
„KICK OFF“
národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

"Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania 

občianskej spoločnosti"

Vedecký park UK

15.2.2019

9.00-12.00



Program

1. Privítanie účastníkov Martin Giertl
2. Otvorená spoločnosť a jej staro-noví nepriatelia: Richard Filčák
„Slovensko v kontexte globálnych a lokálnych trendov a výziev“
3. Priestor občianskej spoločnosti v podmienkach SR Michal Vašečka
4. Agenda 2020 – 2030 Sandra Salamonová
5. NP Projekt „Výskum MNO“ vo vzťahu k ÚSV ROS Martin Mňahončák a              

kolektív ÚSV ROS
6. Diskusia
7. Záver 

Moderuje : Bohdan Smieška
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NP „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom 
lepšieho poznania občianskej spoločnosti“

Hlavným cieľom je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika) 
a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti, nakoľko dnes sa 
tieto politiky zvyčajne navrhujú a realizujú iba na základe dohadov a aproximácií. Verejné politiky tak potrebujú 
časté úpravy, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien a noviel.

Projekt tak reaguje na potreby tvorcov verejných politík: 

1. navrhovať verejnú politiku na základe, resp. s pomocou relevantných dát a analyzovať ex ante vplyv návrhov na 
občiansku spoločnosť a súčasne

2. ex post overovať na aktualizovaných informáciách, aký vplyv mala prijatá verejná politika a či bol želaný výsledok 
dosiahnutý.

Partneri projektu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Štatistický úrad Slovenskej republiky

Úzka spolupráca : Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), 
Ministerstvo financií SR, 
Ministerstvo vnútra SR,   
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Odborná projektová rada

Projektová sektorová 
rada 1

Projektová sektorová 
rada 2 Projektová mládežnícka 

rada

Projektová rada pre 
Občiansku spoločnosť

Projektová sektorová 
rada 3

Projektová ekonomická 
rada

Projektová sektorová 
rada 9



Projektový tím:

Martin Mňahončák projektový manažér

Marcela Príhelová finančná manažérka

Aneta Letušeková manažérka monitoringu

Eliška Tížňovská asistentka projektového manažéra



HARMONOGRAM 2019 2020 2021

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Podaktivita 1:
Zber dát

Podaktivita 2: 
Verejné politiky

Podaktivita 3:  
Posudzovanie vplyvov 

Podaktivita 4: 
Satelitný účet

Časový harmonogram



OD DO Aktivita ÚSV ROS UMB ŠÚ SR OPR ROS SR

15.02.2019Spustenie projektu

15.02.2019 28.02.2019Podpis partnerských zmlúv a memoránd

15.02.2019 28.02.2019Dopracovanie dotazníka MNO

15.02.2019 05.03.2019Vyhodnotenie VO

25.02.2019 25.02.2019Rokovanie rady pre občiansku spoločnosť a mládežníckej rady 
(okruhy otázok)

01.03.2019 15.03.2019Vyhlásenie VO zo strany UMB

01.03.2019 11.04.2019Predvýskum a jeho vyhodnotenie

01.03.2019 15.03.2019Vypracovanie scenára fokusových skupín a otázok 
do prieskumu verejnej mienky

18.03.2019 22.03.2019Skúšobná fokusová skupina a dobrovoľné vyplnenie dotazníka 
verejnej mienky

25.03.2019 29.03.2019Uzavretie scenára fokusových skupín a prieskumu verejnej 
mienky

01.04.2019 10.04.2019Rokovania s víťazom VO o spôsobe realizácie jednotlivých 
aktivít

1.4.2019 10.4.2019Rokovania so spolupracujúcimi rezortmi o doplnení otázok

16.04.2019 26.04.2019Rokovanie sektorových rád

16.04.2019 31.05.2019Metodiky spracovania dát

29.03.2019 30.04.2019Rokovanie odbornej projektovej rady

02.05.2019 03.05.2019Podpis zmlúv z víťazom VO
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Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 
Strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti 

do roku 2020

Akčný plán na roky 2017 - 2018

úloha B.15. – socio-ekonomický prínos neziskového sektora
úloha B.16. – stav a vývojové trendy občianskej spoločnosti 

maria.milkova@minv.sk



Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 
Strategické zámery rozvoja občianskej spoločnosti 

do roku 2030

Národný projekt: Výskum MNO a OS 

Výstupy a dáta projektu

maria.milkova@minv.sk



NP Výskum 

VYCHÁDZA z Koncepcie 
a

VCHÁDZA do Koncepcie

maria.milkova@minv.sk
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Iniciatíva pre otvorené vládnutie 
na Slovensku

lucia.lacika@minv.sk



lucia.lacika@minv.sk



NP
„Výskum MNO“ Participácia



NP PARTI 
Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

15. február 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



PODA 2

pilotná schéma 
participatívnej tvorby verejných politík

analyticko / metodicko / legislatívna podpora 
zavádzania participatívnej tvorby verejných 

politík do praxe

PODA1



PRIORITNÁ OBLASŤ 1 / 
PILOTNÁ SCHÉMA

PRIORITNÁOBLASŤ 4/ 
BUDOVANIE KAPACÍT

PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ 
LEGISLATÍVA

PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ 
ANALÝZA STAVU 
A MOŽNOSTÍ PARTICIPÁCIE



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

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

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

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

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



Národná úroveň
 1. Stratégia dlhodobej starostlivosti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov

PRIORITNÁ OBLASŤ 1 / 
PILOTNÁ SCHÉMA



PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ 
ANALÝZA STAVU 
A MOŽNOSTÍ 
PARTICIPÁCIE

 teoretické východiská participácie
 reprezentatívny prieskum postojov občanov k participácii 2018

 slovník participácie

 plánovanie a hodnotenie projektov vernej participácie

 participácia a zapájanie zraniteľných skupín

 monitoring a hodnotenie pilotnej schémy participatívnej

tvorby verejných politík

 participácia a štátna správa

 participatívne rozpočty a samosprávy

 participatívne rozpočty a školy

 ekonomické prínosy participácie

 e-participácia / znalostná databáza

 Akadémia aktívneho občana

 Choreografie zmeny



PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ 
LEGISLATÍVA

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

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

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



PRIORITNÁ OBLASŤ 4/ 
BUDOVANIE KAPACÍT

 Profil absolventa 
 Vzdelávací program - moduly/ tematické oblasti:

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

tvorby verejných politík
 Realizácia participatívnych postupov (pri tvorbe politík) 

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

verejných politík s využitím skúseností z vedenia 12 
pilotných projektov

 Metodické odporúčania – metodické spracovanie 
odborných výstupov z projektu 



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

DÚFAJTE V NAJLEPŠIE, 
BUĎTE 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

Ďakujem za pozornosť

www.participacia.eu

Barbara Gindlová
odborný garant pre NP ÚSV ROS
NP Participácia 
barbara.gindlova@minv.sk
0908 333 881

http://www.participacia.eu/
mailto:barbara.gindlova@minv.sk
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Projekt Partnerstvo v rokoch 2019-2020
Zameranie aktivít:

1. Prostredie prijímateľa: vzťah poskytovateľa a prijímateľa

2. Podpora zvyšovania koordinácie a spolupráce pri riadení podpory

3. Komunikácia a informácie: zrozumiteľnosť, dostupnosť a prístupnosť informácií

4. Participatívne postupy počas programovania fondov EÚ 2020+

Typy aktivít:

- Tvorba odporúčaní pre zodpovedné inštitúcie (predovšetkým CKO, Riadiace orgány) – procesné, obsahové

- Nové typy a formáty podujatí sieťujúce relevantných aktérov zo všetkých sektorov

- Prieskumy a analýzy

- Príprava metodických materiálov – príručiek a tréning pre prácu s nimi

Očakávané (a dosiahnuté) výsledky:

- Zvýšená miera koordinácie riadenia a programovania fondov EÚ, zameraná na dobre vymedzené témy

- Zvýšená miera zapojenia externých subjektov (MNO, samosprávy,...) do procesov v systéme fondov EÚ

- Zvýšená miera povedomia o pridanej hodnote participácie a otvoreného vládnutia na strane verejnej správy

- Priama skúsenosť verejnej správy s participatívnymi postupmi

- Zvýšená kapacita verejnej správy zrozumiteľne a jednoznačne komunikovať s cieľovými skupinami

- Vytvorené funkčné vzťahy (partnerstvá) medzi verejnou správou a občianskou spoločnosťou – s presahom mimo fondov EÚ

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

miroslav.mojzis@minv.sk
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Legislatívne aktivity ÚSV ROS

• Monitorovanie pripravovanej legislatívy

• Podpora legislatívnych aktivít MNO

• Vzdelávanie v oblasti tvorby legislatívy

• Analyzovanie participácie verejnosti na tvorbe legislatívy:

 Predbežná informácia

 Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

• Podieľanie sa na tvorbe legislatívy:

 Zákon o ochrane oznamovateľov

 Zákon o registri MNO

bystrik.antalik@minv.sk
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Ďakujeme za pozornosť !


