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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV  

sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:  

 dohody mimo pracovného pomeru 

 

uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru 

o Mgr. Ján Mazúr / procesný analytik – SENIOR – 48– PP10 

DoVP/NPP/PP10/2018/40 

o Eliška Herinková, BA / procesný analytik – prierezové činnosti 

DoVP/NPP/A/2018/67 

o Ing. Judita Gogová / procesný analytik – SENIOR – 30 – PP5 

DoVP/NPP/PP5/2018/68 

o Mgr. Miroslav Pollák / odborný garant MNO – PP5 

DoPČ/NPP/PP5/2018/2 

o PhDr. Štefánia Nováková / procesný analytik – SENIOR – 28 – PP4 

DoVP/NPP/PP4/2018/69 

o Mgr. Martin Ďurech  / manažér pre verejné obstarávanie 

DoVP/NPP/A/2018/70 PAUSAL 

o Ing. Peter Medveď / procesný analytik – prierezové činnosti 

DoVP/NPP/A/2018/71 

o Mgr. Nikola Tokárová / asistent 

DoVP/NPP/A/2018/72 

o Jana Feherpataky Kuzmová, M.A. / procesný analytik – prierezové činnosti 

DoVP/NPP/A/2018/73 
 

 

Zoznam zazmluvnených za mesiac august 2018  – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV  
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING  

finančné čerpanie / ŽOP  

 ku dňu 6. august 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na RO ŽOP 
č.314011M298100301: 95 794,25 EUR (zálohová platba na obdobie 09/2018 - 
05/2019), uvedená ŽOP bola uhradená 19. septembra 2018 

 ku dňu 31. august 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO ŽOP č. 
314011M298500401: 125 105,36 EUR (refundácia výdavkov ÚSV SR ROS za 04-
07/2018), 

 ku dňu 31. august 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO ŽOP 
č.314011M298500501: 4 229,36 EUR (refundácia výdavkov partnera Nitra za 9/2017 - 
4/2018), 

 ku dňu 31. august 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO ŽOP 
č.314011M298500601: 20 053,36 EUR (refundácia výdavkov partnera ÚNSS za 9/2017 
- 3/2018), 

 súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu:  
o refundácia za marec – júl 2018  
o refundácia výdavkov partnera Lenartov 
o refundácia výdavkov partnera Hlohovec 

 

monitorovacia správa za jún - júl 2018 

 ku dňu 31. 08. 2018 bola spracovaná monitorovacia správa za jún - júl 2018 k ŽOP 
(refundácia – výdavky ÚSV SR ROS za 04-07/2018; refundácia – výdavky Nitra za 
9/2017-04/2018; refundácia – výdavky ÚNSS za 9/2017-3/2018),  

 podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom 
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za jún - júl 2018 

 

Zoznam všetkých ŽOP v rámci NP Participácia (zdroj: https://www.itms2014.sk) 

 

verejné obstarávanie 08/2018 
Prieskum trhu na určenie indikatívnej cenovej ponuky (predpokladanej hodnoty) na 

predmet zákazky: 

 Tvorba vzdelávacieho programu 

 Tlač brožúr, publikácií, letákov 
 
Vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet:  

 Realizácia reprezentatívneho prieskumu participácie občanov SR, príprava návrhu 
zmluvy o poskytnutí služieb, 

 Schválenie požiadavky na zabezpečenie Tlače brožúr, publikácií, letákov – príprava 
návrhu rámcovej dohody v súlade s ustanovením § 1 ods. 4) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Tlač brožúr, publikácií, letákov“ 

 
Poznámka: bez prílohy  

  

https://www.itms2014.sk/
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PODAKTIVITA 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,   

 zber dát formou naratívnych správ za jednotlivé pilotné projekty (2Q 2018),  

 plánovanie spoločného pracovného stretnutia k pilotnej schéme.  
 

plnenie merateľných ukazovateľov  

 v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 6 informačných aktivít, ktoré 
započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet zrealizovaných 
informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR, podujatia detailne popisujeme v 
poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď kapitolu merateľné ukazovatele), 
 

 

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,  

 priebežný zber dát z pilotných projektov. 

 

zber dát z pilotnej schémy  
pokračovanie analytických činností s dôrazom na zber dát (kvalitatívnych) 

 sumarizácia naratívnych správ,  

 realizácia doplnkových pološtruktúrovaných rozhovorov s vybranými aktérmi na 
jednotlivých pilotných projektoch,  

 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: 

 príprava na pracovné stretnutie projektového tímu, oboznámenie sa s návrhom zákona 
o dlhodobej starostlivosti zaslaného ministerstvom zdravotníctva SR, spracovanie 
podkladov 

 prezentovanie projektu Stratégia dlhodobej starostlivosti a implementácie do praxe na 
vzdelávacom pobyte v Dudinciach pre občianske združenia spadajúce pod AOPP – 
téma spolupráca na národnom projekte medzi MZ SR, MPSVaR, AOPP a ÚSV ROS a 
aktuálny stav projektu  

 idea making – príprava ideového konceptu komunikácie LTC 

 oboznamovanie sa s právnymi normami v oblasti poskytovania ošetrovateľskej 
starostlivosti v rámci dlhodobej starostlivosti 

 analýza východiskového stavu - vyhodnotenie a interpretácia dát z online 
dotazníkového prieskumu v prospech prípravy legislatívnych zmien 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
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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: 

 1/8/2018 - participačné stretnutie v Košiciach 

 2/8/2018 - participačné stretnutie v Jelšave 

 príprava na koordinačné stretnutie 

 7/8/2018 koordinačné stretnutie - téma: zistenia z participačného procesu, Z hlavy 

na nohy, príprava obsahového znenia zákona  

 13/8/2018 - participačné stretnutie na Vrchteplej, Považská Bystrica 

 16/8/2018 - participačné stretnutie v Banskej Bystrici 

 14/8/2018 koordinačné stretnutie - téma: správa PDCS k participačnému procesu s 

dôrazom na potreby mladých ľudí v rôznych typoch sídiel  

 21/8/2018 koordinačné stretnutie - prezentácia výskumu K. Čavojskej - dopady 

práce s mládežou, analýza systému podpory z pohľadu zistení  

 28/8/2018 koordinačné stretnutie - sumarizácia výstupov pilotného projektu 

 príprava guidelinu na konzultácie s mladými ľuďmi v rámci ďalšieho kola 

participatívneho procesu zameraného na cieľovú skupinu a jej vnímanie voľnočasových 

potrieb  

 príprava na skupinový telefonát k semizáverečnej správe z participačného procesu, 

skupinový telefonát k semizáverečnej správe z participačného procesu 

 príprava materiálov na participačné stretnutia 

 spracovanie grafických materiálov z participačného stretnutia 

 príprava propagačných materiálov z participačného stretnutia 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 3 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY I. – IV. 
o 1/8/2018 - participačné stretnutie v Košiciach, Komunitné centrum Luník IX., ETP, 

Košice – zber dát  

o 2/8/2018 - participačné stretnutie v Jelšave, Nízkoprahové centrum Jordán, 

YMCA, Jelšava 

o 16/8/2018 - participačné stretnutie v Banskej Bystrici, Komunitné centrum 

Fončorda, Banská Bystrica 
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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: 

 príprava exkurzie pre volených predstaviteľov TSK + poslanci  
 proces vzájomného pripomienkovania členmi expertného tímu  
 spracovanie a finalizácia analýzy  
 spracovanie návrhov pre stratégiu EVVO TSK z analýzy VS 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: /  
  



 11 

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: 

 pracovné stretnutie projektového tímu 21.8.2018  

 spracovávanie, kategorizácia a triedenie odpovedí elektronického dotazníkového 
zberu dát  

 spracovanie štatistiky týkajúcej sa zariadení sociálnych služieb, voľných miestach, 
celkovej kapacite na webe BSK   

 prípravné práce ku stretnutiu so sebaobhajcami a mladými ľuďmi s mentálnym 
postihnutím rozhovory so sebaobhajcami ľudí s mentálnym postihnutím - doplnkový 
kvalitatívny zber dát  

 rozhovory s mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím - doplnkový kvalitatívny zber dát  

 analýza webového sídla BSK s cieľom zberu štatistických údajov o sociálnych 
zariadeniach a.i., analýza získaných dát z webového sídla BSK,  

 získavanie a štúdium relevantných dát: počet obyvateľov v okresoch BSK, ročenka 
Bratislavský kraj v číslach 2017, mestská a obecná štatistika ŠÚ SR – Databáza REGDAT, 
PSHR BSK 2014-2020 

 štúdium dokumentu ÚSVROS o jednotnej úprave dokumentov,  

 spracovávanie, kategorizácia a triedenie odpovedí elektronického dotazníkového 
zberu dát 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
 

  



 12 

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: 

 spracovávanie podkladov ku tvorbe metodiky koncepcie rozvoja klastra obcí 

 súpis strategických dokumentov na štátnej a regionálnej úrovni, ktoré sa týkajú 
projektu - oblastí a priorít spracovávaných v príprave komplexného rozvojového 
dokumentu 

 označenie konkrétnych, relevantných častí pre náš projekt a spracovanie finálneho 
textu expertízy 

 sumarizácia spracovaných čiastkových výstupov so zameraním na ekonomickú analýzu 
zainteresovaných obcí klastra Spiša 

 príprava harmonogramu prác na ďalšie obdobie 

 rozpracovávanie a interpretácia  podkladov zo základného rozboru finančného zdravia 
obcí klastra Spiša 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
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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: 

 príprava pracovného stretnutia v septembri,  

 študovanie dokumentov mesta Svidník 

 koordinácia zapojených expertov ohľadom ďalšieho postupu 

 štúdium materiálov ohľadom participácie rôznych skupín na lokálnej úrovni 

 príprava na ďalšiu pracovnú skupinu Svidník pre všetkých 

 vyhľadávanie zahraničných partnerov na nadviazanie medzinárodnej spolupráce, 
aktivita 3.1. Výstup: vypracovaný zámer a plán študijnej cesty do zahraničia 
 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
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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 na pracovné stretnutie v Partizánskom  

 účasť na pracovnom stretnutí v Partizánskom 

 príprava naratívnej správy za obdobie 4-6/2018 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
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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: 

 priebežná dokumentácia činností podujatí a aktivít pilotného projektu pilotných schém 

 príprava na pracovné stretnutie participatívnych komunít 

 príprava koncepcie participatívneho plánovania verejných priestorov 

 príprava na pracovné stretnutie 

 úpravy grafických návrhov pre výstupy z analýz 

 14.08.2018 - Bratislava - pracovné stretnutie na USV ROS - pripomienkovanie 
metodológie k pripravovanej zbierke prípadových štúdií o participatívnom rozpočte 

 14.08.2018 - Hlohovec - pracovné stretnutie s navrhovateľmi projektov v rámci PR 
(Jozef Veselovský, Peter Nedoroščík, Martina Belanová + Peter Vittek)  

 28.08.2018 - Hlohovec - pracovné stretnutie s navrhovateľmi projektov v rámci PR 
(Jozef Veselovský, Martina Belanová)  

 príprava podujatí na mesiac september 2018:  
 05.09.2018 / Hlohovec - Participatívne plánovanie verejných priestorov – 

úprava vnútrobloku medzi ulicami Za poštou a Vinohradnícka Občania 
Hlohovca 

 06.09.2018 / MsÚ Hlohovec Pracovné stretnutie na MsÚ k pravidlám IdeaSiTy 
- Zástupcovia MsÚ Hlohovec a OZ Utopia 

 11.09.2018 / Dom služieb – blok C, Námestie sv. Michala 3, Hlohovec - 
Záverečné pracovné stretnutie predkladateľov občianskych projektov IdeaSiTy 
- predkladatelia občianskych projektov 

 25.09.2018 /  Hlohovec - Verejná prezentácia projektov a zadaní z PR - Občania 
Hlohovca 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí:  

 PRVÉ KOLO KONZULTÁCIÍ S PREDKLADATEĽMI OBČIANSKÝCH PROJEKTOV 

o 14.08.2018 - Hlohovec - pracovné stretnutie s navrhovateľmi projektov v rámci 
Participatívneho rozpočtu 

 DRUHÉ KOLO KONZULTÁCIÍ S PREDKLADATEĽMI OBČIANSKÝCH PROJEKTOV 
o 28.08.2018 - Hlohovec - pracovné stretnutie s navrhovateľmi projektov v rámci 

Participatívneho rozpočtu 
 

 
  



 16 

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: 

 príprava participatívneho stretnutia s občanmi, ktoré je naplánované na 11. 
septembra, priebežné sledovanie výsledkov online dotazníka 

 príprava verzie dotazníka pre ROŠ SZTP 

 zhromažďovanie materiálov a zapracovávanie podnetov z miniauditov do kostry 
stratégie 

 18.8.2018 - Nitra - informovanie členov SZTP o projekte, vyplnenie dotazníka o 
prístupnosti, zapojených 65 osôb  

 21.8.2018 - ÚNSS Bratislava - stretnutie RV – plánovanie participatívneho stretnutia / 
RV – Hrozenská, Lehocká, Ajdariová, Konečný, Mamojka, Korček, Hóková, Hajduková 

 príprava a plánovanie podujatia - 11.9.2018 - MsÚ Nitra - participatívne stretnutie s 
občanmi mesta Nitry - občania mesta Nitra 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
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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: 

 príprava na stretnutie, účasť na stretnutí  
o 06.08.2018 – stretnutie výmena skúsenosti, príprava a tvorba manuálu 
o 13.08.2018 – stretnutie výmena skúsenosti, príprava a tvorba manuálu 
o 20.08.2018 – stretnutie výmena skúsenosti, príprava a tvorba manuálu 
o 27.08.2018 – stretnutie výmena skúsenosti, príprava a tvorba manuálu 

 príprava materiálu a odborných podkladov k manuálu 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
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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: 

 príprava konferencie Cyklistická doprava 2018 v B. Bystrici s prezentáciou výstupov PP11 
 finalizácia podporných dokumentov a sprievodných výstupov 

 spracovanie finálneho výstupu projektu auditu ADVANCE 
 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1 

 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Názov dokumentu: Mobilita na území mesta Banská Bystrica - sociologický prieskum 
dopravného chovania. 
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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: 

 stretnutie so Splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom 

 konzultácie s garantkou za obec Lenartov k pripravovanému stretnutiu v téme 
sociálneho podnikania. 

 konzultácie so starostkou obce Lenartov k stavu implementácie projektu 

 štúdium materiálov k téme sociálneho podnikania 

 14.8.2018 / Stretnutie pracovnej skupiny k zamestnanosti v téme sociálneho 
podnikania 

 štúdium materiálov k téme vysporiadania pozemkov. 

 17.8.2018 / Pracovné stretnutie so zástupcom ÚSVRK Tiborom Perinom k téme 
vysporiadania pozemkov + Pracovné stretnutie s Andrejom Findorom k spracovaniu 
výstupných analýz 

 23.8.2018 / Pracovné stretnutie s riaditeľom OZ Cesta von k novým metódam zapájania 
rómskych rodičov do vzdelávania detí 

 24.8.2018 / Pracovné stretnutie so zástupcom ÚSVROS k stavu implementácie projektu 
+ Pracovné stretnutie (Skype) s projektovými expertmi 

 priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12 
pilotných schém 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí:  
o názov: Stretnutie pracovných skupín k tvorbe lokálnych politík v téme 

zamestnanosti – sociálne podnikanie 
o termín:  14.8.2018, 14:000 – 18:00 hod. 

 
 

  



 20 

sprievodné aktivity k PODA 1  

 predstavujeme pilotné projekty – príprava a spracovanie nových častí Newslettra, 

ktoré informujú o jednotlivých pilotných projektoch -  PP1 / PP6/ PP2 

a vypublikovanie článku k pilotnému projektu č.4 / Majú ľudia s mentálnym 

postihnutím právo na šťastný život? (publikovaný 28. augusta 2018) 

 katalóg k PODA 1  - finalizácia odborných článkov k jednotlivým pilotným projektom, 

ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettra v rámci sekcie Predstavujeme pilotné 

projekty 

 realizácia doplnkových rozhovorov s aktérmi pilotných projektov – podpora zberu 

dát II. / monitoring a hodnotenie pilotnej schémy, spracovávanie podkladov zo 

zaslaných naratívnych správ  
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PODAKTIVITA 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora 
zavádzania participatívnej tvorby 

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2  
V monitorovacom období ďalej pokračovala a prebiehala výskumná a analytická činnosti 
v rámci pracovných skupín:  

 teoretické východiská  

 monitoring pilotnej schémy (zber dát II) 

 zapájania marginalizovaných skupín (zber dát I) 

 ekonomické prínosy 

 hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy (zber dát III.)  

 participatívne rozpočtovanie na úrovni škôl (zber dát III.)  

 participatívne rozpočtovanie na úrovni samosprávy (zber dát III.)  

 online nástroje na podporu participatívnych procesov (zaradené do prierezových 
aktivít) 

 legislatíva a právny rámec  

 profil absolventa  
 

detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy  
 

teoretické východiská  

Slovník participácie - slovník ďalej prechádza rozsiahlou revíziou a doplnením, aby sme 
zahrnuli poznatky, získané v priebehu písania prehľadových štúdií - Filozofické a pojmové 
ukotvenie participácie a Dobré vládnutie a verejná participácia. Teoretická štúdia ku 
koncepcii governance prechádza procesom revízie a zapracovania pripomienok z 
oponentského konania vedeckého časopisu Sociológia revízia na základe recenzných 
posudkov z časopisu Sociológia (dohľadanie zdrojov).   
 
Súčasne expertky boli súčasťou konzultačného procesu pre prípravu:  

 metodiky - monitoring participatívnych procesov na úrovni štátnej správy (zber dát 
III.), 

 metodiky - monitoring participatívnych rozpočtov v samospráve (zber dát III.),  
 
August otvoril novú tému, ktorou bola príprava finálnej verzie dotazníka pre reprezentatívny 
prieskum postojov občanov Slovenskej republiky ku participácii.  
        
Zodpovedné expertky: Jana Plichtová a Anna Šestáková  

 

zber dát I. / zapájania marginalizovaných skupín  

Finalizácia zberu dát, spracovanie podkladov a tvorba dvanástich prípadových štúdií k téme 
zapájania marginalizovaných a zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. Prípadové 
štúdie ponúknu pohľad do labyrintu tvorby verejných politík na štyroch úrovniach – národnej, 
regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej so špeciálnym fokusom na mieru a spôsob zapájania 
zraniteľných skupín do týchto procesov. Výsledkom zhodnotenia prípadových štúdií bude 
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samostatná analýza zapájania zraniteľných skupín a metodika zapájania zraniteľných skupín 
do tvorby verejných politík.  
 
V mesiaci august 2018 boli odovzdané tieto štúdie:  
 

Prípadová štúdia participácie verejnosti na tvorby politiky na národnej úrovni – tvorba Koncepcie 

mestského rozvoja  

 Spracovali: Jana Kadlečíková a Zuzana Havírová 

 Prípadová štúdia bola odovzdaná: 31.8.2018 

 Opis: Prípadová štúdia sa zaoberá spôsobom tvorby koncepčného materiálu Koncepcia 
mestského rozvoja, ktorý bol pripravovaný na Ministerstve dopravy a výstavby SR. 
Ministerstvo iniciovalo širšiu pracovnú skupinu, na ktorej sa zúčastňovalo široké 
spektrum aktérov – jednak odborníci za akademickú sféru, štátne inštitúcie a 
samosprávy, ale aj tretí sektor a profesné organizácie.  
 

Participácia seniorov na lokálnej úrovni – participácia seniorov na tvorbe komunitného plánu 

sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste  

 Spracovali: Alena Chudžíková a Zuzana Havírová 

 Prípadová štúdia bola odovzdaná: 2.8.2018 

 Opis: Na jeseň 2017 bolo zrealizovaných 10 individuálnych kvalitatívnych rozhovorov 
so zástupcami samosprávy a seniorských združení anklubov v Bratislave-Novom Meste. 
Rozhovory sú podkladom pre obsahovú a tematickú analýzu, zistenia budú ukotvené v 
kontexte existujúcej literatúry o téme.  
 

Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv  

 Spracovali: Jarmila Lajčáková a Katarína Medľová 

 Prípadová štúdia bola odovzdaná: 18.8.2018 

 Opis: Prípadová štúdia sa zameriava na participatívny proces tvorby verejnej politiky 
relevantnej pre celoštátnu úroveň a pre všetky znevýhodnené skupiny. V tomto 
prípade išlo o postup, ktorý v rámci otvoreného vládnutia bol zamýšľaný ako určitý 
pilot tvorby participatívnej prípravy verejných politík.  

 
SUMARIZÁCIA PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ K AUGUSTU 2018 

1. Participácia detí a mladých na tvorbe Národného akčného plánu pre deti (E.G. 
Kriglerová a I.Rapošová) 

2. Participácia detí na tvorbe lokálnych politík v meste Zvolen (E.G. 
Kriglerová a I.Rapošová) 

3. Participácia zdravotne znevýhodnených na tvorbe verejných politík na regionálnej 
úrovni v Trnavskom samosprávnom kraji (E.G. Kriglerová a I.Rapošová) 

4. Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe politiky v oblasti sociálnych 
služieb – národná úroveň (J. Kadlečíková, K. Medľová) 

5. Prípadová štúdia participácie rómskej menšiny pri tvorbe Akčného plánu pre okres 
Kežmarok – regionálna úroveň (J. Kadlečíková, Z. Havírová) 

6. Prípadová štúdia participácie verejnosti na tvorby politiky na národnej úrovni – tvorba 
Koncepcie mestského rozvoja (J. Kadlečíková, Z. Havírová) 
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7. Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na lokálnej úrovni – tvorba komunitného 
plánu sociálnych služieb v Banskej Bystrici (A. Chudžíková a K. Medľová) 

8. Participácia migrantov na národnej úrovni – zapojenie migrantov do činnosti 
konzultačných orgánov na národnej úrovni (A. Chudžíková a Z. Havírová) 

9. Participácia seniorov na lokálnej úrovni – participácia seniorov na tvorbe komunitného 
plánu sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste (A. Chudžíková a Z. Havírová) 

10. Participácia Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách – príklad lokálnej úrovne: 
Komunitné centrum menšín (KCM) Veľký Krtíš (J. Lajčáková a Z.Havírová) 

11. Participácia v oblasti životného prostredia s prihliadnutím na situáciu 
marginalizovaných skupín  - regionálna úroveň, Projekt Poľana CEPI priatelia ZEME (J. 
Lajčáková a I. Rapošová) 

12. Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv (J. Lajčáková, I. Rapošová a Z. 
Havírová) 

 
V rámci prípravy Open Government Partnership Week – na pracovnom stretnutí zo dňa 
2.8.2018 - bolo navrhnuté a prijaté, aby jednou z tém Týždňa otvoreného vládnutia, 
realizovaného v októbri 2018, bola aj verejná prezentácia výstupov a zistení zo zberu dát II., 
venovanému téme Zapájanie marginalizovaných a zraniteľných skupín do tvorby verejných 
politík. Cieľom verejnej prezentácie bude predstaviť výsledok kvalitatívneho výskumu 
a zistenia z dvanástich prípadových štúdií, ktoré vznikli v rámci národného projektu ÚSV ROS. 
Výskum ponúka pohľad na tvorbu verejných politík na štyroch úrovniach: národnej, 
regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej. Hlavným zámerom prebiehajúceho výskumu je 
spracovanie a zavedenie metodík, ktoré v prostredí verejnej správy môžu zvyšovať mieru 
zapájania znevýhodnených skupín na tvorbe verejných politík, a tak zmierňovať ich izoláciu a 
nerovnosti v spoločnosti. 
 
Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková (nástup 
z materskej dovolenky do pracovného pomeru od 1.4.2018) ), Jana Kadlečíková, Ivana 
Rapošová, Katarína Medľová a Zuzana Havírová. Katarínu Medľovú nahradila Zuzana 
Luptáková.  
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zber dát II. / monitoring pilotnej schémy  

 zber dát II. (monitoring pilotnej schémy) 

V mesiaci august 2018 prebehol doplnkový zber naratívnych správ za pilotné projekty, ktoré  
vzhľadom na dovolenkové obdobie naratívne správy nedodali, alebo požiadali o realizáciu 
osobného rozhovoru, ktorý by spracovanie naratívnej správy nahradil, či možnosť neskoršieho 
dodania týchto naratívnych - monitorovacích správ.   

Členovia monitorovacieho tímu pokračovali v analýze dovtedy doručených naratívnych správ 
a v príprave doplnkových aktivít zberu dát z prostredia pilotnej schémy participatívnej tvorby 
verejných politík a jednotlivých pilotných projektov tak, aby spracovali úvodné časti príbehov 
jednotlivých pilotných projektov, ktoré budú slúžiť ako odborný podklad pre analýzu. 
Prezentácia spracovaných častí je naplánovaná na začiatok septembra 2018.  

 dotazník o postojoch k participácii 

Elektronický dotazník prešiel ďalším kolom oponentúry, ako aj sprievodný list pripravený na 
distribúciu dotazníka. Návrh na využitie možností distribuovať a spracovať dotazník cez 
zamestnancov Inštitútu verejnej správy – školiace stredisko pre zamestnancov verejnej správy.  

 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, Miriam Bošelová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabinová)  
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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, oblasti verejných politík a konkrétne participačné procesy 
sme sa rozhodli identifikovať až na základe dynamických rozhodnutí a potrieb projektu. 
V rámci opisu projektu sme úlohy zadefinovali veľmi voľne ako výskum aktuálnych, 
prebiehajúcich, práve ukončených, alebo z iného dôvodu zaujímavých participačných 
procesov/scenárov/príkladov, ktoré stoja mimo pilotnú schému participatívnej tvorby 
verejných politík (Podaktivita 1).  
 
Konkrétne ide o položky kvalitatívny zber dát III. - nezávislé hodnotenie participatívnych 
procesov, stojacich mimo pilotnú schému, ktorého súčasťou je príprava metodiky nezávislého 
hodnotenia participatívnych procesov. Výsledkom je súbor prípadových štúdií o participácii, 
ktoré sledujú vybrané ukazovatele, zadefinované v metodickom ukotvení výskumu s dôrazom 
na vybrané premenné a kritériá, ktoré majú na kvalitu participačného procesu vplyv.  
 

Závery, odporúčania a zistenia z jednotlivých výskumných expedícií, budú transformované do 
konkrétnych prípadových štúdií, alebo katalógov tak, aby sa stali cenným zdrojom dát pre 
záverečné analýzy, sumarizujúce naše poznatky v troch hlavných oblastiach:  

 súčasný stav participácie zainteresovaných skupín na tvorbe verejných politík a 
príkladov dobrej praxe na Slovensku a v zahraničí na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, 

 súčasné postupy tvorby verejných politík a pripravenosti na participáciu na národnej, 
regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni, 

 súčasné legislatívne nástroje a možnosti participácie verejnosti a zainteresovaných 
skupín na tvorbe verejných politík na Slovensku a v zahraničí na národnej, regionálnej 
a miestnej úrovni. 

 
V roku 2018 sme pristúpili k zadefinovaniu konkrétnych zadaní, ktoré dali konkrétne obsahové 
zameranie ďalším výskumným sondám, realizovaným v rámci položky kvalitatívny zber dát III. 
- nezávislé hodnotenie participatívnych procesov. Konkrétne ide o tieto výskumy:  

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  
Bola zadefinovaná potreba získať väčšie znalosti o príčinách úspešnosti/neúspešnosti a hlavne 
o úskaliach aplikačnej praxe zavádzania participatívnej tvorby verejných politík na štátnej 
úrovni. Relevantné medzinárodné iniciatívy (OSN, EÚ, Agenda 2030, RIA, OGP)  celkom 
jednoznačne artikulujú rolu verejnosti v celom procese rozhodovania a životnom cykle 
štátnych politík, ktorú adresujú členským štátom v podobe úloh, či výziev.  
 
Indície ukazujú, že existuje akási vzájomne obrátená realita participácie, v ktorej komunálne 
mechanizmy zapájania verejnosti majú málo štandardizované a formalizované postupy, ale 
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hodnotovo chápu pointu participácie, jej kontext, hodnotu, zmysel, význam, exaktnejšie a 
spravidla dosahujú uspokojivé výsledky.  
 
Na druhej strane štát reprezentovaný ústrednými orgánmi disponujúci pomerne dobrými 
formálnymi mechanizmami zapájania, poskytujúci vysoký štandard formálneho zapojenia, 
bojuje so schopnosťou dostatočne zvnútorniť podstatu participácie a zapojenia verejnosti do 
prípravy, schvaľovania, implementácie, monitorovania, vyhodnocovania a aktualizácie politík. 
Pochopenie zrkadlovej sínusoidy môže naznačiť aj vzájomné príležitosti na výmenu skúsenosti 
a scitlivenia prostredia štátnej správy.  
 
V mesiaci august 2018 prebehli:  

 finalizácia metodiky pre Monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni 
štátnej správy s názvom Metodika k zberu dát v rámci prípravy prípadových štúdií na 
národnej úrovni, ktorá je predmetom odpočtu merateľného ukazovateľa (autori 
metodiky: Alexandra Poláková Suchalová, Daniel Klimovský, Anna Šestáková a Bruno 
Konečný) 

 zber dát z verejne dostupných prameňov, príprava na prvé pološtruktúrované 
rozhovory s predstaviteľmi ministerstiev, ktorí zodpovedali za prípravu danej politiky,  

 realizovali sa úvodné rozhovory s vybranými aktérmi pre tieto politiky:   

 Surovinová politike SR do roku 2030,  

 Stratégii hospodárskej politiky, 

 Koncepcii mestského rozvoja SR do roku 2030.  
 
Zodpovedný expert: Bruno Konečný a jeho tím: Alena Rochovská, Marianna Mrva, Zuzana 
Réveszová, Anna Šestáková  
Podporná expertná skupina: Alexandra Poláková, Daniel Klimovský  
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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  

Participatívny rozpočet (PR) je účinným nástrojom zapájania ľudí do rozhodovania, ktorý 
prináša  reálne výsledky v relatívne krátkom časovom horizonte. Napriek tomu, že sa dnes 
stáva veľmi obľúbeným nástrojom participácie na všetkých úrovniach verejnej správy, túto 
problematiku  na Slovensku považujeme za doposiaľ nedostatočne preskúmanú oblasť.  
 
Rastúci záujem slovenských samospráv o zapájanie občanov do tvorby rozpočtu vytvoril 
potrebu zmapovať danú problematiku komplexne. Výsledky nášho výskumu chceme 
poskytnúť samosprávam, ktoré stoja pred svojou prvou skúsenosťou s participatívnym 
rozpočtom a podnietiť tak ich nárast na lokálnej úrovni.  
 
Cieľom analytickej činnosti je pripraviť „receptár skúseností pre mestá a obce“ na základe 
kvalitatívneho zberu dát o slovenskej praxi zavádzania a implementovania participatívnych 
rozpočtov do života samosprávy (dobrá/zlá prax, odporúčania, praktický manuál – pravidlá). 
Súčasne sa chceme pokúsiť o prenos dobrej praxe participatívneho rozpočtu na úrovni štátu 
z Portugalska na Slovensko s využitím pracovnej stáže našich expertov v zahraničí.  
 
V mesiaci august 2018 prebehla:  

 identifikácia vybraných subjektov verejnej správy, ktoré vstúpili do zoznamu 
realizátorov participatívnych rozpočtov v mestách a obciach na území Slovenska 
a výber subjektov pre zber kvalitatívnych dát (viac ako 20),  

 zber dát z verejne dostupných prameňov o procesoch zavádzania PR - rešerš a 
zhromaždenie údajov o počte a skúsenostiach s participatívnym rozpočtovaním na 
Slovensku ako podklad pre tvorbu „receptára skúseností“,  

 príprava na prvé pološtruktúrované rozhovory s aktérmi procesu prípravy, realizácie 
participatívnych rozpočtov,  

 finalizácia metodiky pre Monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni 
štátnej správy s názvom Metodika hodnotenia procesov participatívneho 
rozpočtovania pre mapovanie skúseností s participatívnym rozpočtovaním v 
prostredí miestnej územnej samosprávy, ktorá je predmetom odpočtu merateľného 
ukazovateľa (autori metodiky: Alexandra Hrabinová),   

 prebiehala komunikácia s portugalskou agentúrou AMA – Administrative 
Modernization Agency, spojená s prípravou zahraničnej pracovnej cesty, ktorej 
cieľom je transfer dobrých skúseností s participatívnym rozpočtom na lokálnej, 
regionálnej a národnej úrovni. 

 
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová s tímom Barbara Gindlová, Bruno Konečný, 
Dominika Halienová, Alexandra Poláková Suchalová a Eliška Herinková 
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zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl  

Vzhľadom na výsledky realizovaných prieskumov, kvalitatívnych rozhovorov a panelových 
diskusií sme sa rozhodli 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.  
 
Zvolili sme formát pilotného zavádzania participačných procesov v prostredí stredných škôl 
na úrovni Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Prvá dotačná schéma na Slovensku, 
ktorá cielene podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania v prostredí 
stredných škôl, vytvára pre národný projekt ideálne podmienky pre výskum. V rámci 
participatívneho rozpočtu študenti škôl sami ponúkajú riešenia a následne rozhodujú o tom, 
ako naložiť s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo školského rozpočtu. 
 
V rámci projektu budeme analyzovať participatívny proces na jednotlivých zapojených 
školách a testovať originálne prístupy ku zavádzaniu procesu participatívneho rozpočtovania 
na jednotlivých školách. V rámci výskumu využijeme sieť školských koordinátorov, ktorí ako 
procesní analytici, budú zodpovední za priebeh participačných rozpočtov na zapojených 
školách a zabezpečia zber dát a monitoring participačného procesu priamo z prostredia 
jednotlivých škôl.   
 
V mesiaci august 2018 prebehla:  

 príprava podmienok na zavedenie participatívnych rozpočtov v prostredí stredných 
škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja formou samostatnej dotačnej schémy,  

 príprava programu a metodiky zavádzania participatívnych rozpočtov na jednotlivých 
školách,  

 príprava spoločenskej hry – finalizácia,  

 príprava na stretnutie s riaditeľmi stredných škôl v TSK a dolaďovanie časového rámca,  

 pracovné stretnutie s Ľ. Borošovou z RVC – Košice k plánovaniu verejnej prezentácie 
pre zástupcov miestnej územnej samosprávy (riaditelia a učitelia základných škôl) 
v mesiacoch november / december 2018. 

 
V rámci prípravy Open Government Partnership Week – na pracovnom stretnutí zo dňa 
2.8.2018 - bolo navrhnuté a prijaté, aby jednou z tém Týždňa otvoreného vládnutia, 
realizovaného v októbri 2018, bola aj participatívne rozpočtovanie v prostredí škôl, 
simulácia participatívnych procesov pre budovanie znalostného a hodnotového potenciálu 
mladých ľudí v previazaní na aktívnu účasť na správe vecí verejných. Cieľom verejnej 
prezentácie bude predstaviť výsledok partnerstva ÚSV ROS a Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ktorou je prvá dotačná schéma na zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí 
stredných škôl.  
 
Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová, 
Jana F. Kuzmová, Danka Gavalierová, Eva Žernovičová  
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zber dát IV. / videozber dát  

Záznam dát formou videozáznamov/videovizitiek k pilotnému projektu / PP-10 a spracovanie 
a zálohovanie dát úprava pre nahranie na server youtube.com PP10. 
 
Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová  
 

legislatívny a právny rámec  

 príprava na verejnú prezentáciu zistení z realizovaných analýz v zmysle zadania.  
 
Zodpovední experti: Kristína Babiaková  
 
Poznámka: v rámci monitorovacieho obdobia nedochádza k čerpaniu finančných 
prostriedkov, ale experti sa zúčastňujú stretnutí a finalizujú svoje úlohy a výstupy v zmysle 
zadaní a pripomienok ÚSV ROS  
 

profil absolventa  

Prebehlo pripomienkovanie východiskového materiálu k tvorbe vzdelávacieho programu. 
Verejná prezentácia dokumentu pred interným tímom expertov prebehne v septembri 2018.  
 
Zodpovedné expertky: Zora Paulíniová  
 

on – line nástroje na podporu participatívnych procesov 
V rámci obdobia august 2018 prebehla diskusia o možnostiach realizácie samostatného 

školenia/tréningu/ informačného dňa, ktorý by bol určený pre žiadateľov a prijímateľov 

finančných prostriedkov za subjekty mimovládneho sektora OP EVS a otvoril tému kvalitného 

nastavenia participatívnych procesov a súčasne odprezentoval výber z existujúcich on – line 

nástrojov na podporu participácie.  

 
Zodpovední experti: Tomáš Malec 
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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 a jednotlivých pilotných projektoch:  

 Majú ľudia s mentálnym postihnutím právo na šťastný život? 
 prezentácia pilotného projektu č.4  o ľuďoch s mentálnym postihnutím, ktorí potrebujú 

osobitý prístup nielen zo strany opatrovateľov a rodiny, ale aj zo strany štátu, či už na 
úrovni štátnej správy alebo samosprávy a tvorbe Koncepcie rozvoja služieb pre potreby 
ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny na území Bratislavského samosprávneho 
kraja.  

 publikovaný 28. augusta 2018 
 Na občanoch záleží... 
 Rozhovor s Ľubou Borošovou, riaditeľkou Regionálneho vzdelávacieho centra v 

Košiciach o úlohe verejnosti, participácii, spolurozhodovaní, ako aj na tému ako 
zvyšovať záujem samosprávy o názor občana.  

 publikovaný 21. augusta 2018 
 
Súčasne sa pripravoval materiál k ďalším Newslletru.  

 

katalóg k PODA 1   

 spracovanie odborných materiálov a rozhovorov s tvorcami pilotných projektov: 

zástupcovia MNO, VS, ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettra 2018 (finalizácia 

pilotný projekt 1, pilotný projekt 2, pilotný projekt 6)  

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 august sa realizovali prvé kroky k tvorbe webového sídla NP PARTI, ktorého 
súčasťou bude elektronická znalostná databáza.  
 

Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec  
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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 – 2 materiály   
 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 6 podujatí  
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stručný popis k plneniu jednotlivých ukazovateľov  

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

 
odpočítavaný materiál 1: METODIKA HODNOTENIA PROCESOV PARTICIPATÍVNEHO 
ROZPOČTOVANIA PRE MAPOVANIE SKÚSENOSTÍ S PARTICIPATÍVNYM ROZPOČTOVANÍM V 
PROSTREDÍ MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU  
 
autori: Ing. Alexandra Hrabinová 
 
stručný opis: Metodika je základný východiskový materiál pre kvalitatívny zber dát a výskum. 
Na základe jednotnej metodiky je možné analyzovať existujúce modely participatívneho 
rozpočtu v praxi miestnej územnej samosprávy. Cieľom výskumu nie je hodnotiť samosprávy 
pri výkone participatívneho rozpočtu, poukazovať na chyby a navrhovať zlepšenia, ale popísať 
zvolený prístup samosprávy, nastavenie jednotlivých fáz participatívneho procesu, problémy, 
s ktorými sa pri realizácií participatívneho rozpočtu stretli a úspechy, ktoré sa im podarilo 
dosiahnuť. Na základe informácií, ktoré sa nám podarí zozbierať, vytvoríme praktického 
sprievodcu, pomocou ktorého chceme naštartovať vznik dlhodobo funkčných a významovo 
zmysluplných participatívnych rozpočtov v nových samosprávach na Slovensku. Metodika je 
kľúčom k:  

1. poznaniu východísk a cieľov, ktoré danú samosprávu viedli k zavedeniu 
participatívneho rozpočtu, 

2. oboznámeniu sa s procesom fungovania participatívneho rozpočtu v danej 
samospráve,  

3. sumarizáciu názorov a skúseností všetkých zainteresovaných strán s PR.  
 
štruktúra dokumentu:  

 dynamických riešeniach a nových témach výskumu  
o Monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy 
o Monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí 

územnej samosprávy  
o Monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania 

v ekosystéme stredných a základných škôl  
 participatívnom rozpočtovaní  
 Participatívny rozpočet a Slovensko  
 Existujúce príklady PR na lokálnej úrovni  
 Cieľ výskumu  
 Metodológia zberu dát  
 Štruktúra prípadových štúdií  
 Scenár pre pološtruktúrované rozhovory s aktérmi PR  
 Starosta, primátor alebo prednosta  
 Pracovník úradu, zástupca MVO (zodpovedný za riadenie a organizovanie PR)  
 Kľúčový informant, predkladateľ projektu v rámci participatívneho rozpočtu  
 Záver  
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odpočítavaný materiál 2: MONITORING A HODNOTENIE PARTICIPAČNÝCH PROCESOV NA 
ÚROVNI ŠTÁTNEJ SPRÁVY METODIKA K ZBERU DÁT V RÁMCI PRÍPRAVY PRÍPADOVÝCH 
ŠTÚDIÍ NA NÁRODNEJ ÚROVNI 
 
autori: Alexandra Poláková Suchalová, Daniel Klimovský, Anna Šestáková, Bruno Konečný 
 
stručný opis: Potreba získania znalostí o príčinách úspešnosti a úskaliach aplikačnej praxe 
zapájania verejnosti do procesov rozhodovania a tvorby verejných politík na štátnej úrovni aj 
z dôvodu, že relevantné medzinárodné iniciatívy celkom jednoznačne artikulujú rolu 
verejnosti v celom rozhodovacom procese a životnom cykle štátnych politík a adresujú ju 
členským štátom v podobe úloh, či výziev. Cieľom je diagnostikovať existujúci stav, 
identifikovať „detské choroby“ participatívnych procesov na úrovni štátnej správ, aby bolo 
možné navrhnúť a nastaviť opatrenia, ktoré participačný proces prehĺbia spôsobom, v ktorom 
bude vznikať podhubie pre budovanie dôvery medzi občanom a inštitúciami štátu.  
 
štruktúra dokumentu:  

 O dynamických riešeniach a nových témach výskumu 
o Monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy 
o Monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej 

samosprávy 
o Monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v 

ekosystéme stredných a základných škôl 
 Zdôvodnenie zberu dát 
 Ciele zberu dát v rámci prípravy prípadových štúdií 
 Dizajn spracovania výstupov zberu dát 
 Metodika zberu dát 
 Rámcový protokol na zber dát v štátnej správe 
 Priebežná správa o postupe zberu dát III. 
 Postup pri výbere nových spolupracovníkov 
 Prípravné činnosti pre zber dát III. na úrovni štátnych politík 
 Výber politík do prvej etapy zberu dát 
 Príloha 1: Vzor sprievodného listu / e-mailu 
 Príloha 2: Vzor informovaného súhlasu 
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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 

 v monitorovacom období sa realizovala:  

o pripomienkovanie materiálu s názvom profil absolventa a strom podporných 

materiálov, ktoré sú, alebo budú výsledkom realizácie NP PARTI 

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: 79 

 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 6 informačných podujatí za ÚSV ROS / MV 
SR  
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rozklad a opis podujatí v previazaní na pilotné projekty a pracovné tímy  

pilotný projekt 1 / 0 podujatí  

 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

pilotný projekt 2 / 3 podujatia 

 názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY V. 

         termín: 01.8.2018 13:30 – 15:30hod.. 

         počet zapojených osôb: 24 (na prezenčnej listine zaevidovaných 9 detí) 

         kľúčové slová / program: mládež, Zákon o podpore práce s mládežou, rómska 
komunita, voľný čas 

         miesto: Komunitné centrum Luník IX., ETP, Košice 

         téma stretnutia:  
o  akým spôsobom trávi cieľová skupina svoj voľný čas 
o   aká je motivácia danej cieľovej skupiny vykonávať zmienené aktivity 
o   aké potreby má cieľová skupina v oblasti trávania voľného  
 

         cieľová skupina:  mladí ľudia z rómkej komunity 

         zapojení experti / lektori: Katarína Batková, Michaela Besedová 

         poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY VI. 

         termín: 02.8.2018 14:00 – 16:00hod.. 

         počet zapojených osôb: 13 (na prezenčnej listine zaevidovaných 5 mladých ľudí) 

         kľúčové slová / program: mládež, Zákon o podpore práce s mládežou, rómska 
komunita, voľný čas,  

         miesto: Nízkoprahové centrum Jordán, YMCA, Jelšava  

         téma stretnutia:  
o  akým spôsobom trávi cieľová skupina svoj voľný čas 
o   aká je motivácia danej cieľovej skupiny vykonávať zmienené aktivity 
o   aké potreby má cieľová skupina v oblasti trávania voľného  
 

         cieľová skupina:  mladí ľudia z rómkej komunity 

         zapojení experti / lektori: Katarína Batková, Michaela Besedová 

         poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY VII. 

         termín: 13.8.2018 13:00 – 15:00hod.. 

         počet zapojených osôb: 30 (na prezenčnej listine zaevidovaných 23 mladých ľudí) 

         kľúčové slová / program: mládež, Zákon o podpore práce s mládežou, mladí 
astronómovia, fyzici, matematici, voľný čas,  

         miesto: Pamätník SNP, Vrchteplá, Považská Bystrica  

         téma stretnutia:  
o  akým spôsobom trávi cieľová skupina svoj voľný čas 
o   aká je motivácia danej cieľovej skupiny vykonávať zmienené aktivity 
o   aké potreby má cieľová skupina v oblasti trávenia voľného  

         cieľová skupina:  mladí astronómovia, fyzici, matematici, 
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         zapojení experti / lektori: Katarína Batková, Michaela Besedová 

         poznámka: dokumentácia v prílohe, podujatie nebolo oficiálne odpočítané z dôvodu 
ľudskej chyby pri zápočte podujatí za pilotný projekt č.2 
  
názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY VIII. 

         termín: 16.8.2018 16:30 – 18:30hod.. 

         počet zapojených osôb: 22 (na prezenčnej listine zaevidovaných 17 mladých ľudí) 

         kľúčové slová / program: mládež, Zákon o podpore práce s mládežou, voľný čas,  

         miesto:  Komunitné centrum Fončorda, Banská Bystrica  

         téma stretnutia:  
o  akým spôsobom trávi cieľová skupina svoj voľný čas 
o   aká je motivácia danej cieľovej skupiny vykonávať zmienené aktivity 
o   aké potreby má cieľová skupina v oblasti trávenia voľného  

         cieľová skupina:  aktívni mladí, organizujúci rôznorodé športové a občianstvo - 
aktivistické krúžky 

         zapojení experti / lektori: Katarína Batková, Michaela Besedová 

         poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

pilotný projekt 3 / 0 podujatí 

 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

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 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

pilotný projekt 7 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

pilotný projekt 8 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

         názov: PRVÉ KOLO KONZULTÁCIÍ S PREDKLADATEĽMI OBČIANSKÝCH PROJEKTOV 

         termín: 14.08.2018, 18:00 – 20:00 hod. 

         počet zapojených osôb: 8 občanov + 4 zástupcovia OZ Utopia 

         kľúčové slová / program: občianske projekty, participatívny rozpočet 

         miesto: AXA klub, Hlohovec 

         téma stretnutia:  
o prezentácia návrhov občianskych projektov do participatívneho rozpočtu IdeaSiTy 2018  

o Vyznačenie cykloturistickej trasy Hlohovec-Havran, 
o Označenie prekážok na chodníkoch reflexnou farbou,  
o Cvičisko pre psov,  
o Družobný a oddychový ostrovček Hlohovec - De Panne,  
o Permakultúrna komunitná záhrada,  
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o Aktivity v hornej časti Zámockej záhrady  
o diskusia o problémoch, nedostatkoch projektov a požiadavkách predkladateľov smerom 

k mestu Hlohovec 

        cieľová skupina:  predkladatelia občianskych projektov do participatívneho rozpočtu 
IdeaSiTy 2018 

         zapojení experti / lektori: 
  Jozef Veselovský, Peter Nedoroščík, Martina Belanová, Peter Vittek 

         poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

         názov: DRUHÉ KOLO KONZULTÁCIÍ S PREDKLADATEĽMI OBČIANSKÝCH PROJEKTOV 

         termín: 28.08.2018, 18:00 – 21:00 hod. 

         počet zapojených osôb: 10 občanov + 2 zástupcovia OZ Utopia 

         kľúčové slová / program: občianske projekty, participatívny rozpočet 

         miesto: AXA klub, Hlohovec 

         téma stretnutia:  
o prezentácia zvyšných návrhov občianskych projektov do participatívneho rozpočtu 

IdeaSiTy 2018  
o Otvorená obývačka,  
o POVEDZ DOSŤ  
o Ružový festival  
o Publikácia Dejiny budovania podzemných priestorov mesta Hlohovec v rokoch 1300 

– 1945, 
o  rozpracovanie a dopracovanie projektových formulárov 

        cieľová skupina:  predkladatelia občianskych projektov do participatívneho rozpočtu 
IdeaSiTy 2018 

         zapojení experti / lektori: 
  Jozef Veselovský, Martina Belanová 

         poznámka: dokumentácia v prílohe 

pilotný projekt 9 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

pilotný projekt 10 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

pilotný projekt 11 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

pilotný projekt 12 / 1 podujatie 

  názov: STRETNUTIE PRACOVNÝCH SKUPÍN K TVORBE LOKÁLNYCH POLITÍK V TÉME 
ZAMESTNANOSTI – SOCIÁLNE PODNIKANIE 

 termín:  14.8.2018, 14:000 – 18:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 13 

 kľúčové slová / program: zraniteľné skupiny, marginalizovaná rómska komunita, 
sociálna inklúzia 

 miesto: Banská Bystrica 

 téma stretnutia:  
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o Predstavenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

o Sociálne podnikanie je akákoľvek podnikateľská činnosť, ktorá spĺňa tieto 

znaky 

o Proces registrácie sociálneho podniku 

o I. Finančná pomoc 

o II. Kompenzačná pomoc 

o III. Nástroje na stimuláciu trhu 

o Príklady dobrej praxe 

o Nápady pre Lenartov 

o Plány na ďaľšie obdobie 

 cieľová skupina:  aktéri Občianskej rady (OR) a širšej verejnosti, ktorá bola 
prostredníctvom OR mobilizovaná 

 zapojení experti / lektori: Zuzana Polačková, Klára Orgovánová 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď. 

prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE  
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ 

Newsletter NP PARTI  
Newsletter 8 / 2018  

 Názov: Na občanoch záleží 

 Opis: rozhovor s Ľ. Borošovou, riaditeľkou Regionálneho vzdelávacieho centra v 
Košiciach 

Poznámka: viď prílohy 
 
Newsletter 8 / 2018  

 Názov: Majú ľudia s mentálnym postihnutím právo na šťastný život? 

 Opis: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodín 

 Sekcia: Predstavujeme pilotné projekty – pilotný projekt č.4 
Poznámka: viď prílohy 
 
Z denníkov pilotnej schémy  

 august 2018 
Poznámka: viď prílohu  

 
Z denníkov analytických expedícií  

 august 2018 
Poznámka: viď prílohu  
 
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach 

 boli publikované výstupy cez FB konto úradu. 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  

 
 

 

 

 

 

  


