odborní zamestnanci/zamestnankyne obce Lenartov + volení
zástupci/zástupkyne
zapojení experti / lektori: Jana Bľandová
poznámka: dokumentácia v prílohe
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PODA 2 / analyticko – metodicko – legislatívna podpora participácie
zber dát III. – participatívne rozpočty a školy / 2 podujatia
názov: ŠKOLENIE KOORDINÁTOROV A RIADITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL TSK
termín: 29/11/2018 a 05/12/2018 09:00 – 15:00hod.
počet zapojených osôb: 57
kľúčové slová / program: participatívne rozpočty na stredných školách
miesto: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
téma stretnutia:
 Do čoho ideme? – predstavenie pilotnej schémy zavádzania parti rozpočtov na
školách v TSK
 Zahrajme sa! – spoločenská hra o parti rozpočte NIE JE MESTO AKO MESTO
 Appka od susedov – oboznámenie sa s elektronickou aplikáciou
 Domáca úloha – nastavenie pilotného ročníka a pravidiel PR na škole
cieľová skupina: koordinátori parti rozpočtov na stredných školách a riaditelia stredných
škôl
zapojení experti / lektori: Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová
poznámka: dokumentácia v prílohe
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celková sumarizácia ukazovateľov
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
 ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 15
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 11 materiálov
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS

 v súčasnej dobe nie je relevantné,
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných
politík
 100% naplnený ukazovateľ
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
 v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu školení
pracovníkov verejnej správy v rámci novovytvoreného vzdelávacieho programu,
v monitorovacom období prebehli prípravné kroky pre obstaranie metodík
vzdelávacieho programu
o v monitorovacom období sa realizovalo stretnutie expertov z pracovných
skupín k pripomienkam k materiálu s názvom profil absolventa
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
 v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu verejného
obstarávania na dodávateľa, ktorý zabezpečí nový vzdelávací program
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti
verejných politík
 100% naplnený ukazovateľ
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí
 ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
 počet zrealizovaných informačných aktivít celkom – od začiatku projektu: 92
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 13 informačných podujatí
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ
Newsletter NP PARTI
Newsletter 11 / 2018
 Názov: Byť slušným človekom celý život je hrdinstvo
 Opis: O monológu, kvalite dialógu alebo prečo sa darí rasizmu, extrémizmu a
nacionalizmu s Fedorom Gálom.
Poznámka: viď prílohy
Newsletter 12 / 2018
 Názov: Ľudia za záclonou ...
 Opis: O projekte č. 6, ktorého cieľom je tvorba integračnej stratégie mesta so
sociologičkou Elenou Kriglerovou (CVEK) a primátorom mesta Svidník Jánom
Holodňákom.
Poznámka: viď prílohy
Z denníkov pilotnej schémy
 November 2018
 December 2018
Poznámka: viď prílohu
Z denníkov analytických expedícií
 November 2018
 December 2018
Poznámka: viď prílohu
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach ÚSV ROS
 boli publikované výstupy cez FB konto úradu
 boli vypublikované výstupy cez web stránku ÚSV ROS
 boli vypublikované výstupy cez Spravodaj ÚSV ROS
 boli vypublikované na stránkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (v previazaní na
zber dát III. a pracovnú skupinu – participatívne rozpočty a školy)
 zoznam výstupov je predmetom samostatnej prílohy
Poznámka: viď prílohu
Web stránka projektu
 prebieha príprava web stránky projektu a znalostnej databázy
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
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PRÍLOHY
príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
príloha č. 3 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
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