
INICIATÍVA PRE OTVORENÉ VLÁDNUTIE 

participácia
14. marec 2019 / Bratislava 

NP: Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regio nálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

príprava Akčného plánu pre roky 2019 - 2020



Participácia na tvorbe verejných politík
• na úrovni štátnej správy identifikovať verejné politiky, ktoré budú tvorené participatívne 
• zorganizovať školenia pre zamestnancov 
• vytvoriť identifikované verejné politiky participatívne v súlade s materiálom „Pravidlá zapájania verejnosti do 

tvorby verejných politík“
• realizovať workshopy so zameraním na výmenu skúseností 
• vyhodnotiť identifikované participatívne procesy v prostredí štátnej správy 

• NP PARTI / Podporovať partnerstvo a dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými 
organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

• navrhnúť odporúčanie na internú smernicu o využívaní bezplatných on-line nástrojov pri participatívnej tvorbe 
verejných politík.

Vytvorenie vzdelávacích nástrojov v oblasti participácie
• Využívať vzdelávacie nástroje v oblasti participácie v rámci formálneho vzdelávania s využitím metód neformálneho 

vzdelávania.
• Vypracovať odporúčania pre zakotvenie participatívnych procesov do organizačných procesov, interných smerníc a 

iných dokumentov pre potreby ústredných orgánov štátnej správy vzdelávanie a osveta



PRIORITNÁ OBLASŤ 1 / 
BUDOVANIE KAPACÍT

PRIORITNÁOBLASŤ 4/
LEGISLATÍVA

PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ 
ZAVÁDZANIE 
INOVATÍVNYCH 
POSTUPOV DO PRAXE

PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ 
ANALÝZA STAVU 
PARTICIPATÍVNEJ TVORBY 
VEREJNÝCH POLITÍK

NP PARTI 



Národná úroveň
 Stratégia dlhodobej starostlivosti / Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR
 Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou / RMS, MŠVVaŠ SR

Regionálna úroveň
 Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji / občianske 

združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
 Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám / Združenia na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnutím, BSK

Mikroregionálna úroveň
 Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce / Centrum antropologických výskumov, 

klaster obcí Spiša
 Mesto pre všetkých – integračná stratégia / Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z 

OZ Dukla
 Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske / Priatelia Zeme, mesto Partizánske

Lokálna úroveň
 Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta / Utópia, mesto Hlohovec
 Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých / Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto 

Nitra
 Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni / Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 

(SGI), hlavné mesto Bratislava
 Trvalo udržateľná mobilita / Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
 Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík / Rómsky inštitút, obec Lenartov

PRIORITNÁ OBLASŤ 1 / 
PILOTNÁ SCHÉMA

NP PARTI 



PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ 
ANALÝZA STAVU 
A MOŽNOSTÍ 
PARTICIPÁCIE

 teoretické východiská participácie
 reprezentatívny prieskum postojov občanov k participácii 2018

 slovník participácie

 plánovanie a hodnotenie projektov vernej participácie

 participácia a zapájanie zraniteľných skupín

 monitoring a hodnotenie pilotnej schémy participatívnej

tvorby verejných politík

 participácia a štátna správa

 participatívne rozpočty a samosprávy

 participatívne rozpočty a školy

 ekonomické prínosy participácie

 e-participácia / znalostná databáza

 Akadémia aktívneho občana

 Choreografie zmeny

NP PARTI 



PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ 
LEGISLATÍVA

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

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

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



PRIORITNÁ OBLASŤ 4/ 
BUDOVANIE KAPACÍT

 Profil absolventa – 28.3.2018 / verejná prezentácia - Hlohovec 
 Vzdelávací program - moduly/ tematické oblasti:

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

tvorby verejných politík
 Realizácia participatívnych postupov (pri tvorbe politík) 

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

verejných politík s využitím skúseností z vedenia 12 
pilotných projektov

 Metodické odporúčania – metodické spracovanie 
odborných výstupov z projektu 



PRIORITA 1

analýza stavu 
participatívnej tvorby 
verejných politík

budovanie kapacít

PRIORITA 2

štátna 
správa

školy

MNO a
občianska
spoločnosť

samospráva
občan a 
verejnosť

ÚSV ROS

AP 2019 - 2020



PRIORITA 1
budovanie kapacít

štátna 
správa

školy

MNO a
občianska
spoločnosť

samospráva
občan a 
verejnosť

ÚSV ROS



PRIORITA 1
budovanie kapacít

„Dôležité je, aby každý 
účastník vedel, kedy a ako 
môže využiť techniky 
participácie v svojej 
pracovnej oblasti a tiež aby 
vedel, aké postupy 
a nástroje má použiť, aby 
dosiahol maximálne 
výsledky.“



ÚSV ROS
budovanie kapacít

ÚSV ROS  posilniť kapacity ÚSV ROS

 konzultácie a poradenstvo pre nastavenie participačných scenárov 
a dizajn participačných procesov

 podpora vytvárania nových miest v rámci participačného labu
lektori, mentori, kouči, facilitátori – interní a externí tím  

 navrhovaná štruktúra služieb ÚSV ROS: 
 monitoring a hodnotenie PP, 
 plánovanie PP a dizajn participatívnych procesov, 
 sebaevalvácia PP,
 školenia na mieru,
 facilitácia, mediácia, mentoring,
 meranie kvality participácie a ukazovatele.



štátna správa
budovanie kapacít

štátna správa

 VZDELÁVANIE 
 nový vzdelávací program ÚSV ROS – participačná

tvorba verejných politík 
 Inštitút pre verejnú správu – zaradiť do ponuky 

vzdelávania

 spolupráca na príprava podporných programov 
vzdelávania zameranie na konkrétne právne 
úpravy vyžadujúce participáciu a participačný 
proces – napr. Komunitné plány



budovanie kapacít

štátna správa

VP PARTICIPÁCIA 
program pre zamestnancov verejnej správy
Pripomienkovanie syláb: marec 2019 
testovanie programu: jún - december 2019 
rozsah: 2 + 2 dni / 3 skupiny 
formát: modulárne vzdelávanie
skupina: 20 osôb 

ZÁMER - vo vzdelávaní využiť posilňujúce aspekty: 
 prepájanie a spolupráca rôznych cieľových 

skupín, 
 práca na vlastných projektoch participatívnej 

prípravy a tvorby verejných politík,
 prepojenie vzdelávania na podporný systém 

služieb: poradenstvo, špecializované 
workshopy na kľúč pre konkrétnu 
inštitúciu/oddelenie, ktoré je zodpovedné za 
prípravu VP, mediácia a facilitácia, využívanie 
elektronických aplikácií na sledovanie 
participatívneho procesu



štátna správa
budovanie kapacít

štátna správa

plnenie agendy OGP / PARTICIPÁCIA:
 sieť  OGP koordinátorov – riadená a systémová podpora (stretnutia, 

workshopy, tréningy)

 TEDEX GOVERNMENT – zvyšovanie informovanosti o príprave, tvorbe 
a implementácii verejných politík  

 parti manažér / katalóg pracovných pozícií vo VS - podpora nových 
pracovných miest 

 ÚSV ROS / participačné laboratórium – poskytovanie podpory v 
procese zavádzania participatívnej tvorby verejných politík

 dotačné schémy: podmienka – participácia, napr. dotačná schéma na 
podporu implementácie Agendy 2030

 monitoring a hodnotenie realizovaných participačných procesov 



samospráva
budovanie kapacít

samospráva

 VZDELÁVANIE 
 zapojenie Regionálnych vzdelávacích centier: obce, mestá / VÚC ??? 
 ponuka - akreditácia a využívanie programu z NP PARTI 
 príprava vzdelávania šitého na mieru – právne úpravy / zákony, ktoré 

vyžadujú participačný proces: SEIA/EIA, Komunitné plány ...

 PRAX 
 podpora pilotných schém - zavádzanie inovatívnych prvkov vo VS 
 podpora príkladov dobrej praxe (P9/P6)
 podpora regionálnych participačných centier (CKO / RZ ZMOS / 

Spoločné úrady, MASKY) 

 DISTRIBÚCIA 
 znalostná databáza / online
 distribúcia výsledkov / metodík, odporúčaní, manuálov 
 komunikácia / Obecné noviny, Únia miest Slovenka, K8, profesné komory a 

združenia – napr. asociácia prednostov, komunálnych ekonómov, atď ...



občan / verejnosť 
MNO / občianska spoločnosť 

budovanie kapacít

občan / MNO 
verejnosť

 úloha samosprávy v procese budovania kapacít 
na strane občana a verejnosti 

 úloha ÚSV ROS v procese budovania kapacít MNO a občianskej 
spoločnosti 

 VZDELÁVANIE 
 Akadémia aktívneho občana 
 služby ÚSV ROS / tréningy, workshopy, poradenstvo

 PRAX 
 pilotné schémy – partnerstvo a dialóg – VS + MNO

 DISTRIBÚCIA 
 Choreografie zmeny – cyklus panelových diskusií /online 
 znalostná databáza / online
 spolupráca s RTVS / spravodajstvo v zameraní na regióny



školy
budovanie kapacít

školy

 vysoké školy – zavádzanie nových tém a predmetov, 
spolupráca pri príprave špecializovaných predmetov, 
prednášok a vzdelávacích cyklov

 stredné školy – pilotná schéma zavádzania PR v TSK
 základné školy – pilotná schéma zavádzania PR / Východ

PARTICIPAČNÝ ROZPOČET 
 metodika Nie je občan, ako občan 
 metodika pre učiteľov – trénerské noty
 spoločenská hra Nie je mesto, ako mesto
 elektronická aplikácia pre koordinátorov PR na školách

 rozšíriť budovanie kapacít na rodičov a verejnosť 
s využitím škôl a samosprávy vo formáte Otvorená škola

 samostatná dotačná schéma na podporu participatívnych 
rozpočtov na školách 



analýza stavu 
participatívnej tvorby 
verejných politík

PRIORITA 2

štátna 
správa

školy

MNO a
občianska
spoločnosť

samospráva
občan a 
verejnosť

ÚSV ROS

efektívna 
verejná správa

otvorené 
vládnutie

deliberatívne 
fóra

mestá pre 
všetkých

e-participácia

náklady



NP: Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regio nálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

DÚFAJME V NAJLEPŠIE, 
BUĎME PRIPRAVENÍ NA NAJHORŠIE



NP: Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regio nálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

1/ Čo potrebuje štátna správa? 
2/ Čo potrebuje regionálna a miestna 
územná samospráva? 
3/ Čo potrebuje občianska spoločnosť a 
MNO? 



NP: Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regio nálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

ďakujeme za pozornosť

www.participacia.eu

Barbara Gindlová / Daniel Klimovský
NP Participácia 

barbara.gindlova@minv.sk
0908 333 881

http://www.participacia.eu/
mailto:barbara.gindlova@minv.sk

