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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV  
 
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:  

 štátna dočasná služba  

 dohody mimo pracovného pomeru 

 

uzatvorené pracovné zmluvy - štátna dočasná služba  

o Ing. Dominika Halienová / hlavný štátny radca – odborník  

služobná  zmluva č. SPOU-P04/2018/001260-017 

uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru 

o Mgr., PhD. Katarína Čavojská / procesný analytik - SENIOR – 6 – PP2 

DoVP/NPP/PP2/2018/51 

o Mgr. Marián Horanič / procesný analytik - JUNIOR – 4 – PP4 

DoVP/NPP/PP4/2018/66 

o PhDr. Helena Paňková / procesný analytik - JUNIOR - 5 – PP6 

DoVP/NPP/PP6/2018/74 

o Ladislav Suchytra / procesný analytik - JUNIOR - 5 – PP6 

DoVP/NPP/PP6/2018/75 

o Ing. Ľudmila Šandalová / procesný analytik - JUNIOR - 5 – PP6 

DoVP/NPP/PP4/2018/69 

o Bc. Ľuboslava Želizňaková  / procesný analytik - JUNIOR – 5 – PP6 

DoVP/NPP/PP6/2018/77 

o Bc. Petr Sivák / procesný analytik - JUNIOR – 5 – PP6 

DoVP/NPP/PP6/2018/78 

o Mgr. Ľubomír Sluk / procesný analytik - JUNIOR – 5 – PP6 

DoVP/NPP/PP6/2018/79 

o RNDr. Anton Berežňák / procesný analytik - JUNIOR - 5 – PP6 

DoVP/NPP/PP6/2018/80 

o Mgr. Marek Fek / procesný analytik - JUNIOR - 5 – PP6 

DoVP/NPP/PP6/2018/81 

o Marián Mikita / procesný analytik - JUNIOR - 5 – PP6 

DoVP/NPP/PP6/2018/82 

o Mgr. Jakub Varíni  / odborný expert participácia 4 

DoVP/NPP/PA2/2018/83 

o Ing. arch. Jozef Veselovský / procesný analytik - JUNIOR – 9 – PP8 

DoVP/NPP/PP8/2018/84 

o Mgr. Peter Nedoroščík / procesný analytik - SENIOR – 38 – PP8 

DoVP/NPP/PP8/2018/85 

o Peter Hanečák / procesný analytik - JUNIOR - 7 – PP8 

DoVP/NPP/PP8/2018/86 
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o Mgr., PhD. Tomáš Jacko / odborný expert participácia 4 

DoVP/NPP/PA2/2018/87 

o Mgr. art. Kristína Kollárovicsová / expert - video zber dát 

DoVP/NPP/PA2/2018/89 

o Mgr., PhD. Alexandra Poláková Suchalová / odborný expert participácia 4 

DoVP/NPP/PA2/2018/90 

o Mgr., PhD. Alexandra Poláková Suchalová / procesný analytik - prierezové 

činnosti 

DoVP/NPP/A/2018/91 

o Mgr., PhD. Alexander Mušinka procesný analytik - SENIOR - 32 – PP5 

DoVP/NPP/PP5/2018/92 

o Ing. Vladimír Bella / asistent 

DoVP/NPP/A/2018/93 

o JUDr. Radmila Strejčková / procesný analytik - SENIOR – 2 – PP1 

DoVP/NPP/PP1/2018/94 

o Ing., MPH Milada Dobrotková / procesný analytik - SENIOR - 5 – PP1 

DoVP/NPP/PP1/2018/95 

o MUDr. Katarína Kafková  / procesný analytik - SENIOR – 1 – PP1  

DoVP/NPP/PP1/2018/96 

o Zuzana Chmelova / expert - pomocné grafické práce 

DoVP/NPP/A/2018/97 

o Mgr., M.A. Peter Dráľ / procesný analytik - JUNIOR - 2 – PP2 

DoVP/NPP/PP2/2018/98 

o Ing. Milan Vachálek / asistent  

DoPČ/NPP/A/2018/3 

o Mgr. Ľubica Vyberalová / procesný analytik - SENIOR - 29 – PP4 

DoVP/NPP/PP4/2018/99 

o Zuzana Kolláriková  / procesný analytik - SENIOR - 27 – PP4 

DoVP/NPP/PP4/2018/100 

o Mgr. Ivana (Vetešková) Maková / procesný analytik - JUNIOR – 4 – PP4  

DoVP/NPP/PP4/2018/101 

o Ing., PhD. Tatiana Masárová / procesný analytik - SENIOR - 16 – PP3 

DoVP/NPP/PP3/2018/103 

o PhDr., PhD. Eva Živčicová / procesný analytik - SENIOR – 20 – PP3  

DoVP/NPP/PP3/2018/10 

 

 

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

 ku dňu 4. októbra 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na RO ŽOP 
č.314011M298100401: 153 000,00 EUR (zálohová platba na obdobie 11/2018 - 
07/2019), uvedená ŽOP bola uhradená 19. novembra 2018 

 ku dňu 30. september 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO ŽOP č. 
314011M298500701: 157 189,62 EUR (refundácia výdavkov ÚSV SR ROS za 04-
07/2018), 

 ku dňu 30. september 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO ŽOP 
č.314011M298500801: 5 800,55 EUR (refundácia výdavkov partnera Lenartov za 
9/2017 - 6/2018), 

 ku dňu 30. september 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO ŽOP 
č.314011M298500901: 3 265,01 EUR (refundácia výdavkov partnera Hlohovec za 
9/2017 - 5/2018), 

 súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu:  
o refundácia za august - október 2018  
o refundácia výdavkov partnera Svidník 
o refundácia výdavkov partnera Banská Bystrica 

 

monitorovacia správa za august 2018 
 ku dňu 30. 09. 2018 bola spracovaná monitorovacia správa za august 2018 k ŽOP 

(refundácia – výdavky ÚSV SR ROS za 04-07/2018; refundácia – výdavky Lenartov za 
9/2017-06/2018; refundácia – výdavky Hlohovec za 9/2017-5/2018),  

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

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

 
verejné obstarávanie 09 – 10 / 2018 
Prieskum trhu na určenie indikatívnej cenovej ponuky (predpokladanej hodnoty) na 
predmet zákazky: 

 Tlač spoločenskej hry 
 
Vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet:  

 Realizácia reprezentatívneho prieskumu participácie občanov SR (zmluva 
o poskytnutí služieb č. 1/2018) 

 Tlač spoločenskej hry (objednávka, faktúra) 

 Cateringové, konferenčné a ubytovacie služby (rámcová dohoda na poskytnutie 
služieb č. 2/2018, objednávka č. 1) 

 
 
Poznámka: bez prílohy  

  

https://www.itms2014.sk/
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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,   

 plánovanie a príprava spoločného pracovného stretnutia k pilotnej schéme formou 
verejnej prezentácie s názvom 12 statočných v mesiaci november 2018,  

 monitoring pilotnej schémy a pilotných projektov.  
 

plnenie merateľných ukazovateľov  

 v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 11 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 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 – 3 materiály 
o mesto Hlohovec – 1 materiál  
o mesto banská Bystrica – 1 materiál  

Poznámka: materiály 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.  
 

zber dát z pilotnej schémy  

pokračovanie analytických činností s dôrazom na zber dát (kvalitatívnych) 

 sumarizácia naratívnych správ - finalizácia zberu dát formou naratívnych správ za 
jednotlivé pilotné projekty (2Q 2018),  

 zber naratívnych správ za 3. štvrťrok 2018 - prvé oslovenie bolo realizované v polovici 
októbra 2018, 

 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 podkladov na vyhodnotenie a interpretáciu dát pre analýzu východiskového 
stavu a online dotazníkového prieskumu,  deskriptívna analýza podľa cieľov AOPP  

 oboznamovanie sa s prvotným návrhom zákona Dlhodobej starostlivosti,  

 19.9.2018 - stretnutie so zástupcami mimovládnych organizácií - prednáška - 
spolupráca na projekte LTC, problémy domácej ošetrovateľskej starostlivosti v 
podmienkach obce, 

 20.9.2018 - konferencia Slovenské zdravotníctvo 2018 - hotel Safron – účasť v rámci 
panelovej diskusie o stratifikácii nemocníc - zameranie na plnenie cieľov stratégie 
dlhodobej starostlivosti - transformovanie lôžok na LTC, pri nedostatku ambulantných  
lekárov  hľadanie riešení poskytovania  starostlivosti o chronickí chorých a 
odkázaných v ich prirodzenom sociálnom prostredí, 

 analýza strategických občianskych možností implementovania podnetov zo strany 
pacientov  k tvorbe štátnej politiky LTC, výstup - návrh metodík na zriadenie 
nezávislého orgánu pre zariadenia, 

 formulovanie odporúčaní k stratégii a návrhov na legislatívne zmeny - výstup - 
deskriptívna analýza podľa cieľov AOPP, 

 účasť na odborných podujatiach – prezentácia aktivít Asociácie na ochranu práv 
pacientov v oblasti legislatívy; diskusia so zástupcami MZ SR, odborníkmi, zástupcami 
verejnosti o legislatívnom zámere zákona o dlhodobej starostlivosti. 

o 12.10.2018 - Liga proti reumatizmu, odborný seminár – Od Teórie k praxi, 
Piešťany  

o 19.10.2018 - Konferencia MZ SR k ŠDTP – prezentácia Zlepšenie zdravotno-
sociálnej starostlivosti pre ľudí v potrebe dlhodobej starostlivosti na Slovensku  

o 24.10.2018 - prednáška v rámci podujatia Manažment sociálnej starostlivosti 
na ZSU v Bratislave  

 
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: 

 vyhodnocovanie participačného procesu s cieľovou skupinou mládež 

 účasť na koordinačných meetingoch a plánovanie ďalších aktivít do konca roka 2018 

 12/9/2018 – konzultácie s mladými ľuďmi v rámci ďalšieho kola participatívneho 
procesu zameraného na cieľovú skupinu a jej vnímanie potrieb - diskusia 
v nízkoprahu Mládež ulice, Bratislava – Rača,  

 spracovanie údajov z diskusie s mladými,  

 tvorba zápisnice z diskusie,  

 tvorba ucelenej správy z diskusií, 

 02/10/2018 - účasť na koordinačnom pracovnom stretnutí vyhodnocujúcom 
doterajšie aktivity projektu a plán následných aktivít do konca roka 2018, 

 príprava odbornej konferencie po obsahovej a realizačnej stránke (predpokladaný 
termín podujatia november 2018), 

 účasť na "Týždni otvoreného vládnutia" - online nástroje participácie. 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY  
 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1 

 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Názov dokumentu: Správa z participatívneho procesu k zmene zákona o podpore 
práce s mládežou – sumarizácia podnetov zo série pracovných stretnutí s aktérmi 
a zástupcami mládežníckych organizácií a ich členmi – deťmi a mladými ľuďmi, 
realizovaných pod názvom Z hlavy na nohy (do augusta 2018).  
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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: 

 identifikácia možných riešení Stratégie EVVO pre TSK z pohľadu cieľových skupín, 
príprava SWOT analýzy a konzultácie s Mgr . Richardom Medalom, 

 oboznámenie sa so SWOT analýzou aktuálneho systému a jej pripomienkovanie 

 powerpointové spracovanie prezentácie analýzy a návrhov pre strategickú časť 
Koncepcie za podnikateľský sektor pre potreby pracovných stretnutí 

 spracovanie návrhu údajov do analýzy ľudského potenciálu v TSK 

 analýza aktuálneho stavu environmentálnej výchovy - identifikácia cieľových skupín 

 metodologická príprava zberu dát, zber dát, konštrukcia dotazníkového šetrenia 

 konzultácie s odbornými zamestnancami a volenými predstaviteľmi obcí a miest a 
identifikácia možných riešení z pohľadu cieľových skupín 

 23.10.2018 - Centrum environmentálnych aktivít, pracovné stretnutie expertnej 
skupiny a k procesu spracovania strategickej časti Koncepcie  

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:  

 Po Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Poznámka: / 
 
 

  



 13 

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: 

 e-mailová komunikácia s poskytovateľmi sociálnych služieb,  

 triedenie a analýza údajov z Registra poskytovateľov sociálnych služieb v BSK,  

 spracovávanie dokumentu: Analýza potrieb ľudí s mentálnym postihnutím - 
vyhodnocovanie výstupov z rozhovorov, tvorba grafov, tabuliek. 

 zber informácií od ľudí s mentálnym postihnutím formou riadeného rozhovoru,  

 práca na kvalitatívnej analýze dotazníkov, spracovanie kvantitatívnych podkladov k 
analýze prieskumu potrieb - identifikácia najčastejšie sa vyskytujúcich potrieb rodín s 
členom s mentálnym postihnutím a ľudí s mentálnym postihnutím získaných z 
osobných stretnutí a dotazníkov, 

 spracovávanie, kategorizácia a triedenie odpovedí elektronického dotazníkového 
zberu dát, diferenciácia podľa lokality, komparácia s výsledkami z dotazníkov, 

 spracovávanie dokumentu: súčasný stav sociálnych služieb v Bratislavskom 
samosprávnom kraji,  

 štúdium platnej legislatívy - aké sú možností rodín a ľudí s mentálnym postihnutím na 
uspokojovanie ich potrieb, 

 diskusie s expertmi o mapovaní potrieb osôb s mentálnym postihnutím, spolupráca s 
expertmi na tvorbe odborných podkladov ku analýze potrieb,  

 účasť na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu so zameraním na prezentáciu 
výstupov na pôde Bratislavského samosprávneho kraja 

 e-mailová komunikácia s BSK ohľadne štatistických údajov, aktualizácia štatistických 
údajov v dokumente so štatistickými výstupmi, štúdium MKCH 10, zasielanie údajov o 
kategóriách diagnóz pre štatististický prieskum Úradu BSK, ktorý sa stane podkladom 
pre ďalšie štatistické spracovanie údajov v projekte. 

 príprava súboru materiálov na odovzdanie partnerom projektu na BSK + príprava 
výstupov  a podkladov do Koncepcie sociálnych  služieb pre potreby ľudí s mentálnym 
postihnutím a ich rodín na území Bratislavského samosprávneho kraja.  

 stretnutie členov projektového tímu  4.10.2018 na centrále ZPMP v SR na Alstrovej 
ul. Č. 153 v BA  

 pracovné stretnutie 18.10.2018: diskusia o výstupoch, diskusia o analýze 
štatistických údajov, o výstupoch zo všetkých mapovaní, výmena názorov a 
skúseností. 

 vyhodnotenie prieskumného dotazníka k pilotnému projektu s názvom Poskytovanie 
sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám (sharepoint) – 
10/2018. 

 
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: 

 spracovanie odborných podkladov: rozpracovávanie a interpretácia  podkladov zo 
základného rozboru finančného zdravia obcí klastra Spiša, 

 spracovanie odborných podkladov: rozpracovávanie získaných údajov a informácií z  
finančného ohodnotenia jednotlivých obcí a ich rozpočtov. Spracovanie témy 
"finančná stabilita obce - príklady dobrej praxe". 

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

 značenie konkrétnych, relevantných častí pre projekt a spracovanie finálneho textu 
expertízy. 
 

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: 

 príprava pracovného stretnutia, príprava podkladov pre pracovnú skupinu v projekte 
Svidník - mesto pre všetkých, 

 finalizácia odborných materiálov – prípadová štúdia a analýza,  

 pracovná cesta do Svidníka (4.10.-5.10.2018): 4.10.2018 / 13:00 – 15:00 diskusia s J. 
Kadlečíkovou, E. Kriglerovou, B.Gindlovou a J. Micenkovou – príprava scenára 
stretnutia, vyhodnotenie doterajších aktivít + 15:00 – 18:00 aktívna účasť na 
pracovnom stretnutí na Mestskom úrade vo Svidník (viď zápis) - problémy a bariéry, 
ktorým čelia jednotlivé znevýhodnené skupiny a plánovali sme ďalšie aktivity 

 spracovanie výstupov z pracovnej skupiny, komunikácia v rámci projektu PP6, analýza 
záverov zo stretnutia a plánovali ďalšie stretnutie v novembri 2018,  

 analýza predvolebných aktivít na sociálnych sieťach s cieľom identifikovať, do akej 
miery sa téma zapájania zraniteľných skupín a reflektovania ich potrieb odráža aj v 
predvolebnom boji o post primátora, 

 koordinácia zapojených expertov ohľadom ďalšieho postupu, 

 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: 1 

 Poznámka: stretnutie ptracovnej skupiny Mesto pre všetkých 

 Zoznam podujatí: 4.10.2018  
 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1 

 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Názvy dokumentov: Svidník je kultúrne rozmanitý, pokojný, väčší štvorizbový byt 
o analýza situácie v meste Svidník vo vzťahu k participácii menšinových skupín 

v rámci projektu „Svidník – mesto pre všetkých“ 
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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, 

 tvorba naratívnej správy za obdobie 4-6/2018,  

 príprava na pracovné stretnutie v Partizánskom, účasť na pracovnom stretnutí 
v Partizánskom, 

 vyhodnocovanie dotazníkov z prieskumu medzi obyvateľmi mesta Partizánske o 
nakladaní s odpadmi v meste, 

 príprava online dotazníka k prieskumu medzi obyvateľmi mesta Partizánske o 
nakladaní s odpadmi v meste,  

 dopracovanie Analýzy nakladania s odpadmi v meste Partizánske. 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Poznámka: / 
 

 
  



 17 

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 úvodu a záveru k východiskovej analýze stavu participácie v Hlohovci; 

 záverečné redigovnie východiskovej analýzy,  

 konzultácie k hlasovaciemu lístku a sprievodným textom pred verejnou 
prezentáciou pilotného projektu participatívneho rozpočtu v Hlohovci;  
konzultácie grafického spracovania výstupov, 

 priebežná analýza participatívneho plánovania verejných priestorov 2018,  

 príprava záverečného pracovného stretnutia koordinátorov občianskych projektov, 

 príprava a facilitácia verejnej prezentácie občianskych projektov PR 2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 kontrola harmonogramu vs. reálny stav,  

 príprava realizácie vizualizácie rozpočtu, 

 príprava príručky participatívneho rozpočtu pre Hlohovec, 

 konzultácie k výstupom z projektu – príručke participatívneho rozpočtu pre Hlohovec, 

 príprava na pracovné stretnutia a verejnú prezentáciu projektov,  

 spracovávanie výstupov z pilotného procesu a príprava na spracovanie odporúčaní, 

 príprava časti dokumentu Zapájanie občanov do plánovania verejných priestranstiev - 
prípadové štúdie Sihoť, Hlohová/Fraštácka, Vinohradská/Za poštou, 

 analýza, formáty pre zverejňovanie GEO údajov, 

 stretnutia k participatívnemu rozpočtu, verejné zvažovanie, 

 priebežná dokumentácia činností podujatí a aktivít pilotného projektu.  
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 4 

 Poznámka: stretnutia naviazané na proces participatívneho rozpočtovania 

 Zoznam podujatí:  
 názov: PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE VEREJNÝCH PRIESTOROV  – ÚPRAVA 

VNÚTROBLOKU MEDZI ULICAMI ZA POŠTOU A VINOHRADSKÁ / termín: 
05.09.2018 

 názov: STRETNUTIE KOORDINÁTOROV PROJEKTOV PARTICIPATÍVNEHO 
ROZPOČTU / termín: 11.09.2018 

 názov: VEREJNÁ PREZENTÁCIA PROJEKTOV A ZADANÍ V RÁMCI 
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU / termín: 30.09.2018 

 názov: VEREJNÉ ZVAŽOVANIE OBČIANSKYCH PROJEKTOV V RÁMCI 
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU / termín: 16.10.2018 

 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1 

 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
o Názov dokumentu odpočítavaný za mesto Hlohovec:  

Pravidlá IdeaSiTy, participatívny rozpočet mesta Hlohovec 
prijaté uznesením č. 87 zo dňa 27.9.2018 
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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: 

 sieťovanie a stretnutie so zástupcami Nitrianskeho centra dobrovoľníctva k 
upresneniu jej podnetu o asistovaní pre nepočujúcich na kultúrnych akciách 
organizovaných mestom, 

 pokračovanie participačného procesu spojeného so zberom a vyhodnocovaním dát, 

 príprava, realizácia a vyhodnotenie podujatí – stretnutie s verejnosťou a stretnutia 
pracovných skupín PP1 / PP2 / PP3.  

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 4 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí:  
o Participatívne stretnutie s verejnosťou na MsÚ v Nitre (11. 9. 2018) 
o Stretnutie pracovnej skupiny 3 (9.10.2018) 
o Stretnutie pracovnej skupiny 1 (10.10.2018) 
o Stretnutie pracovnej skupiny 2 (16.10. 2018) 
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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 a tvorba podkladov pre hlavné a sprievodné výstupy: Analýza skúseností s 
participatívnymi nástrojmi na úrovni hlavného mesta, Koncepcia participatívneho 
procesu v súvislosti s revitalizáciou Kamenného nám., Návod na zapájanie verejnosti 
pri tvorbe verejných priestorov, prípadne pri tvorbe politík na úrovni samospráv, 
Stratégia tvorby plánov využívania verejných priestorov 

 spolupráca na príprave scenáru pre absolvovanie rozhovorov s aktérmi zapojenými 
do participácie - konkrétne otázky, ktoré by mal rozhovorov obsahovať slúžiaci ako 
vodítko pre výskumníkov,  

 naštudovania parametrov jednotlivých participatívnych procesov, informácie získané 
z dotazníka, ktorý bol aktérom rozoslaný vopred - dopredu sa zisťovali bežné 
náležitosti projektu pre získanie lepšieho prehľadu,  

 absolvovanie výskumné rozhovory s aktérmi, ktorí v minulosti viedli participatívne 
aktivity - pološtrukturované rozhovory vedúce k získaniu hlbšieho poznania o 
procesoch, ktorými si títo aktéri prešli v čase prípravy aj realizácie participatívnych 
procesov,  

 predbežná analýza dát získaných na uvedených výskumných rozhovoroch - prepísané 
rozhovory boli spracovávané formou kódovania ľahko dostupné pre ďalšiu analytickú 
prácu pre výskumný tím SGI, 

 príprava materiálu a odborných podkladov k manuálu. 
 

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: 

 finalizácia strategických dokumentov v zmysle jednotnej metodiky,  

 komunikácia s mestom Banská Bystrica ohľadne výstupov a ich využitia,  

 príprava záverečnej verzie správy z auditu ADVANCE, 

 príprava, realizácia a vyhodnotenie konferencie Cyklistická doprava 2018 v Banskej 
Bystrici s prezentáciou výstupov pilotného projektu PP10, 

 príprava a realizácia verejnej prezentácie pred schválením výstupu projektu Audit 
ADVANCE na úrovni samosprávy mesta Banská Bystrica,  

 príprava krokov pre schválenie a zavedenie strategického dokumentu na úrovni 
správy mesta Banská Bystrica, 

 príprava na verejnú prezentáciu pilotného projektu v rámci verejnej prezentácie 
pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík v Bratislave.  
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 

 Poznámka: záverečná konferencia k projektu PP11 

 Zoznam podujatí za ÚSV ROS/ MV SR:   
o X. ročník konferencie – CYKLISTICKÁ DOPRAVA 2018  
o 23. – 24. 10. 2018 v AULE UMB v Banskej Bystrici 

 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2 

 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
o Názov dokumentu za ÚSV ROS/ MV SR:  

Záznamy z verejných diskusií - Doprava, mesto a ľudia 
o Názov dokumentu za partnera – mesto Banská Bystrica:  

Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica 
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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  

 štúdium podkladov pre výzvu OP ĽZ pre miestnu občiansku poriadkovú službu 
(MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. 

 telefonická konzultácie  

 štúdium podkladov k registrácii Sociálneho podniku. 

 štúdium publikácií o komunálnej politike a kompetenciách samospráv vo vzťahu k 
výdavkom. 

 priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12  

 spracovanie podkladov k výstupným analýzam PP12. 

 účasť na konferencia "Raná starostlivosť v rómskych komunitách" k zlepšovaniu 
rodičovských zručností a spracovanie podkladov k zlepšovaniu rodičovských zručností 
u rodičov z marginalizovaných rómskych komunít. 

 stretnutie zo starostkou obce Lenartov k organizácii zasadnutia obecného 
zastupiteľstva k schváleniu prvých krokov k založeniu RSP. 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Poznámka: / 
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sprievodné aktivity k PODA 1  

 predstavujeme pilotné projekty – vypublikovanie nových častí Newslettra 
o Mladí ľudia volajú po zmene / publikovaný 10. októbra 2018 
o Mládež tvorí skoro pätinu obyvateľov Slovenska. Zo všetkých strán sa však 

ozýva, že mládež sa mení z roka na rok podobne ako sa mení celá spoločnosť. 
Dnešná mládež je iná, ako mládež pred desiatimi rokmi. Mladí ľudia žijú vo 
virtuálnom svete, často zo Slovenska odchádzajú a viacerí z nich sa už 
neplánujú vrátiť. Napriek dlhoročnej tradícii spolkov na Slovensku počet 
členov mládežníckych organizácií stagnuje. V súčasnosti existuje množstvo 
problémov, napríklad nedostatok finančných zdrojov určených na aktivity s 
mládežou či prakticky neexistujúci výskum mládeže.  

 katalóg k PODA 1  - editovanie odborných článkov k jednotlivým pilotným projektom, 
ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettra v rámci sekcie Predstavujeme pilotné 
projekty (Pilotný projekt 6 / Pilotný projekt 1)  

 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   

 príprava verejnej prezentácie pilotných projektov a pilotnej schémy v Bratislave 
v novembri 2018 
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PODA 2 / PODPORA ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY 
 
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2  

 príprava a realizácia pracovného stretnutia pre PODA 2 (3. október 2018) 
 verejná prezentácia výstupov z NP PARTI v rámci Týždňa otvoreného vládnutia (22. – 

26.10.2018) 
 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 – Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ivana 

Figuli, Peter Wilfing 
 participácia a budovanie kapacít – Zora Paulíniová  

 
 
Pracovné stretnutie expertov za podaktivitu 2 

Dňa 3. októbra 2018 sa konalo pracovné stretnutie k Podaktivite 2, ktorého cieľom bola 
sumarizácia činností za obdobie jún – september 2018 a nastavenie plánu na ďalšie obdobie 
do konca roka 2018 v presahu na verejnú prezentáciu výstupov z PODA 2 (október 2018 – 
február 2019) – viď zápis zo stretnutia.  
 
Finalizácia a spracovanie výstupov  
Na stretnutí sa riešila  miera ukončenia, finalizácia a spôsob spracovania výstupov z prvej 
fázy analytických prác - v prerozdelení na jednotlivé pracovné skupiny - vrátane ich konečnej 
úpravy, spracovania a distribúcie (publikácie, web stránka, elektronický dokument, znalostná 
databáza).  
 
Druhá etapa výskumu 
Zúčastnení experti prerokovali dosiahnuté výsledky z prvej fázy podaktivity dva, ktorá 
kumuluje kvalitatívne a kvantitatívne dáta pre ďalšiu „veľkú“ analytickú činnosť. Detailnejšie 
zadefinovanie obsahu záverečných piatich analýz bude predmetom samostatného stretnutia. 
Ide o tieto analýzy:   
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 Analýza dát I. - Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík 
 Analýza dát II. - Analýza procesov a postupov v tvorbe verejných politík na 

participačnom princípe 
 Analýza dát III. - Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov a aplikačnej praxe: 
 Analýza dát IV. - Aká je prax participačnej tvorby verejných politík? - analýza pilotnej 

schémy participatívnej tvorby verejných politík 
 Analýza dát V. - Záverečná sumarizácia pre potreby ÚSV ROS 

 
Verejné prezentácie výsledkov 
Dôležitou časťou stretnutia bola téma verejných prezentácií výsledkov podaktivity2. Verejné 
prezentácie výsledkov NP PARTI sa stali súčasťou program Týždeň otvoreného vládnutia 
2018, na ktorom sa prezentovali výstupy:  

 v stredu dňa 24. októbra 2018 bola predstavená téma zapájania zraniteľných skupín 
do tvorby verejných politík 

 v piatok 26. októbra 2018 sa predstavila nová iniciatíva Úradu, zameraná na 
zavedenie a monitoring procesu participatívneho rozpočtovania do praxe stredných 
škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji  

 
Dohodlo sa sumarizačné predstavenie dosiahnutých výsledkov za PODA 1 A PODA 2:  

 Podaktivitu 1 – pilotná schéma / 20.11.2018, Hotel Bôrik, Bratislava - 12 statočných, 
alebo klebety z podpalubia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík 

 Podaktivitu 2 – analytická časť / 5.2.2019, Hotel Bôrik, Bratislava – Participácia, moja 
láska!  

 
Prenos výsledkov do praxe  
Stretnutie otvorilo tému prenosu výsledkov do každodennej praxe verejnej správy, alebo 
mimovládnych organizácií formou doplnkových workshopov a tréningov zástupcov MNO 
a VS, ktorí získali finančné príspevky cez Operačný program Efektívna verejná správa (OP 
EVS). Obsahom školení, tréningového cyklu bude nastavenie scenára pre participačný proces 
a meranie kvality participačného procesu. 
 
Plnenie merateľných ukazovateľov  

 v rámci monitorovacieho obdobia došlo v rámci podaktivity  k realizácii 2 
informačných aktivít, ktoré započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 
- Počet zrealizovaných informačných podujatí / Poznámka: materiály detailne 
popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď kapitolu merateľné 
ukazovatele), 
 

 v rámci monitorovacieho obdobia došlo v rámci podaktivity  k finalizácii 6 materiálov, 
ktoré započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet 
koncepčných, analytických a metodických 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  

Slovník participácie  
Najväčší objem práce za uvedené časové obdobie predstavoval slovník pojmov, ktorý 
expertky významne rozšírili na základe prehľadových štúdií, pripomienok a požiadaviek zo 
strany kolegov, ktorí sa po stretnutí 3.10.2018 zároveň na vybraných heslách podieľali ako 
spoluautori. Slovník na základe pracovného stretnutia prechádza rozsiahlou aktualizáciou 
a doplnením. 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 bude výsledkom interdisciplinárnej spolupráce 
multidisciplinárneho tímu. 
 
Teoretické štúdie  

 Filozofické a pojmové ukotvenie participácie – v rámci obdobia prebehla diskusia 
ohľadne finálneho vypublikovania a zverejnenia štúdie, ktorá definovala rámec pre 
filozofické a pojmologické ukotvenie participácie. Ponúka sa otázka zaradiť štúdiu 
k slovníku, alebo spojiť ju so slovníkom aj druhou štúdiou Dobré vládnutie a verejná 
participácia, alebo spojiť do jednej publikácie?  

 Poznámka: Štúdia je predmetom odpočtu merateľných ukazovateľov. 
 

 Štúdia 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).   

 
Dotazník pre reprezentatívny prieskum 
September priniesol finalizáciu dotazníka pre reprezentatívny prieskum postojov občanov 
Slovenskej republiky ku participácii. Názov prieskumu je Participácia na Slovensku 2018. 
Dotazník bol skonštruovaný tak, aby sa výsledky dali porovnať s výsledkami minulých 
prieskumov, realizovaných na Slovensku. Témy: 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. 
Poznámka: Dotazník (metodika zisťovania a zberu dát) je predmetom odpočtu 
merateľných ukazovateľov. 
 
Zodpovedné expertky: Jana Plichtová a Anna Šestáková  
 
Reprezentatívny prieskum  
Zmluvu na dodávku služieb – realizácia reprezentatívneho prieskumu participácie občanov 
SR  sme podpísali 11. septembra 2018. Víťazom a dodávateľom prieskumu bude firma FOCUS 
Centrum pre sociálnu a mareketingovú analýzu, s.r.o. (Zmluva o poskytnutí služieb č.1/ 
2018). Zmluva zabezpečuje realizáciu reprezentatívneho prieskumu participácie občanov SR 
na vzorke 1200 respondentov s využitím 30 komplexných otázok formou osobného 
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dotazovania (face to face). Zmluva nadobudla účinnosť od 12. septembra 2018. 
V monitorovacom období prebehlo pripomienkovanie dotazníka expertmi z ostatných 
pracovných skupín (akcent na zraniteľné skupiny), ako aj doladenie dotazníka so zástupcami 
agentúry FOCUS. Prieskum bol spustený 31.10.2018 2018. Prvé výsledky môžeme očakávať 
už začiatkom decembra, verejná prezentácia výsledkov sa uskutoční vo februári 2019.  
 
Zodpovedné subjekty: Silvia Ďurechová/ÚSV ROS a Martin Slosiarik/agentúra Focus 
 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 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 Filozofické a pojmové uktovnenie participácie – teoretická štúdia, ktorá 

analyzuje aktuálny stav spoločnosti v previazaní na miesto a úlohu občana, 
ako aj úlohu a stav participácie v spoločnosti 

o Participácia na Slovensku 2018 - dotazník pre reprezentatívny prieskum 
postojov občanov SR k participácii  
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zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín  

Spracované prípadových štúdií ponúklo 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. Hlavným 
zámerom pokračujúceho 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. Dvanásť prípadových štúdií 
slúži ako východiskový materiál pre ďalšiu analytickú činnosť.  
 
Výsledkom zhodnotenia prípadových štúdií bude samostatná analýza zapájania zraniteľných 
skupín a metodika zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík.  
 
Verejná prezentácia výstupov – 24.10.2018 
V rámci 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. Dňa 24.10.2018 
prebehla verejná prezentácia s názvom Ľudia za záclonou - Zapájanie zraniteľných skupín 
do tvorby verejných politík v  Galérii SVÚ – Umelke v Bratislave.  
 
Prezentácia priniesla novú optiku posudzovania participatívnych procesov tvorby verejných 
politík - mieru a spôsob zapojenia zraniteľných skupín. Zvolený interpretačný kľúč po 
prvýkrát cielene otvoril príbehy konkrétnych zraniteľných skupín v procese prípravy a tvorby 
verejných politík. Ide o skupiny, ktoré sú vytláčané na okraj spoločnosti, alebo sú 
znevýhodnené z dôvodu etnicity, zdravotného znevýhodnenia, veku, sexuálnej orientácie, 
alebo iného postavenia. Skupiny, ktoré majú veľmi nízke zastúpenie v politických a 
legislatívnych procesoch. Skupiny, ktorých hlas je hlasom neviditeľných ľudí za záclonou. 
 
Prezentované zistenia boli výsledkom kvalitatívneho výskumu a priniesli výber z dvanástich 
prípadových štúdií, ktoré vznikli v rámci národného projektu ÚSV ROS Podpora partnerstva a 
dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Stretnutie otvorili Martin Giertl, 
splnomocnenec a  Helen Turek z Berlína, ktorá má v rámci agendy Iniciatívy pre otvorené 
vládnutie (z anglického Open Government Partnership) na starosti krajiny strednej a 
východnej Európy. 
 
Štruktúra podujatia:  
13:00 - 13:15 / Otvorenie 

 Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 Helen Turek, Berlín, Centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie – stredná a východná 
Európa 

13:15 - 13.45 / Teoretický rámec výskumu a prezentácia kľúčových zistení z kvalitatívneho 
výskumu - Jarmila Lajčáková 
13:45 - 16.00 / Prezentácia vybraných prípadových štúdií spojená s diskusiou - Elena Gallová 
Kríglerová, Jarmila Lajčáková a Jana Kadlečíková 
 
Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana 
Kadlečíková, Ivana Rapošová, Katarína Medľová a Zuzana Havírová. Katarínu Medľovú 
nahradila Zuzana Luptáková.  
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Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 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 12 prípadových štúdií participácie zraniteľných skupín – dokumentácia ex – 

post príkladov participatívnej tvorby verejných politík na štyroch úrovniach 
s dôrazom na participáciu zraniteľných a marginalizovaných skupín pri tvorbe 
verejných politík 
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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 a tvorbu 
katalógu príkladov dobrej a zlej praxe. Verejná prezentácia priebežných výsledkov 
monitoringu pilotnej schémy je naplánovaná na mesiac november 2018 v Bratislave.  
 
Dotazník o postojoch k participácii v prostredí verejnej správy 
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)  
 
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  
 zadefinovaná potreba získať väčšie znalosti o príčinách úspešnosti/neúspešnosti 

a hlavne o úskaliach aplikačnej praxe zavádzania participatívnej tvorby verejných 
politík na štátnej úrovni, 

 aplikácia 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 do praxe,  

 zber dát z verejne dostupných prameňov,  

 realizácia pološtruktúrovaných rozhovorov s predstaviteľmi ministerstiev, ktorí 
zodpovedali za prípravu verejnej politiky,  

 realizovali sa 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  

 

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  

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).  
 
V mesiaci september –október 2018 prebehli činnosti:  

- mapovanie skúseností samospráv na Slovensku s participatívnym rozpočtom – 
pološtruktúrovaný rozhovor s aktérmi procesu prípravy, realizácie participatívnych 
rozpočtov v meste Poltár (dňa 20.09.2018) – Pavel Olšiak (prednosta mestského 
úradu Poltár); skupinový pološtrukturovaný rozhovor - Jana Abelovská (riaditeľka 
MŠ Sklárska), Katarína Hvožďáková (učiteľka MŠ Sklárska, predkladateľ projektu), 
Ivana Trhanová (učiteľka MŠ Sklárska). 

- mapovanie skúseností samospráv na Slovensku s participatívnym rozpočtom - 
pološtruktúrovaný rozhovor s aktérmi procesu prípravy, realizácie participatívnych 
rozpočtov v meste Spišská Belá (dňa 25.09.2018) – Štefan Bieľak (primátor mesta 
Spišská Belá) 

- zahraničná pracovná cesta do Lisabonu, ktorej cieľom bol transfer dobrých 
skúseností s participatívnym rozpočtom na rôznych úrovniach a účasť na vyhlásení 
výsledkov druhého ročníka národného participatívneho rozpočtu (dňa 10.10. - 
12.10.2018) 

- mapovanie skúseností samospráv na Slovensku s participatívnym rozpočtom - 
pološtruktúrované rozhovory s aktérmi procesu prípravy, realizácie participatívnych 
rozpočtov v meste Banská Bystrica  – Vladimír Pirošík (poslanec); Miroslav Šimkovič 
(člen/predseda koordinačnej rady PR) 

- mapovanie skúseností samospráv na Slovensku s participatívnym rozpočtom – 
skupinový rozhovor s aktérmi procesu prípravy, realizácie participatívnych rozpočtov 
v meste Liptovský Mikuláš (dňa 29.10.2018) – Ján Bonko (viceprimátor), Marta 
Gutraiová (prednostka mestského úradu), Matej Géci (koordinátor PR, mestský 
poslanec), Eva Hudecová (komunálny manažér), Mária Lošonská (vedúca oddelenia 
životného prostredia a poľnohospodárstva). 

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 
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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.  
 
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 
Zavádzanie participatívnych rozpočtov má dve hlavné časti: teoretickú a praktickú. 
Teoretická predstavuje prípravu na spustenie participatívneho rozpočtu na škole a praktická 
predstavuje samotný proces participatívneho rozpočtovania. V rámci prípravnej 
a predprípravnej fázy sme sa sústredili na zabezpečenie prepokladov a podmienok pre 
efektívne spustenie procesu zavádzania participatívnych rozpočtov na školách 
v Trenčianskom samosprávnom kraji.  
 
V mesiaci september 2018 prebehlo:  

 príprava a rozpracovanie návrhu metodického podkladu pre pedagógov v oblasti 
participatívneho rozpočtovania s názvom Nie je občan ako občan v spolupráci 
s expertmi z Inštitútu pre aktívne občianstvo 

 finálne dopracovanie spoločenskej hry Nie je mesto ako mesto a príprava na tlač 

 školenie s českou organizáciou D21 (12.09.2018) na využívanie elektronickej 
aplikácie pre podporu zavádzania participatívnych rozpočtov  

 predstavenie pilotnej schémy zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí 
škôl riaditeľom stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(13.09.2018) 

 prezentácia pilotnej schémy zavádzania PR na Rade vlády pre mimovládne 
neziskové organizácie (19.09.2018) 

 
V mesiaci október 2018 prebehlo:  

 podpísanie Memoranda o spolupráci medzi ÚSV SR ROS a TSK (12.10.2018) 

 detailná formulácia znenia metodiky Nie je občan ako občan, konkrétnych 
metodických popisov vyučovacích hodín a aktivít vrátane presného popisu použitých 
metód, cieľov, priebehu a formulácií diskusných a debriefingových otázok pre 
pedagóga. Príprava a formulácia inštrukcií pre doplňujúce aktivity využiteľné v 
prostredí vyučovacej hodiny, školy, resp. medzitriednych spoluprác žiakov a žiačok. 

 tlač spoločenskej hry Nie je mesto ako mesto, nákup komponentov 

 v dňoch od 10. októbra 2018  do 20. októbra 2018 bola otvorená výzva, na 
prihlasovanie stredných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja do 
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pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v školskom roku 2018/2019 (október 2018) 

 celkový počet prihlásených škôl do výzvy bolo až 28 stredných škôl. Pilotné 
zavádzanie participatívneho rozpočtovania je naviazané na prvých 16 prihlásených 
škôl, konkrétne: 6 gymnázií, 5 stredných odborných škôl, 2 stredné odborné školy 
obchodu a služieb, 1 strednú umeleckú školu, 1 obchodnú akadémiu a 1 strednú 
priemyselnú školu. 

 prezentácia pilotného ročníka na OGP WEEK 2018 (26.10.2018) 

 predstavenie spoločenskej hry Nie je mesto ako mesto na workshope v rámci OGP 
WEEK 2018 (26.10.2018) 
 

zoznam zapojených stredných škôl do procesu zavádzania participatívnych rozpočtov 
 Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom 
 Gymnázium v Dubnici nad Váhom 
 Stredná odborná škola v Pruskom 
 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 

 
verejná prezentácia výstupov – 26.10.2018 
V rámci Týždňa otvoreného vládnutia, realizovaného v októbri 2018, bola aj verejná 
prezentácia zavádzania participatívnych rozpočtov do prostredia stredných škôl 
v Trenčianskom samosprávnom kraji s názvom Participatívny rozpočet na školách: Súťaž 
alebo spolupráca? v  Galérii SVÚ – Umelke v Bratislave. Hlavným cieľom podujatia bolo pre 
odborných zamestnancov regionálnej a miestnej územnej samosprávy, zamestnancom 
stredných škôl, ako aj zástupcom mimovládneho sektora  predstaviť prvú dotačnú schému 
na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách v Trenčianskom  
samosprávnom kraji, ktorá je výsledkom národného projektu Podpora partnerstva a dialógu 
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ako aj spolupráce Úradu splnomocnenca 
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
Panelová diskusia ponúkla pohľady na úlohu samosprávy a mimovládnych organizácií v 
presadzovaní nových tém vzdelávania, ako aj praktické skúsenosti zo zavádzania procesov 
participatívneho rozpočtovania v zahraničí. Záver podujatia patril workshopu a novej 
spoločenskej zážitkovej hre Nie je mesto, ako mesto, ktorá predstavuje jednu z nových 
vzdelávacích pomôcok na podporu témy participácie vo vzdelávaní, vyvinutú Úradom 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Podujatie sa konalo za účasti 
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Jaroslava Bašku, predsedu TSK, ktorý iniciatívu ÚSV ROS za presadzovanie témy participácie 
vo vzdelávaní mladých ľudí v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja podporil. 
 
názov: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET NA ŠKOLÁCH: SÚŤAŽ, ALEBO SPOLUPRÁCA? 
termín: 26.10.2018 
počet zapojených osôb: 42 
kľúčové slová / program: školský participatívny rozpočet 
miesto: Umelka, Bratislava 
téma stretnutia:  

 prezentácia prvej dotačnej schémy na zavádzanie participatívnych rozpočtov na 
stredných školách v Trenčianskom  samosprávnom kraji 

 zavádzanie nových tém do vzdelávacieho procesu, 
 pomôcky inak – spoločenské hry, elektronické aplikácie, alebo škola hrou, 
 podpora aktívneho občianstva mladých ľudí a presadzovanie princípov participácie v 

teoretickej i praktickej rovine, 
 aktivizácia študentov stredných škôl prostredníctvom zavádzania participatívnych 

rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti kraja. 
cieľová skupina:  zástupcovia samospráv, organizácií a inštitúcií, ktorí majú priamy dosah a 
kompetencie v oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí  
zapojení experti / lektori: 

 Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová, Dana Gavalierová a 
ostatní experti podľa programu 

poznámka: dokumentácia v prílohe, podujatie neodpočítavame v rámci ukazovateľov, lebo 
organizátorom podujatia bol ÚSV ROS v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie  
 
Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová, 
Jana F. Kuzmová, Danka Gavalierová, Eva Žernovičová  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2 
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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 panelovej diskusie o kultúre vládnutia v Umeleckej besede 
slovenskej v Bratislave, ktorá sa konala 22.10.2018 v rámci Týždňa otvoreného vládnutia. 
Nahrávka 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 
 

ekonomické prínosy participácie  

 
V mesiaci september – október prebehli tieto práce: 

 stretnutie so zástupcom aktérov pre overenie metodiky SROI v praxi pilotného 
projektu PP10,  

 spracovanie výstupov z rozhovoru a ich zapracovanie do modelu SROI,  

 finalizácia dokumentov Prehľad ekonomických prínosov participácie a Prehľad 
modelov vyhodnocovania prínosov a ekonomickej efektívnosti participácie. 

 
Dokument prehľad ekonomických prínosov participácie sa zaoberá identifikáciou toho, čo 
možno považovať za prínosy participácie v ekonomickom zmysle, pričom okrem priamych 
finančných prínosov posúva optiku aj smerom k sociálnym prínosom ktoré je možné vyjadriť 
v peniazoch.  
 
Druhý, nadväzujúci,  dokument - Prehľad ekonomických modelov sa zaoberá otázkou akými 
postupmi a nástrojmi je možné ekonomické prínosy participácie dokumentovať 
a vyhodnocovať. Jeden z pohľadov na ekonomické prínosy participácie a nástroje pre ich 
vyhodnocovanie sa orientuje na makro úroveň a hľadá odpovede na to, či existuje 
prepojenie medzi demokraciou, resp. deliberatívnu demokraciou a výkonnosťou ekonomiky.  
 

Zodpovední experti: Bruno Konečný a Veronika Ferčíková   
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2 
o Prehľad ekonomických prínosov participácie 
o Prehľad modelov vyhodnocovania prínosov a ekonomickej efektívnosti 

participácie 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 
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on – line nástroje na podporu participatívnych procesov 

 

e-Participácia 

Kým v priebehu mesiacov jún-september 2018 prebiehalo nazhromaždenie relevantných 
elektronických nástrojov využívaných na participáciu občanov na tvorbe verejných politík. 
V mesiacoch október-december 2018 prebiehala dôkladná obsahová analýza vybraných 
nástrojov. Celkový počet nástrojov, z ktorých bol vytvorený finálny zoznam tvorilo takmer 
150 elektronických nástrojov.  
 
Finálny zoznam tvorí aktuálne 10 elektronických nástrojov, ktoré je možné využiť na diskusie 
s občanmi, hlasovanie, interaktívne označovanie miest na mape v rôznych obsahoch atď. 
 
Vybrané nástroje musia prejsť finálnemu testovaniu a odsúhlaseniu a v budúcnosti môžu 
slúžiť ako účinné nástroje na podporu občianskej spoločnosti v mestách a obciach na 
Slovensku (hoci niektoré sú využiteľné aj v prostredí štátnej správy). 
 
Účinným spôsobom zavedenia nástrojov do života by mohli byť viaceré stretnutia 
s predstaviteľmi verejnej správy naprieč SR, kde by boli jednotlivé nástroje a ich výhody-
nevýhody predstavené a odporučené na využívanie. 
 
Dôležitou súčasťou e-participácie bude sledovať trend rozvoja a výskytu nových 
elektronických nástrojov, ich analýza a prípadná aplikácia do praxe v prostredí verejnej 
správy SR. 
 

Webové sídlo: participacia.eu 

V mesiacoch september- október prebiehala editácia webového sídla projektu NP PARTI 
www.participacia.eu. V septembri prebiehali grafické úpravy najmä prostredníctvom 
projektových zamestnancov. Nakoľko bolo potrebné vykonať zmeny technickejšieho 
charakteru, tak 16.10.2018 prebehlo školenie, ktoré mal na starosti IT špecialista Michal 
Vojtyla. Školenie prebehlo na úrade, po ktorom bolo možné upraviť webové sídlo do 
zverejniteľnej podoby. Na verejnej prezentácii výsledkov pilotnej schémy NP PARTI 
v novembri 2018, je naplánovaná prvá verejná 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 

  

http://www.participacia.eu/
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legislatívny a právny rámec  

 finalizácia materiálu v zmysle požiadaviek projektu a pripomienkovanie výstupov 
Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na 
všetkých úrovniach riadenia verejnej správy (4 úrovne) zo strany úradu   

 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 
12.10.2018 v Bratislave v sídle úradu  

 dotazník prieskum postojov k participácii občanov i dotazník prieskum postojov 
k participácii vo verejnej správe bol pripomienkovaný zo strany expertov pracovnej 
skupiny Legislatíva a právny rámec  

 bolo naplánované stretnutie so zástupcami ÚSV ROS a interná prezentácia výstupov, 
odporúčaní a zadaní  na termín 13. 12. 2018  - zamerané na internú prezentáciu 
odporúčaní z priebežných výstupov expertov nasadených na blok / legislatíva, právny 
rámec a participácia – s dôrazom na široké spektrum úloh a zadaní, ktoré z toho 
vyplývajú  

 do konca októbra 2018 bol komunikovaný výber príkladov zo zahraničnej praxe, ktoré 
oslovili ÚSV ROS s potenciálom ich preniesť do života projektu, alebo ako novú 
agendu úradu (v rozšírenej verzii uvažovať cez NP PARTI, Pokračovanie NP PARTI, 
OGP – nový akčný plán, Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti)  

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 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 Analýza existujúcich účinných a inovatívnych participatívnych 

nástrojov  v zahraničí, ktoré je možné zakotviť do slovenského právneho 
rámca – odborný materiál, ktorý vznikol na základe rešerše zahraničnej 
literatúry a vytypovaných zahraničných úprav participácie. Ponúka katalóg 
príkladov zo zahraničnej praxe, ktoré majú potenciál sa adaptovať v 
slovenskom prostredí.  

 
Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ivana Figuli a Peter Wilfing   
 
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  
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profil absolventa  

 
Dňa 27.9.2018 prebehla verejná prezentácia dokumentu pred interným tímom expertov 
spojená s diskusiou o pripomienkach k spracovanému dokumentu. Zora Paulíniová 
odprezentovala materiál, ktorý je podklad pre vypracovanie vzdelávacieho programu 
zameraného na budovanie kapacít v prostredí verejnej správy v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík. V rámci stretnutia bolo dohodnuté:  
1/ sprehľadniť zistenia formou sumárov k jednotlivým bodom zistení / kapitolkám 
materiálu a zapracovať záverečný sumár 

 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 pre rozvoj participácie 

 5.1.6. Predpoklady pre rozšírenie 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 
2 / zakódovať citáty – všeobecne, či ide o ľudí zo štátnej správy, samosprávy, MNO, volený 

predstavitelia, poslanci zastupiteľstva, zamestnanci samosprávy, lektor atď. – základná 

typológia, podľa mňa to dá legitimitu sumárnym zisteniam  

3/ doplniť materiál zahraničné prístupy ku vzdelávaniu v oblasti participatívnej tvorby 

verejných politík – zapracovať spracovanú tabuľku zahraničných príkladov metodík / 

vzdelávacích programov / praxe budovania kapacít  

  

Diskusia k materiálu otvorila otázku ako akcentovať rozdiely a špecifické potreby na 

jednotlivých úrovniach verejnej správy - 4 úrovne (lokálna, regionálna, štátna + 

mikroregionálna). Po vzájomnej výmene názorov sme dospeli k názoru, že školenia budú 

prebiehať v integrovaných skupinách, ktoré budú miešať účastníkov z rôznych prostredí VS 

prípadne MNO, ako základný balík školení (2 + 2 dni) a následne dopĺňať moduly 

k jednotlivým segmentom v zmysle špecifík.  

Finalizácia materiálu v zmysle konsenzuálne prijatých pripomienok zo prebehne do konca 

mesiaca december 2018. V mesiaci december 2018 – január 2019 predpokladáme podpis 

zmluvy s úspešným dodávateľom, ktorý zabezpečí spracovanie metodík vzdelávania. 

Zodpovedná expertka: Zora Paulíniová  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 
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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:  

 Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý kraj na Slovensku zavádza participatívne 
rozpočty na stredných školách / Publikovaný 28. septembra 2018 

 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v 
spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) spúšťajú v školskom roku 
2018/2019 pilotný ročník zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách 
v pôsobnosti kraja. Záštitu nad pilotným ročníkom zavádzania participatívnych 
rozpočtov na stredných školách prevzal trenčiansky župan Jaroslav Baška a 
splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.  
 

 Mladí ľudia volajú po zmene / Publikovaný 10. októbra 2018 
 Mládež tvorí skoro pätinu obyvateľov Slovenska. Zo všetkých strán sa však ozýva, že 

mládež sa mení z roka na rok podobne ako sa mení celá spoločnosť. Dnešná mládež 
je iná, ako mládež pred desiatimi rokmi. Mladí ľudia žijú vo virtuálnom svete, často zo 
Slovenska odchádzajú a viacerí z nich sa už neplánujú vrátiť. Napriek dlhoročnej 
tradícii spolkov na Slovensku počet členov mládežníckych organizácií stagnuje. V 
súčasnosti existuje množstvo problémov, napríklad nedostatok finančných zdrojov 
určených na aktivity s mládežou či prakticky neexistujúci výskum mládeže.  

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) 
 

katalóg k PODA 1   

 spracovanie odborných materiálov a rozhovorov s tvorcami pilotných projektov: 
zástupcovia MNO, VS, ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettra 2018  

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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verejné prezentácie z výstupov projektu v rámci Týždňa otvoreného vládnutia  

V dňoch 22. - 26. októbra ÚSV ROS organizoval tretí ročník Týždňa otvoreného vládnutia 
2018. Cieľom bolo upriamiť pozornosť zúčastnených zo štátnej správy, samosprávy, 
občianskej spoločnosti či verejnosti na dôležitosť dostupných a zrozumiteľných informácií, 
ktoré tvoria základ preto, aby jednotliví aktéri mohli plnohodnotne spolupracovať a zapájať 
sa do verejných politík v súlade s princípmi otvoreného vládnutia. V rámci Týždňa 
otvoreného vládnutia dostal priestor aj národný projekt a jeho výsledky.  
Prezentovali sme témy z podaktivity 2:  
• 24.10.2018 / Participatívny rozpočet na školách: Súťaž alebo spolupráca? 
• 26.10.2018 / Ľudia za záclonou - Zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných 

politík 
 
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 – 11 materiálov 
o  z toho 9 na strane MV SR (z toho 3 v rámci PODA 1 a 6 v rámci PODA 2) 
o  z toho 1 na strane mesta Hlohovec  
o  z toho 1 na strane mesta Banská Bystrica   

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 13 podujatí  
o z toho 11 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 – 11 materiálov 

 

odpočítavaný materiál 1: Z HLAVY NA NOHY - SPRÁVA Z PARTICIPAČNÉHO PROCESU 

K ZMENE ZÁKONA O PODPORE PRÁCE S MLÁDEŽOU   

 
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 2 - Participatívna realizácia koncepcie rozvoja 
práce s mládežou 
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS 
autori: Peter Guštafík a Miroslava Žilinská  
 
stručný opis: správa prináša sumarizáciu zistení, odporúčaní a pripomienok zo štyroch 
diskusných stretnutí s názvom Z hlavy na nohy, ktoré sa uskutočnili v termíne 25.6.-
28.6.2018 v Banskej Bystrici, Prešove, Trnave a v Bratislave. Išlo o verejné stretnutia pre 
všetkých (nábor účastníkov bol realizovaný s dôrazom na zainteresovaných aktérov – 
organizácie, ktoré pracujú s mládežou), ktorých sa týka budúcnosť práce s mládežou 
v kontexte pripravovanej novely Zákona o podpore práce s mládežou. Diskusie sú čiastkovou 
aktivitou v dlhodobom participatívnom procese, ktorý sa uskutočňuje v rámci národného 
projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, 
na ktorom spolupracujú Rada mládeže Slovenska, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.  
 
štruktúra dokumentu:  

 Kontext participatívneho procesu  
 Cieľ diskusií so zainteresovanými aktérmi  
 Postup a  zhodnotenie diskusií so zainteresovanými aktérmi  
 Meniaci sa mladí ľudia  
 Vybraní aktéri v systéme práce s mládežou  
 Spolupráca s ministerstvom a Iuventou  
 Spolupráca na úrovni samosprávy a obce  
 Spolupráca na úrovni škôl  
 Financovanie  
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odpočítavaný materiál 2: „Svidník – mesto pre všetkých“  

SVIDNÍK JE KULTÚRNE ROZMANITÝ, POKOJNÝ, VÄČŠÍ ŠTVORIZBOVÝ BYT  - analýza situácie 
v meste Svidník vo vzťahu k participácii menšinových skupín v rámci projektu „Svidník – 
mesto pre všetkých“ a zistenia z kvalitatívneho výskumu 
 
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 6 – Mesto pre všetkých – integračná stratégia  
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS 
autorky:  Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková 
 
stručný opis: analýza situácie v meste Svidník vo vzťahu k participácii menšinových skupín v 

rámci projektu „Svidník – mesto pre všetkých - zistenia z kvalitatívneho výskumu. Materiál 

poukazuje na rôzne aspekty života vo Svidníku, ako aj na to, ako rôzni aktéri a obyvatelia 

vnímajú toto mesto, aké vzťahy tu panujú, aká je situácia rôznych skupín obyvateľstva a aký 

je vzťah, komunikácia a politiky mesta voči svojim obyvateľom. Materiál je spracovaný 

z pohľadu rôznych cieľových skupín, ktoré boli zaradené pod spoločný menovateľ – 

zraniteľné skupiny: Rómovia - „Naši Rómovia sú v pohode”, Deti a mladí, Seniori, Cudzinci 

(najmä Ukrajinci), Ľudia so zdravotným postihnutím, Náboženské skupiny, Sociálne odkázaní 

občania, Mladí dospelí po odchode z detského domova.  

štruktúra dokumentu:  
 ÚVOD 
 METODOLÓGIA  
 AKÉ JE SVIDNÍK MESTO?  
 VZŤAHY V MESTE A KULTÚRNA ROZMANITOSŤ  
 SITUÁCIA RÔZNYCH SKUPÍN OBYVATEĽOV  
 KOMUNIKÁCIA MESTA SMEROM K OBYVATEĽOM  
 SPOLUPRÁCA MESTA A RÔZNYCH ORGANIZÁCIÍ  
 PRIORITY MESTA  
 PARTICIPÁCIA VO SVIDNÍKU  
 ODPORÚČANIA  
 ZDROJE INFORMÁCIÍ  
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odpočítavaný materiál 3: PRAVIDLÁ IDEASITY - PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA 

HLOHOVEC 

 
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 8 – Transparentnosť výkonu samosprávy a 
otvorené dáta  
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane partnera - mesta Hlohovec  
 
 
stručný opis: expertný materiál pre oblasť správy prostredníctvom participatívneho 
rozpočtu, ktoré zaviedlo mesto Hlohovec v roku 2018 do praxe. Zavedenie participatívneho 
rozpočtu ako stabilnej súčasti samosprávnych procesov, umožňuje občanom zapájať sa do 
verejného života v čo najširšej možnej miere. Participatívny rozpočet v meste Hlohovec 
funguje pod pojmom IdeaSiTy. Pravidlá participatívneho rozpočtu majú za cieľ umožniť 
realizáciu efektívnych a kvalitných procesov zapájania občanov do diskusií o podobe mesta 
a rozšírenie možnosti aktívnej participácie verejnosti. Pravidlá upravujú priebeh PR v meste 
a úlohy a postavenie jednotlivých účastníkov PR. Prostredníctvom PR občania rozhodujú, ako 
bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci jedného kalendárneho roka. Občania rozhod 
 
 
ujú o dvoch typoch výdavkov: občianske projekty a zadania pre mesto.  
 
štruktúra dokumentu:  

 úvodné ustanovenia 
 aktéri  
 procesy 
 zadania pre mesto  
 občianske projekty  

 
poznámka: materiál bol prijatý uznesením č. 87 Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec zo 
dňa 27.9.2018 
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odpočítavaný materiál 4: ZÁZNAMY Z VEREJNÝCH DISKUSIÍ - DOPRAVA, MESTO A ĽUDIA 

 
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 11 – Trvalo udržateľná mobilita  
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS 
autori: Peter Medveď, Andrea Štulajterová 
 
stručný opis: ZÁZNAMY Z VEREJNÝCH DISKUSIÍ - DOPRAVA, MESTO A ĽUDIA: sumarizácia 
odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica, ktoré 
vzišli zo séria verejných stretnutí/diskusií s obyvateľmi mestských častí. Séria verejných 
stretnutí prebehla ako súčasť spracovania auditu mobility v Banskej Bystrici v zmysle 
metodiky ADVANCE, ktorého výstupom budú odporúčania pre plánovanie udržateľnej 
mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica. Audit bude použitý ako východisko na prípravu 
nového plánu udržateľnej mestskej mobility. Hlavným zmyslom stretnutí bolo spoznať 
názory a potreby obyvateľov mesta, ktoré pomôžu identifikovať silné a slabé stránky 
súčasného stavu rôznych druhov dopravy v Banskej Bystrici. Názory verejnosti a bežných 
občanov sú v diskusii o budúcnosti dopravy v meste veľmi dôležité, keďže sa práve oni sa 
mestom každodenne presúvajú a pohybujú. 
 
Verejné diskusie s obyvateľmi sa uskutočnili: 

 13. 3. 2018 na ZŠ Spojová (Fončorda), 
 14. 3. 2018 v objekte Slovenskej zdravotníckej univerzity (Radvaň), 
 15. 3. 2018 v Komunitnom centre v Sásovej, 
 21. 3. 2018 v Centre nezávislej kultúry Záhrada, 
 28. 3. 2018 na ZŠ J. G. Tajovského v Podlaviciach + prieskum medzi rodičmi ZŠ Narnia 

 
štruktúra dokumentu:  

 Úvod 
 Sumarizácia výstupov z piatich stretnutí na témy: pešia doprava, cyklistická doprava, 

verejná doprava, automobilová doprava  
 

poznámka: materiál slúži ako východisko k Správe z auditu ADVANCE pre mesto Banská 
Bystrica, pravdepodobne bude zaradený ako samostatná príloha dokumentu  
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odpočítavaný materiál 5: SPRÁVA Z AUDITU ADVANCE PRE MESTO BANSKÁ BYSTRICA 

 
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 11 – Trvalo udržateľná mobilita  
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane partnera – mesto Banská Bystrica 
autori: doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., Andrea Štulajterová, pracovná skupina ADVANCE 
 
stručný opis: Správa ponúka zhodnotenie súčasného systému a kultúry plánovania v meste, 
na ktorú bola použitá metodika hodnotenia, podporená Európskou komisiou ADVANCE2, 
ktorá bola testovaná aj v slovenských podmienkach a ktorú môžu vykonávať certifikovaní 
audítori. Audit ADVANCE analyzuje nielen strategické dokumenty, ale aj silné a slabé stránky 
súčasného spôsobu plánovania mobility a zároveň ponúka inštrukcie na jeho zlepšenie. 
Správa bude použitá ako základ pre vypracovanie zadania plánu udržateľnej mestskej 
mobility, ako aj pre prípravu samotného plánu.  
 
štruktúra dokumentu:  

 Úvod 
 Audit Advance a jeho ciele 
 Audit ADVANCE v meste Banská Bystrica 
 Výstupy z verejných stretnutí a dopravno – sociologického prieskumu  
 Analýza SWOT  
 Stanovenie priorít, odporúčania pre spracovanie PUM a rámcový akčný plán  

 
poznámka: materiál slúži ako podklad pre zavedenie verejnej politiky a nastavenie kritérií 
pre  
PUM – Plány udržateľnej mobility a bude prerokovaný a prijímaný mestským zastupiteľstvom 

mesta Banská Bystrica ako východisko pre plánovanie a nastavenie aktivít a procesov 

udržateľnej mobility   
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odpočítavaný materiál 6: FILOZOFICKÉ A POJMOVÉ UKOTVENIE PARTICIPÁCIE 

 
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – teoretické východiská  
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS 
autorky: Jana Plichtová a Anna Šestáková  
 

stručný opis: analyzuje aktuálny stav spoločnosti v previazaní na miesto a úlohu občana, ako aj 

úlohu a miesto participácie v spoločnosti. Spoločným menovateľom jednotlivých častí štúdie je 

identifikovaná potreba inštitucionálnej zmeny, hodnotovej transformácie a nového prístupu verejnej 

správy k participácii a spoluúčasti občanov na rozhodovaní. Na základe zadania bolo cieľom štúdie 

identifikovať možné indikátory kvality participácie (index participácie) a predstaviť východiská pre 

nastavenie parametrov merania prínosov participácie pre spoločnosť. Súčasne zohľadniť fázy 

participačnej tvorby verejnej politiky, ich prínosy, riziká a úskalia, ako aj spôsoby hodnotenia 

procesov a výsledkov participačného procesu s cieľom zadefinovať základné kritériá a škálu 

ukazovateľov kvality participatívneho procesu tvorby verejných politík. V záverečnej podobe štúdia 

reaguje na aktuálny stav, ktorý vychádza z každodenných skúseností a kladie si kľúčové otázky: 

Čelíme kríze demokracie? Ak áno, aké sú „symptómy“ tejto krízy?,  Kde hľadať príčiny neutešeného 

stavu moderných demokracií?, Aké riešenia existujú?  

štruktúra dokumentu:  
 Úvod 
 Participácia v kontexte zastupiteľskej demokracie a trhovej ekonomiky  
 Participácia neelitných občanov v participatívnej demokracii  
 Inštitucionálna zmena – ako rozhodovať o dizajne participatívnych politík?  

o Prvá dimenzia participácie - kto participuje?  
o Druhá dimenzia participácie - akým spôsobom dochádza k výmene informácií 

a rozhodnutiam?  
o Tretia dimenzia participácie - aká je súvislosť medzi diskusiou a verejnou 

akciou? 
 Prílohy  
 Zoznam použitých zdrojov 
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odpočítavaný materiál 7: DOTAZNÍK PRE REPREZENTATÍVNY PRIESKUM POSTOJOV 

OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – teoretické východiská  
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS 
autorky: Jana Plichtová a Anna Šestáková  
 

stručný opis: Dotazník, ktorý predstavuje metodiku zisťovania a zberu dát postojov občanov 
k participácii na vzorke 1200 respondentov, bol skonštruovaný tak, aby sa výsledky dali 
porovnať s výsledkami minulých prieskumov, realizovaných na Slovensku. Témy: 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. 
 
štruktúra dokumentu: 31 otvorených otázok  
 
poznámka: Prieskum na základe dotazníka bol spustený firmou FOCUS dňa 31.10.2018 2018. 
Prvé výsledky očakávame v decembri 2018, verejná prezentácia výsledkov sa uskutoční vo 
februári 2019. Pracovný názov prieskumu je Participácia na Slovensku 2018. 
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odpočítavaný materiál 8: 12 PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ PARTICIPÁCIE ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN 

 
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – zapájanie zraniteľných skupín 
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS 
autorky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana Kadlečíková, Ivana 
Rapošová, Katarína Medľová a Zuzana Havírová 
 
stručný opis: dokumentácia ex – post príkladov participatívnej tvorby verejných politík na 
štyroch úrovniach s dôrazom na participáciu zraniteľných a marginalizovaných skupín pri 
tvorbe verejných politík. Štúdie predstavujú výsledok kvalitatívneho zberu dát I., 
zameraného na výskum existujúcich príkladov participatívnej tvorby verejných politík 
s dôrazom na participáciu zraniteľných skupín pri tvorbe verejných politík, 
zohľadnenia/nezohľadnenia perspektívy znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ich cieľom 
bolo dôkladne zmapovať bariéry ako aj možnosti participácie vybraných skupín v ich účasti 
pri tvorbe verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna a lokálna), 
zber dát zabezpečuje návrh konkrétnych opatrení a procesov, ktorými je možné vytvoriť 
priestor pre zmysluplnú účasť znevýhodnených skupín pri tvorbe verejných politík.  
 
štruktúra dokumentu / sumarizácia spracovaných prípadových štúdií:  

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) 

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) 
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poznámka: prípadové štúdie súčasne slúžia ako zdroj dát pre ďalšiu analyticko–metodickú 
činnosť a jej výstupy 
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odpočítavaný materiál 9: PREHĽAD EKONOMICKÝCH PRÍNOSOV PARTICIPÁCIE  

 
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – ekonomické prínosy  
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS 
autori: Bruno Konečný   
 
stručný opis: dokument prehľad ekonomických prínosov participácie sa zaoberá 
identifikáciou toho, čo možno považovať za prínosy participácie v ekonomickom zmysle, 
pričom okrem priamych finančných prínosov posúva optiku aj smerom k sociálnym prínosom 
ktoré je možné vyjadriť v peniazoch. Štúdia sumarizuje prínosy identifikované v literatúre na 
základe praktických príkladov participácie. V praktickej participácii, rovnako ako v iných 
oblastiach spoločenskej činnosti nemusia platiť zákonitostí podobné tým, ktoré boli 
dokázané v laboratóriách, či v podmienkach priaznivých pre dosiahnutie prínosov. Je preto 
na mieste vnímať potenciálne prínosy ako možné ciele, ktorých dosiahnuteľnosť závisí od 
mnohých faktorov prostredia, iniciatívy a aktivity verejnej správy aj aktérov. Dobrou správou 
je, že naozaj otvoreným a transparentným postupom a úsilím o férové zaobchádzanie 
a partnerským prístupom k verejnosti, teda investíciami, ktoré nemajú zásadnejší finančný 
dopad, môže verejná správa dosiahnuť významné prínosy pre seba a verejnosť.  
 
 
štruktúra dokumentu:  

 Úvod 
 Čo je považované za participáciu na tvorbe verejných politík? Je potrebné/vhodné 

zohľadňovať aj participáciu verejnosti na (re)dizajne verejných služieb?  
 Čo sú prínosy participácie?  
 Prínosy podľa scenárov participácie  
 Scenár „informovanie“  
 Prínosy podľa typických aktérov  
 Verejná správa  
 Verejnosť  
 Kde sú vyhodnocované prínosy?  
 Proces samotný a použité nástroje  
 Negatívne prínosy a riziká nekvalitnej participácie  
 Prínosy a ekonomické prínosy  
 Záver  
 Participácia 2.0  
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odpočítavaný materiál 10: PREHĽAD MODELOV VYHODNOCOVANIA PRÍNOSOV 
A EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI PARTICIPÁCIE  
 
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – ekonomické prínosy  
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS 
autori: Bruno Konečný   
 
stručný opis: materiál sa zaoberá otázkou akými postupmi a nástrojmi je možné ekonomické 

prínosy participácie dokumentovať a vyhodnocovať. Jeden z pohľadov na ekonomické 

prínosy participácie a nástroje pre ich vyhodnocovanie sa orientuje na makro úroveň a hľadá 

odpovede na to, či existuje prepojenie medzi demokraciou, resp. deliberatívnu demokraciou 

a výkonnosťou ekonomiky. V tomto dokumente sa budeme zaoberať otázkami akými 

metódami a postupmi by bolo možné prínosy, ktoré vieme identifikovať, pomenovať 

v ekonomických kategóriách. Taktiež sa budeme snažiť nájsť odpovede na otázku, na akej 

úrovni je možné, respektíve prínosné systematicky identifikovať a vyhodnocovať, či už 

cielené, alebo vedľajšie ekonomické prínosy participácie na tvorbe verejných politík.  

štruktúra materiálu: 
 Možnosti využitia existujúcich globálnych ukazovateľov 
 Better Life Index 
 V – Dem 
 RIA – Regulatory Impact Assassment 
 Využitie globálnych indexov na miestnej úrovni 
 Nástroje ekonomického hodnotenia na úrovni konkrétnych procesov 
 Analýza nákladov a prínosov (Cost- benefit analysis (CBA))  
 Analýza nákladovej efektívnosti (Cost-effectiveness analysis (CEA)) 
 Analýza nákladovej užitočnosti (Cost-utility analysis (CUA)), 
 Analýza minimalizácie nákladov (Cost-minimization analysis (CMA)) 
 Ďalšie aplikovateľné metódy – meranie sociálnych investícií 
 Záver   
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odpočítavaný materiál 11: ANALÝZA PARTICIPAČNÝCH MECHANIZMOV VO VYBRANÝCH 

EURÓPSKYCH KRAJINÁCH 

 
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – legislatíva a právny rámec 
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS 
autori: Kristína Babiaková, Ivana Figuli, Imro Vozár  
 
stručný opis: materiál predstavuje výsledky analýzy existujúcich účinných a inovatívnych 
participatívnych nástrojov  v zahraničí, ktoré je možné zakotviť do slovenského právneho 
rámca – ide o odborný materiál, ktorý vznikol na základe rešerše zahraničnej literatúry a 
vytypovaných zahraničných úprav participácie. Zanalyzované príklady, modely a výstupy 
rešeršu boli spracované z pohľadu ich efektívnosti, potencionálnej účinnosti, teda 
konkrétneho prínosu pre slovenské právne prostredie.  
 
štruktúra dokumentu:  

 Úvod - Príklady participačných mechanizmov vo vybraných európskych krajinách 

 Participácia verejnosti na legislatívnom procese na úrovni parlamentu 

 Lotyšsko 
o vyhlásenie o spolupráci s mimovládnymi organizáciami  
o legislatívne iniciatívy a predkladanie návrhov 

 Španielsko 
o vypočutia pred parlamentnými komisiami 
o úprava účasti na legislatívnom procese  

 Švajčiarsko 
o Federálny zákon o postupe pri konzultáciách - Federal Act on the Consultation 

Procedure 

 Francúzsko 
o online platforma pre tvorbu zákonov (spolupráca občania + poslanci)  

 Česká republika 
o Občanská sněmovna 

 Fínsko 
o Crowdsourcing prístup 
o Príklady participácie verejnosti na tvorbe verejných politík na národnej úrovni  

vo vybraných krajín EÚ  

 Anglicko 
o dohoda o vzťahoch medzi vládou a dobrovoľníckym a komunitným sektorom 

(The Compact on Relationships between Government and the voluntary and 
community sector) 

  Fínsko 
o Program politiky občianskej účasti (CPPP) 
o Otakantaa.fi 
o Lausuntopalvelu.fi 

 Chorvátsko 
o Kódex postupov pri konzultáciách so zainteresovanou verejnosťou pri 

prijímaní zákonov, iných predpisov a aktov (Kódex)  

 Francúzsko 
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o Národná stratégia pre zníženie emisií uhlíka 

 Česká republika 
o Príprava verejných stratégií   

 Príklady participácie verejnosti na tvorbe verejných politík na lokálnej úrovni  vo 
vybraných krajinách EÚ  

 Spojené kráľovstvo 
o Plánovanie v obytných štvrtiach (Neighbourhood Planning)  

 Maďarsko 
o Občianske rady v Budapešti  
o Konzultačné rady alebo občianske pracovné skupiny 

 Anglicko 
o Národný compact  
o Lokálny compact  miestne kompakty sú živé dokumenty  

 Chorvátsko 
o Charta spolupráce mesta Sisak 

  Poľsko 
o prijímanie participatívneho rozpočtu.  

 Dánsko 
o Rady seniorov (Senior Citizens' Councils)  
o Digitálne občianske panely  

 Srbsko 
o Mestský koordinačný výbor pre sociálnu politiku (Municipal Coordination 

Committee for Social Policy -MCCSP)  
o Výbor pre znižovanie chudoby – Mesto Ada 

 Francúzsko 
o Zákon o ochrane životného prostredia (Code de l´environement)  
o Zákon č. 2002-276 z 27. februára 2002 o miestnej demokracii  

 Zhrňujúce postrehy z analýzy 
 
Poznámka: Výstup je predmetom ďalšej analytickej činnosti. V ďalšej etape budeme  
zhodnocovať  možnosti implementácie vybraných príkladov zahraničnej praxe v slovenskom 
prostredí. Následne budú posúdené potrebné legislatívne zmeny, či zmeny aplikačnej praxe, 
aby boli spracované závery a odporúčania pre prax, pokračovanie projektu.  
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P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 13 podujatí  

 

PODA 1 / pilotná schéma  

 

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 
 

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 / 1 podujatie 

 názov: SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH - stretnutie pracovnej skupiny – zapájanie 
zraniteľných skupín do tvorby verejných politík 

 termín: 4.10.2018 (15:00 – 18:00 hod.) 

 počet zapojených osôb: ??? 

 kľúčové slová / program: integrácia, inklúzia, mesto pre všetkých,  

 miesto: Mestský úrad Svidník, Svidník 

 téma stretnutia:     
o ZÁKLADNÉ VÝZVY A PROBLÉMY, KTORÝM ČELIA 
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o AKO SA O „SVOJICH“ DOZVEDIEŤ VIAC? 
o AKO BY SA MOHLI PODIELAŤ NA RIEŠENÍ / NA ZMENE? 

 cieľová skupina:  mladí ľudia, seniori, zdravotne postihnutí, Rómovia, Rusíni, ľudia 
bez domova  

 zapojení experti / lektori: Elena Kríglerová, Jana Kadlečíková, Barbara Gindlová  

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

pilotný projekt 7 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
 

pilotný projekt 8 / 4 podujatia 

 názov: PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE VEREJNÝCH PRIESTOROV  – ÚPRAVA 
VNÚTROBLOKU MEDZI ULICAMI ZA POŠTOU A VINOHRADSKÁ 

 termín: 05.09.2018, od 17:30 hod. 

 počet zapojených osôb:  40 občanov + 1 zástupca OZ Utopia + zástupca mesta 
Hlohovec (Matúš Lukačovič) / poznámka: na prezenčnej listine je podpísaných 19 
občanov, ale reálne ich tam bolo 40, čo sa dá narátať aj z fotodokumentácie 

 kľúčové slová / program: participatívne plánovanie verejných priestorov 

 miesto: Medzi ulicami Za poštou a Vinohradská, pri futbalovej bránke, Hlohovec 

 téma stretnutia:  

 zber podnetov na úpravu verejného priestoru na základe návrhov a pripomienok   
obyvateľov 

 sánkovanie, futbal, ihriská, chodníky, zeleň a mobiliár  

 zostavenie dotazníkov podľa podnetov zozbieraných na tomto stretnutí na získanie 
spätnej väzby od väčšieho počtu obyvateľov 

 cieľová skupina:  obyvatelia ulíc Za poštou a Vinohradská a obyvatelia okolitých ulíc 

 zapojení experti / lektori: 
o Jozef Veselovský 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

 názov: STRETNUTIE KOORDINÁTOROV PROJEKTOV PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 

 termín: 11.09.2018, 18:00 – 21:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 10 občanov + 1 zástupca OZ Utopia ú / poznámka: na 
prezenčnej listine je podpísaných 6 občanov, ale reálne ich tam bolo 10, čo sa dá 
narátať aj z fotodokumentácie 

 kľúčové slová / program: občianske projekty, participatívny rozpočet 

 miesto: Dom služieb, Hlohovec 

 téma stretnutia:  

 výmena projektových formulárov medzi koordinátormi, vzájomné pripomienkovanie 
formulárov a diskusia o projektoch 

 objasnenie spôsobu nadchádzajúcej verejnej prezentácie 

 cieľová skupina:  predkladatelia občianskych projektov do participatívneho rozpočtu 
IdeaSiTy 2018 

 zapojení experti / lektori: 

 Martina Belanová 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
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 názov: VEREJNÁ PREZENTÁCIA PROJEKTOV A ZADANÍ V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO 
ROZPOČTU 

 termín: 30.09.2018, od 15:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 2 zástupcovia OZ Utopia + zástupca mesta Hlohovec (Matúš 
Lukačovič) + občania  

 kľúčové slová / program: prezentácia, hlasovanie, občianske projekty, zadania pre 
mesto, participatívny rozpočet 

 miesto: Participačný stánok mesta Hlohovec na Michalskom jarmoku, Hlohovec 

 téma stretnutia:  

 verejná prezentácia nápadov (občianskych projektov a zadaní pre mesto) v rámci 
IdeaSiTy – participatívny rozpočet mesta Hlohovec 

 hlasovanie za nápady 

 prezentácia zrealizovaných a plánovaných projektov v meste 

 cieľová skupina:  predkladatelia občianskych projektov, obyvatelia mesta Hlohovec 

 zapojení experti / lektori: 

 Martina Belanová, Jozef Veselovský 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

 názov: VEREJNÉ ZVAŽOVANIE OBČIANSKYCH PROJEKTOV V RÁMCI 
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 

 termín: 16.10.2018, 17:30 – 18:30 hod. 

 počet zapojených osôb: 4 občania + 2 zástupcovia OZ Utopia + 2 zástupcovia ÚSV 
ROS +  zástupca mesta Hlohovec (Matúš Lukačovič) 

 kľúčové slová / program: občianske projekty, rozhodovanie, deliberácia, 
participatívny rozpočet 

 miesto: Dom služieb, Hlohovec 

 téma stretnutia:  

 hľadanie konsenzu predkladateľov občianskych projektov na kritériách, podľa ktorých 
budú projekty hodnotiť 

 hodnotenie projektov na základe dohodnutých kritérií  

 cieľová skupina:  predkladatelia občianskych projektov do participatívneho rozpočtu 
IdeaSiTy 2018 

 zapojení experti / lektori: 

 Martina Belanová, Peter Nedoroščík 

 poznámka: dokumentácia v prílohe. Stretnutia sa nezúčastnili všetci predkladatelia 
občianskych projektov (nutná podmienka verejného zvažovania), preto bolo verejné 
zvažovanie presunuté na náhradný termín 07.11.2018.  

 

pilotný projekt 9 / 4 podujatia 

 názov: Verejná diskusia s občanmi mesta Nitry k téme prístupnosti mesta 

 termín: 11.09.2018 

 počet zapojených osôb: 41 

 kľúčové slová / program: verejná diskusia s občanmi, participačný proces, Stratégia 
prístupnosti 

 miesto: MsÚ Nitra 
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 téma stretnutia: mesto Nitra - prístupnosť mesta 

 cieľová skupina:  verejnosť, občania mesta, zástupcovia organizácií občianskej 
spoločnosti s dôrazom na zdravotne postihnutých a zraniteľné skupiny 

 zapojení experti / lektori: Jozef Dvonč , Bruno Konečný, Martina Hrozenská, Michaela 
Hajduková, Pavol Korček 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 

 názov: Stretnutie pracovnej skupiny 1  

 termín: 10.10.2018 

 počet zapojených osôb: 7 

 kľúčové slová / program: oblasť prevencie architektonických a dopravných bariér  

 miesto: Mestský úrad Nitra 

 téma stretnutia: architektonické bariéry, participačný proces, Stratégia, Akčný plán – 
nastavenia, odporúčania, priority 

 cieľová skupina: zástupcovia mesta, zdravotne postihnutých občanov, volení 
zástupcovia, odborní zamestnanci mesta  

 zapojení experti / lektori: Pavol Korček 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 

 názov: Stretnutie pracovnej skupiny 2  

 termín: 16.10.2018 

 počet zapojených osôb: 7 

 kľúčové slová / program: informačné bariéry  

 cieľová skupina: zástupcovia mesta, zdravotne postihnutých občanov, volení 
zástupcovia, odborní zamestnanci mesta  

 miesto: Mestský úrad Nitra 

 téma stretnutia: informačné bariéry, participačný proces, Stratégia, Akčný plán – 
nastavenia, odporúčania, priority 

 cieľová skupina:  zástupcovia mesta, zdravotne postihnutých občanov, volení 
zástupcovia, odborní zamestnanci mesta 

 zapojení experti / lektori: Peter Teplický 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 

 názov: Stretnutie pracovnej skupiny 3  

 termín: 9.10.2018 

 počet zapojených osôb: 12 

 kľúčové slová / program: prístupnosť v oblasti občianskej vybavenosti a sociálnych 
služieb,  

 cieľová skupina: zástupcovia mesta, zdravotne postihnutých občanov, volení 
zástupcovia, odborní zamestnanci mesta  

 miesto: Mestský úrad Nitra 

 téma stretnutia: prístupnosť v oblasti občianskej vybavenosti a sociálnych služieb, 
participačný proces, Stratégia, Akčný plán – nastavenia, odporúčania, priority 

 cieľová skupina: zástupcovia mesta, zdravotne postihnutých občanov, volení 
zástupcovia, odborní zamestnanci mesta  

 zapojení experti / lektori: Tímea Hóková 
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 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 
 

pilotný projekt 10 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
 

pilotný projekt 11 / 1 podujatie 

 
názov: X. ROČNÍK NÁRODNEJ KONFERENCIE CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
termín: 23.-24.10.2018 
počet zapojených osôb: 90 (23.10.2018) + 52 (24.10.2018) 
kľúčové slová / program: trvalo udržateľná mobilita, cyklistická doprava 
miesto: Banská Bystrica 
téma stretnutia: vzájomné zdieľanie dobrých príkladov a skúseností medzi odborníkmi zo 
Slovenska a Európy o dôležitosti a užitočnosti cyklistickej dopravy pre skvalitňovanie života 
v mestách vytvorenie priestoru pre neformálne stretávanie a spoznávanie sa, pre diskusie a 
pre nadväzovanie odborných vzťahov 
cieľová skupina:  zástupcovia samospráv, organizácií a inštitúcií, ktorý majú priamy dosah a 
kompetencie v oblasti cyklodopravy 
zapojení experti / lektori: 

 Peter Medveď a ostatní experti podľa programu 
poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

pilotný projekt 12 / 0 podujatí 

 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
 

PODA 2 / analyticko – metodicko – legislatívna podpora participácie 

 

zber dát III. – participatívne rozpočty a školy / 2 podujatia 

 
názov: DVE STRETNUTIA SO ZÁSTUPCAMI STREDNÝCH ŠKÔL TSK 
termín: 13.09.2018 (prvé od 9:00 – 12:00 / druhé od 13:00 do 13:45) 
počet zapojených osôb: 40 
kľúčové slová / program: školský participatívny rozpočet 
miesto: Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja 
téma stretnutia:  

 predstavenie pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných 
školách  

 informácia o výzve prvej dotačnej schémy pre stredné školy v pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja   

 diskusia a spätná väzba                               
cieľová skupina:  zástupcovia škôl TSK  
zapojení experti / lektori: 

 Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová, Dana Gavalierová, Eva 
Žernovičová 

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 9 / 2018  

 Názov: Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý kraj na Slovensku zavádza 
participatívne rozpočty na stredných školách 

 Opis: o pilotnom ročníku zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách 
v pôsobnosti TSK 

Poznámka: viď prílohy 
 
Newsletter 10 / 2018  

 Názov: Mladí ľudia volajú po zmene 

 Opis: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou 

 Sekcia: Predstavujeme pilotné projekty – pilotný projekt č.2 
Poznámka: viď prílohy 
 
Z denníkov pilotnej schémy  

 September 2018  
 Október 2018  

Poznámka: viď prílohu  
 

Z denníkov analytických expedícií  
 September 2018  
 Október 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 
 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  
 
 
 
 
 
 
  


