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PROLÓG K DOKUMENTÁCII NÁRODNÉHO PROJEKTU NP PARTI   
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začal dňa 15. apríla 2017 

realizovať národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík, ktorý pracovne voláme NP PARTI.  

Národný projekt je fascinujúcou trojročnou odbornou expedíciou, ktorej cieľom je rozšírenie 

poznatkov o funkčnosti a nefunkčnosti participatívnych mechanizmov v  reálnom,  

každodennom živote na úrovni štátu, samosprávnych krajov, mikroregiónov, ako aj miest a 

obcí. Na našej ceste k  zefektívneniu mechanizmov participácie občianskej spoločnosti na 

správe vecí verejných nás sprevádza vyše 250 expertov z prostredia mimovládnych organizácií, 

akademického sektora a subjektov štátnej, regionálnej a miestnej územnej samosprávy. 

Ocitli sme sa na dlhej a vzrušujúcej ceste odborných výskumných interakcií, testovania 

inovatívnych postupov zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, kreatívnych zásahov 

a poctivej práce v teréne, expertných intervencií,  ako aj  nečakaných výziev a rafinovaných 

nástrah z čerpania finančných prostriedkov z operačného programu.  

Projekt NP PARTI, financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa, 

cielene buduje predpoklady, navrhuje kroky, zavádza riešenia, zamerané na podporu 

participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej 

úrovni. Projekt realizujeme ako jednu komplexnú aktivitu, ktorá je vnútorne členená na dve 

podaktivity: 

 pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík 

 analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby 

verejných politík do praxe 

 

PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK 

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu. 

Zastrešuje dvanásť pilotných projektov. Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre a 

nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, 

mikroregionálna, lokálna). Zameranie verejných politík predstavuje širokú škálu tém: sociálna 

inklúzia, otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, 

využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a 

vzdelávanie. Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k 

predkladaniu projektov ÚSV ROS, realizovanej v Novembri 2015. Na základe dvanástich 

memoránd o spolupráci medzi ÚSV ROS, konkrétnym subjektom verejnej správy (VS) 

a vybranou mimovládnou organizáciou, ktorá vznik projektu iniciovala, vznikne dvanásť 

verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe.  
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Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavuje 

druhú časť projektu. Súčasne vytvára priestor pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie 

navrhovaných metodík a metodických postupov. Predstavuje naše „živé laboratórium 

participatívnych procesov v prostredí verejnej správy“. 

ANALYTICKO-METODICKO-LEGISLATÍVNA PODPORA ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNEJ 

TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK DO PRAXE 

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík 

do praxe predstavuje teoretickú časť projektu, ktorá je zameraná na analytickú, metodickú, 

legislatívnu činnosť. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti bude priebežne 

budovaná verejne dostupná poznatková báza, ktorá bude sprístupnená na samostatnej 

webovej stránke k projektu. V súčasnosti na analytickom bloku pracuje päť samostatných 

výskumných tímov, pričom ich počet bude postupne ďalej rásť. Výsledkom bude Analýza stavu 

a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, zvyšujúce účasť verejnosti v 

procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík. 

Budovanie kapacít v prostredí VS predstavuje samostatný blok činností. Jeho cieľom je 

identifikovať príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych a participatívnych metód v praxi 

verejnej správy. Aké vedomosti, zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania 

kapacít VS? Bude navrhnutý profil absolventa, architektúra a sylaby špecializovaného 

vzdelávacieho programu, ako aj metodiky pre nový vzdelávací program s názvom 

"Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej správy”. Súčasťou je pilotné testovanie 

programu vzdelávania na 3 skupinách účastníkov z prostredia VS (štátna správa, regionálna 

územná samospráva, regionálne združenia miest  a obcí, miestna územná samospráva).  
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SUMARIZÁCIA  
 

stručná sumarizácia procesu 
 začiatok projektu – 15.4.2017  

 spustenie podaktivity 1 – júl 2017  

 spustenie podaktivity 2 – máj 2017  
 

 Vyzvanie – 18.8.2017  

 ŽONF – 28.9.2017  

 Doplnenie ŽoNFP – 17.10.2017  

 Rozhodnutie – 6.11.2017  

 účinnosť Rozhodnutia – 9.11.2017  
 

 podaná ŽOP č.1 – 186 459, 90 €  – 13.11.2017  
o oprávnené: 185 499, 82 €  
o neoprávnené: 960,08 €)  

 

 výberové konanie experti/zamestnanci NP PARTI – január 2017 

 počet zazmluvnených expertov v roku 2017 (dohody mimo pracovného pomeru) – 111 
osôb  

 počet zazmluvnených zamestnancov na štátnozamestnanecké zmluvy v roku 2017 
spolu – 8 osôb  

 doplnkové výberové konanie experti/zamestnanci NP PARTI – november 2017 
 

 príprava priebežných monitorovacích správ za rok 2017 za jednotlivé pilotné projekty  

 príprava a tvorba priebežných monitorovacích správ za jednotlivé výskumné tímy 
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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV 
 

sumarizácia procesu zazmluvňovania  

1/ počet uzatvorených pracovných zmlúv - štátna dočasná služba  

(Pracovné zmluvy v štátnom záujme) 

 apríl 2017 – 8 osôb 
 november 2017 - príprava a realizácia výberových konaní na odborných metodikov a 

analytikov 2A/2B 

2/ počet uzatvorených dohôd mimo pracovného pomeru za dané obdobie  

(Dohody o vykonaní práce a Dohody o pracovnej činnosti - viď. prílohu Dohody NP PARTI) 

 máj 2017 – 3 osoby 
 jún 2017 – 12 osôb 
 júl 2017 – 20 osôb  
 august 2017 - 1 osoba 
 september 2017 – 38 osôb  
 október 2017 – 13 osôb 
 november 2017 – 25 osôb  
 december 2017 – 2 osoby 

Poznámka: viď databázu zazmluvnených osôb / PRÍLOHA 7  
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PODAKTIVITA 1/pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík 
 

príprava pilotnej schémy – apríl až máj 2017  

 odborné prípravné práce spojené s nastavením pilotnej schémy participatívnej tvorby 
verejných politík 

 podpísané Memorandá o spolupráci vybraných aktérov k jednotlivým pilotným 
projektom, 

 pracovné stretnutia so zástupcami pilotných projektov - subjekty verejnej 
správy, MNO a ďalší relevantní partneri - príprava a nastavenie pilotných projektov 
(viď prílohu: databáza stretnutí + podpornú dokumentáciu: prezenčné listiny, zápisnice 
a iné) 

 systémové nastavenia odborných činností vo vzťahu k mechanizmu odborného 
riadenia pilotnej schémy, realizácii jednotlivých pilotných projektov, účasti odborných 
expertov, plánu aktivít a časových rámcov implementácie jednotlivých pilotných 
projektov, dosahovaniu cieľov, výsledkov a výstupov, vykazovaniu, odpočtovaniu, 
monitorovaniu a hodnoteniu  

 zazmluvňovanie expertov - 2 fázy zazmluvňovania, 1. fáza - zazmluvnenie odborných 
garantov MNO, 2. fáza - zazmluvnenie procesných analytikov a ďalších, vybraní experti 
z pilotných projektov boli zazmluvnení už v máji 2017  

 podpísané Zmluvy o partnerstve k jednotlivým pilotným projektom - september 2017 
 
štruktúra pilotnej schémy v prerozdelení na pilotné projekty  

 Stratégia dlhodobej starostlivosti – národná úroveň / ÚSV ROS, Asociácia na ochranu 
práv pacienta / MZ SR, MPSVR SR, ZMOS 

 Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – národná úroveň /ÚSV 
ROS, Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR 

 Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom 
kraji – regionálna úroveň / ÚSV ROS, občianske združenie Špirála / Trenčiansky 
samosprávny kraj 

 Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – 
regionálna úroveň / ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím / 
Bratislavský samosprávny kraj  

 Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce – mikroregionálna 
úroveň / ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov / klaster obcí Spiša  Spišský 
Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce    

 Mesto pre všetkých – integračná stratégia – mikroregionálna úroveň / ÚSV ROS, 
Centrum pre výskum etnicity a kultúry / mesto Svidník a obce z OZ Dukla 

 Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – 
mikroregionálna úroveň / ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme / mesto 
Partizánske 

 Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – lokálna úroveň / ÚSV ROS, 
občianske združenie Utópia / mesto Hlohovec 

 Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň / ÚSV ROS, 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra 

 Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – lokálna úroveň / 
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ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) / hlavné mesto Bratislava 
 Trvalo udržateľná mobilita – lokálna úroveň / ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis / mesto 

Banská Bystrica 
 Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík – lokálna 

úroveň / ÚSV ROS, Rómsky inštitút / obec Lenartov 
 
spustenie pilotnej schémy – júl 2017  

 spustenie pilotnej schémy na prvom pracovnom stretnutí k pilotnej schéme 
v Liptovskom Mikuláši (júl 2017) a postupné spustenie jednotlivých pilotných 
projektov (v závislosti od nastavenia a možností zapojených subjektov za stranu MNO 
ako aj subjektov VS)  

 príprava, realizácia a vyhodnotenie spoločných podujatí – dve pracovné stretnutia 
k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši  

o júl 2017 
o október 2017  

 príprava tretieho pracovné stretnutia k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši, 
naplánovaného na január 2018, zameraného na priebežnú sumarizáciu výsledkov za 
rok 2017  

 
realizácia a priebežné vyhodnocovanie 12 pilotných projektov  

 viď sumarizačnú správu k podaktivite 1  
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PODAKTIVITA 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania 

participatívnej tvorby verejných politík do praxe  
 
príprava podaktivity 2  

 odborné prípravné práce spojené s nastavením podaktivity 2, nastavovanie 
architektúry výskumu a analytických prác s dôrazom na zadefinovanie očakávaných 
výsledkov a výstupov  

 pracovné stretnutia s expertmi – budovanie jednotlivých výskumných tímov  

 systémové nastavenia odborných činností vo vzťahu k mechanizmu odborného 
riadenia pilotnej schémy, realizácii jednotlivých výskumných úloh a zadaní, účasti 
odborných expertov, plánu aktivít a časových rámcov implementácie jednotlivých 
blokov a fáz podaktivity 2, dosahovaniu cieľov, výsledkov a výstupov, vykazovaniu, 
odpočtovaniu, monitorovaniu a hodnoteniu  

 zazmluvňovanie expertov – zazmluvňovanie prebieha priebežne v zmysle potrieb 
podaktivity 2 a dynamických riešení na projekte 

 spracovávanie a podpisovanie pracovných zmlúv s expertmi, prví zazmluvnení experti 
v štátnozamestnaneckých pomeroch – mesiac apríl 2017, na základe dohôd mimo 
pracovného pomeru v mesiaci máj 2017 a následne postupne v rámci zadefinovaných 
pracovných a výskumných tímov   

 
štruktúra podaktivity 2  
 
2.1. ANALYTICKO–METODICKÉ ČINNOSTI  
Blok činností, ktorý je zastrešený názvom analyticko–metodické činnosti, predstavuje širokú 
škálu prác a činností, ktoré spolu predstavujú konzistentný a komplexný prístup k získavaniu, 
spracovaniu, interpretácii a vyhodnocovaniu relevantných dát s cieľom generovať súbor 
odporúčaní a návrhov na zlepšenie podmienok pre partnerstvo a dialóg v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík. Súčasne sa prostredníctvom realizovaných činností, 
dosiahnutých výstupov/výsledkov zabezpečuje možnosť vzniku verejne prístupnej znalostná 
databázy pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík. 

 2.1.1. Teoretické východiská, pojmové ukotvenie a metodické rámce 
stanovenie základného teoretického rámca pre oblasť tvorby verejných politík na 
participatívnom princípe (celý životný cyklus), ako aj tvorba vybraných metodických rámcov. 
Spracovanie vybraných metodických rámcov slúži na ich overenie a testovanie v praxi, alebo 
v rámci pilotnej schémy v rámci realizácie pilotných projektov.  

 2.1.2. Zber dát  
zabezpečuje masívny zber dát pre potreby analyticko–metodickej činnosti. Zámerom je 
realizácia zberu kvantitatívnych a kvalitatívnych dát s využitím rôznych metód, ktorý priamo 
určuje budúcu kvalitu výstupov z analytickej činnosti, umožňuje ich objektivizáciu, verifikáciu, 
kvalitnejšiu interpretáciu a súčasne porovnanie výsledkov s využitím viaczdrojového princípu 
generovania a sumarizácie dát.  

 2.1.3. Analýzy, prieskumy 
komplexná analytická činnosť, zabezpečujúca podklady pre celkovú Analýzu stavu a možností 
participácie v SR, ktorá stanoví východiská a predstaví súbor odporúčaní a návrhov, 
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zameraných na podporu participácie v praxi VS, zabezpečí  vznik advokačných materiálov a 
argumentačných portfólií pre ÚSV ROS.  
 
2.2. PRÁVNY RÁMEC A LEGISLATÍVA 
Analýza súčasných legislatívnych nástrojov a možností participácie je jedným z kľúčových 
pilierov komplexnej Analýzy stavu a možností participácie v Slovenskej  republike. Zmapovanie 
súčasných právnych rámcov, legislatívnych nástrojov a možností 
participácie  zainteresovaných skupín na tvorbe verejných politík na Slovensku a v zahraničí. 
Prístup zhodnotenia súčasného stavu sleduje celý životný cyklus verejných politík (od prípravy, 
tvorby, implementácie, monitoringu až po revíziu), ako aj 4 úrovne tvorby verejných politík 
(národná, regionálna, mikroregionálna a miestna úroveň).  
 
2.3. BUDOVANIE KAPACÍT  
Zabezpečiť predpoklady pre systematické a cielené budovanie kapacít verejnej správy na 
všetkých úrovniach prostredníctvom novovytvoreného programu vzdelávania pre oblasť 
participatívnej tvorby verejných politík a prostredníctvom vyškolenia pilotných skupín 
účastníkov z prostredia VS  
 
spustenie podaktivity 2 

 spustenie podaktivity 2 – máj 2017 (zazmluvnenie expertného tímu pre časť právny 
rámec a legislatívam) 

 následne priebežné zazmluvňovanie expertov a výskumných tímov  

 analytická činnosť – rešerš zdrojov, zber sumarizácia a interpretácia dát, tvorba 
odborných podkladov pre expertízy a odborné výstupy  

 
pracovné skupiny / analytické tímy – 7 samostatných tímov  

 teoretické východiská  

 monitoring pilotnej schémy  

 zapájania marginalizovaných skupín  

 ekonomické prínosy 

 videozber dát  

 legislatíva a právny rámec  

 profil absolventa  

 spoločné a prierezové činnosti  
 
spoločné pracovné stretnutia k podaktivite 2  

 nulté pracovné stretnutie analytického tímu k podaktivite 2 zo dňa 4. mája 2017  

 prvé pracovné stretnutie analytického tímu k podaktivite 2 zo dňa 26. júna 2017  

 druhé pracovné stretnutie analytického tímu k podaktivite 2 zo dňa 18. septembra 2017  

 tretie pracovné stretnutie analytického tímu k podaktivite 2 zo dňa 14. decembra 2017  

 
realizácia a priebežné vyhodnocovanie 1podaktivity 2 

 viď sumarizačnú správu k podaktivite 1 
 



    ;12: 

 

 

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK 
OP Efektívna verejná správa - podporené z Európskeho sociálneho fondu 
Kód ITMS: 314011M298 

MERATEĽNÉ UKAZOVATELE  
V monitorovacom období došlo k plneniu týchto ukazovateľov:  

 P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality 
verejných politík 

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít  

 P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti 
verejných politík  

 

Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality 

verejných politík  
Opis: 12 podpísaných memoránd o spolupráci na pilotnom projekte participatívnej tvorby 
politík, ktoré verifikujú spoluprácu na príprave, tvorbe a vyhodnotení pilotných projektov 
participatívnej tvorby verejných politík. V súčasnosti prebieha realizácia dvanástich pilotných 
projektov participatívnej tvorby verejných politík, testujúcich rôzne participačné scenáre a 
nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, 
mikroregionálna, lokálna).  
 
Stav ukazovateľa:  

 Plánovaný stav: 12 

 Skutočný stav: 12 

 Plnenie: 100 %  
 
Poznámka:  

 Stav realizácie pilotných projektov je predmetom samostatného dokumentu – 
SUMARIZÁCIA_PODAKTIVITA 1. 

 Skeny podpísaných memoránd sú dostupné na web stránke ÚSV ROS.  
Link: https://www.minv.sk/?_ros_np_partnerstvo_pilotne_projekty 
 

 Potvrdenie o zverejnení a účinnosti Zmlúv o partnerstve s 11 vybranými subjektami 
verejnej správy a 1 subjektom MNO – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, sú 

samostatnou prílohou k tomuto dokumentu / PRÍLOHA 1 

  

https://www.minv.sk/?_ros_np_partnerstvo_pilotne_projekty
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Počet zrealizovaných informačných aktivít  
Opis: V rámci monitorovaného obdobia sme zrealizovali 13 informačných aktivít, zameraných 
na prezentáciu účelu realizovaných činností, ako aj zámerov a výsledkov národného projektu 
a jednotlivých pilotných projektov.  
 
Stav ukazovateľa:  

 Plánovaný stav: 50 

 Skutočný stav: 13 

 Plnenie: 26 %  
 
Zoznam podujatí (opis podujatí je v nasledujúcej kapitole): 
OKTÓBER 2017 
1/ CHOREOGRAFIE ZMENY I: V OZVENÁCH REALITY ALEBO KAM KRÁČAŠ SLOVENSKO? 

 7. október 2017, Art Café v Banskej Štiavnici  
2/ CHOREOGRAFIE ZMENY II: ZRANITEĽNÉ SKUPINY VO VEREJNOM DISKURZE 

 27. októbra 2017, Flatgallery v Bratislave  
NOVEMBER 2017  
3/ Workshop Áno, či nie?! na Open Government Week 2017  

 7. november 2017, UBS, Bratislava 
4/ Workshop Ako plánovať rozvoj verejných priestorov v spolupráci s verejnosťou? 

 9. novembra 2017, Štrbské Pleso 
5/ Choreografie zmeny III - Dôvera, inštitúcie, verejnosť 

 16. novembra 2017, Diera do sveta v Liptovskom Mikuláši 
6/ Pilotný projekt 12 – občianska rada v Lenartove 

 22. november 2017, obecný úrad Lenartov 
7/ Choreografie zmeny IV - O tenkom ľade každodennosti, centre a perifériách, lokálnych 
trhoch a človečine 

 22. novembra 2017, Bašta v Bardejove  
8/ Choreografie zmeny V - O Rómoch bez Rómov, alebo participácia Rómov  

 23. novembra 2017 sa v Univerzitnej knižnici TUKE v Košiciach  
9/ Panelová diskusia a workshop Ako predchádzať konfliktu záujmov pri územnom rozvoji? 

 27. novembra 2017,  Grandhotel Permon na Podbanskom.  
10/ Pilotný projekt 9 / workshopy - Prístupnosť pre všetkých 

 29. - 30. novembra 2017,  Nitra  
DECEMBER 2017 
11/ Pilotný projekt 11 / pracovné stretnutie aktérov, alebo niečo o udržateľnej mobilite 

 december 2017, mestský úrad v Banskej Bystrica 
12/ Pilotný projekt 5 / stretnutie starostov klastra obcí Spiša  

 6.decembra 2017, obecný úrad v Spišskom Hrhove   
13/ O participácii so študentmi z celého sveta 

 8. decembra 2017, Bratislava, ÚSV ROS 
 
Poznámka:  

 Podporná dokumentácia k podujatiam v prílohe tohto dokumentu / PRÍLOHA 2 
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Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v 

oblasti verejných politík  
Opis: v monitorovacom období došlo k naplneniu ukazovateľa počet MNO podporených za 
účelom participácie na zavádzaní zmien vo verejnej správe. Konkrétne ide o Úniu nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, ktorá participuje na realizácii pilotného projektu č.9 s názvom Návrh 
stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú 
ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra.  

 Dátum uzavretia Zmluvy o partnerstve je  25.9.2017 

 Dátum účinnosti Zmluvy o partnerstve je 11.11.2017 (zverejnenie Zmluvy o 
partnerstve v Centrálnom registri zmlúv), ktorá verifikuje podporu a výšku pridelených 
finančných prostriedkoch na realizáciu intervencií v prostredí). 

 
Stav ukazovateľa:  

 Plánovaný stav: 1 

 Skutočný stav: 1 

 Plnenie: 100%  
 
Poznámka:  

 potvrdenie o zverejnení a účinnosti Zmlúv o partnerstve so subjektom: Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, je prílohou k tomuto dokumentu viď 

PRÍLOHA 1  
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zoznam zrealizovaných informačných podujatí  
 
OKTÓBER 2017 
 

CHOREOGRAFIE ZMENY I: V OZVENÁCH REALITY ALEBO KAM KRÁČAŠ SLOVENSKO? 

Prvý krát sme diskutovali 7. októbra 2017 v Art Café v Banskej Štiavnici. Splnomocnenec vlády 
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, sociálna psychologička a profesorka na 
Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave Jana Plichtová, sociologička 
a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kríglerová a riaditeľ mestského 
divadla v ŽilineAnton Šulík odpovedali na tieto otázky: 
 
Máme šancu na zmenu? Aké podmienky musia štátne inštitúcie a ďalšie subjekty verejnej 
správy (samosprávne kraje, obce a mestá) splniť, ako majú byť nastavené, aby nešlo o 
karikatúru účasti verejnosti na správe vecí verejných? Došlo k zneužitiu participácie? Aké 
existujú riziká jednotlivých nástrojov participácie? Aké nedostatky a riziká participácie 
reflektujú jednotlivé modely demokracie? Ako v spolupráci s verejnosťou/občanom inovovať 
ideálne a praktické predstavy o participácii? Je ešte možná obnova dôvera občanov v 
inštitúcie? Čaká nás renesancia vzťahov, alebo reštaurovanie nefunkčných systémov 
reprezentatívnej liberálnej demokracie? Diskusia bola spojená so špeciálnym 
dvojkoncertom Báry Zmekovej a Ivany Mer. 
 

CHOREOGRAFIE ZMENY II: ZRANITEĽNÉ SKUPINY VO VEREJNOM DISKURZE 

27. októbra 2017 sme sa vo Flatgallery v Bratislave opäť rozprávali so splnomocnencom 
Martinom Giertlom a sociologičkou Elenou Gallovou Kríglerovou, ktorým tentokrát robili 
spoločnosť fotografka Libuše Jarcovjáková, etnografka Zuzana Kumanová a právnik 
a odborník na miestnu samosprávu Bruno Konečný. Spoločne odpovedali na otázky: 
 
MY a ONI, alebo prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytláčané na okraj spoločnosti a jej 
záujmu? Je „inakosť“ v etnicite, zdravotnom stave, veku, sexuálnej orientácii, či sociálnom 
statuse dôvodom na označenie „ONI“? Prečo je hlas znevýhodnených ľudí a skupín tak málo 
počuť vo verejnom diskurze, v politických a legislatívnych procesoch? V priestoroch Flatgallery 
mohli zároveň účastníci diskusie obdivovať diela fotografky Libuše Jarcovjákovej. 
 
NOVEMBER 2017  

Workshop Áno, či nie?! na Open Government Week 2017  

Dňa 7. november 2017 sme sa zúčastnili programu Open Government Week, ktorý nám 
vytvoril priestor pre stretnutie so zamestnancami organizácií a subjektov štátnej 
správy. Workshop s názvom Áno, či nie?! bol zameraný na zber kvalitatívnych dát k 
identifikácii potrieb a požiadaviek subjektov štátnej správy a  expertov MNO pre podporu 
participačných procesov, spojený s prezentáciou národného projektu ÚSV ROS v rámci OGP 
WEEK počas tematického dňa venovaného participácii. Workshop viedla Zora Paulíniová. 
 
 

https://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=dakujeme-vam-za-ucast-na-open-government-week-2017


    ;16: 

 

 

PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK 
OP Efektívna verejná správa - podporené z Európskeho sociálneho fondu 
Kód ITMS: 314011M298 

Workshop Ako plánovať rozvoj verejných priestorov v spolupráci s verejnosťou? 

 

 
 
Dňa 9. novembra 2017 sme v spolupráci s Regionálnym vzdelávacím centrom Košice 
zrealizovali interaktívny workshop so starostami z východoslovenského kraja. Podujatie 
malo názov Ako plánovať rozvoj verejných priestorov v spolupráci s verejnosťou. Stretnutie 
poskytlo priestor pre kvalitatívny zber dát pre profil absolventa vzdelávacieho programu pre 
pracovníkov subjektov verejnej správy s dôrazom na regionálne združenia miest a obcí a 
miestnu územnú samosprávu. Analýza bude realizovaná na základe facilitovaných stretnutí 
pracovnej skupiny (minimálne 5 pracovných stretnutí poradnej skupiny zameraných na 
identifikáciu príčin nedostatočnej aplikácie inovatívnych / participatívnych metód v praxi 
verejnej správy). 
 
Pracovná skupina expertov (8-10 členov poradnej pracovnej skupiny) skúma aké vedomosti, 
zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS. Profil absolventa bude 
zodpovedať výsledkom analýzy - na čo potrebujú byť účastníci pripravení, čo potrebujú vedieť 
(vedomosti), čo potrebujú vedieť robiť (zručnosti),  aké majú mať postoje. Workshop sa 
zameral na výmenu skúseností zo zapájania odborníkov a verejnosti do tvorby verejných 
priestorov v obciach a mestách,  na hľadanie odpovedí ako nastaviť proces zapájania 
verejnosti, čo môžete samospráva a obec získať, aké kroky potrebuje urobiť, koľko času na to 
potrebuje, kde sa môžu objaviť prekážky a v čom sú potrebné zmeny, aby sa tieto  procesy dali 
uplatniť v praxi. Stretnutia s volenými zástupcami z východného Slovenska sa zúčastnili: Ľuba 
Borošová, Zora Paulíniová, Barbara Gindlová a Daniel Klimovský. 
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Choreografie zmeny III - Dôvera, inštitúcie, verejnosť 

Dňa 16. novembra 2017 sa v Diere do sveta 
v Liptovskom Mikuláši konal tretí diskusný večer z cyklu Choreografie zmeny III.  na 
tému dôvera, inštitúcie, verejnosť. Diskusiu so Stanom Horníkom – primátorom Hriňovej, 
Romanom Hofreiterom – sociológom a pedagógom na UMB v Banskej Bystrici a Jánom 
Púčekom – redaktorom vydavateľstva Absynt moderoval Bruno Konečný. Za NP PARTI sa 
stretnutia taktiež zúčastnil Ján Gombala. 
 

Pilotný projekt 12 / Občianska rada v Lenartove  

Dňa 22. novembra 2017 sa uskutočnilo veľké pracovné stretnutie vybraných aktérov 
z pilotného projektu č. 12 s názvom Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby 
verejných politík, na ktorom sa podieľa Rómsky inštitút, obec Lenartov a ÚSVROS. 
 
Zámerom stretnutia bolo zabezpečiť priestor pre diskusiu lokálnych aktérov z obce Lenartov 
(samospráva, základná škola, materská škola, miestni podnikatelia, poslanecký zbor, terénni a 
sociálni pracovníci, asistenti zdravia a asistenti učiteľa, experti z Rómskeho inštitútu a 
ÚSVROS). Diskusia predstavila plán činnosti a hlavné témy pilotného projektu, ktorými sú 
vzdelávanie a zamestnanosť rómskej komunity v obci Lenartov.    
  

 

https://www.minv.sk/?_np_participacia_aktuality&sprava=po-stopach-choreografii-zmien
http://www.romainstitute.sk/
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Choreografie zmeny IV - O tenkom ľade každodennosti, centre a perifériách, lokálnych trhoch 

a človečine 

Dňa 22. novembra 2017 sa v kultúrnom 
centre Bašta v Bardejove konal štvrtý diskusný večer z cyklu Choreografie zmeny IV.  na tému 
o tenkom ľade každodennosti, centre a perifériách, lokálnych trhoch práce a človečine, 
alebo večerné úvahy nad novým zákonom o sociálnych podnikoch. Diskusiu so Michalom 
Smetankom, Janou Plichtovou, Barbarou Gindlovou a Petrom Paľom, moderoval Bruno 
Konečný. Za NP PARTI sa stretnutia taktiež zúčastnili: Dominika Halienová a Barbara Gindlová. 
 

Choreografie zmeny V - O Rómoch bez Rómov, alebo participácia Rómov vo verejnom živote 

Dňa 23. novembra 2017 sa v Univerzitnej 
knižnici TUKE v Košiciach konal piaty diskusný večer z cyklu Choreografie zmeny V.  na tému 
o Rómoch bez Rómov, alebo participácia Rómov vo verejnom živote. Diskusiu Klárou 
Orgovánovou, Janou Plichtovou, Laurou Dittel a Dagmar Plančárovou moderoval Daniel 
Klimovský. Za NP PARTI sa stretnutia taktiež zúčastnili: Ján Gombala, Bruno Konečný a Barbara 
Gindlová. 
 

Panelová diskusia a workshop na podujatí Ako predchádzať konfliktu záujmov pri územnom 

rozvoji? 

Dňa 27. novembra 2011 sa experti NP PARTI Zora Paulíniová, Daniel Klimovský, Imrich Vozár, 
Martina Paulíková a Alexandra Hrabinová zúčastnili panelovej diskusie spojenej s workshopom 
s odbornými zamestnancami Stavebných úradov v Grandhotel Permon na Podbanskom. 
Podujatie s názvom Ako predchádzať konfliktu záujmov pri územnom rozvoji nám pomohlo 
získať prístup k odborným zamestnancom miestnej územnej samosprávy (mestá, obce, 
mestské časti) s cieľom zozbierať dáta k téme participatívnej tvorby politík a presadzovanie 
participačných procesov do praxe verejnej správy. 
 

https://www.minv.sk/?_np_participacia_aktuality&sprava=po-stopach-choreografii-zmien
https://www.minv.sk/?_np_participacia_aktuality&sprava=po-stopach-choreografii-zmien
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Stretnutie sme zaradili do bloku profil absolventa vzdelávacieho programu pre pracovníkov 
subjektov verejnej správy, ktorý zohľadňuje spoločné potreby a špecifiká predstaviteľov 
verejnej správy (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia miest  a 
obcí, miestna územná samospráva). Po dohode s Regionálnym vzdelávacím centrom v 
Košiciach sa nám ponúkla možnosť pozitívne predstaviť participáciu tým (odborní zamestnanci 
stavebných úradov), ktorí ju „nemajú v náplni práce a ani zákonne zakotvenú vo svojich 
kompetenciách, ktoré na úrovni samosprávy plnia“. Rozhodli sme sa, že ideálnou formou bude 
panelová diskusia, ktorá predstaví pozitívne skúsenosti s participáciou ako nástrojom, ktorý 
eliminuje potenciálne konflikty spojené s územným rozvojom, plánovaním a implementáciou 
územných plánov. Uvedomovali sme si, že územné plánovanie je originálnou kompetenciou 
obce a stavebný úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy, ale považovali sme za dôležité 
hľadať prienik, kde by sa mohli tieto dve veci rozumne spojiť. A vyšlo nám, že zamestnanci 
stavebných úradov, ktoré patria pod obce (aj keď vykonávajú prenesený výkon), sú de facto 
zamestnancami obce, ktorá územný plán pripravuje a obstaráva. Preto je na mieste otázka, či 
by nemali o procese prípravy a tvorby vedieť viac. Nemajú byť stavebné úrady jedným z 
aktérov procesu územného plánovania? 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, ako aj zástupcovia 
Regionálnych vzdelávacích centier z Východného Slovenska (Košice, Michalovce, Prešov) došli 
k záveru, že je dôležité otvoriť diskusiu na túto tému. Navyše účastníkov stretnutia sme vnímali 
nielen ako odborných zamestnancov stavebných úradov, (ktorí síce netvoria územný plán, ale 
podľa neho postupujú), ale aj ako obyvateľov, konkrétnych miest a obcí, kde sa narodili, 
vyrástli, pracujú a žijú, a ktorých sa územný rozvoj a plánovanie dotýka ako občanov / 
zainteresovanej verejnosti. 
 

Pilotný projekt 9 / workshopy - Prístupnosť pre všetkých 

V dňoch 29. - 30. novembra sa v Nitre konali workshopy, ktoré organizovali experti z pilotného 
projektu 9 s názvom Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých, na ktorom 
spolupracujú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra a ÚSVROS. Workshopy 
určené pre odbornú verejnosť, študentov a zamestnancov samosprávy, sa zamerali na 
bezbariérovosť v oblasti dopravy, verejných priestranstiev, občianskej vybavenosti, informácií 
a komunikácie. 
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DECEMBER 2017 
 

Pilotný projekt 11 / pracovné stretnutie aktérov, alebo niečo o udržateľnej mobilite 

1. decembra 2017 sa na mestskom úrade v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé stretnutie 
pracovnej skupiny k pilotnému projektu 11, s názvom Trvalo udržateľná mobilita, na ktorom 
spolupracujú experti z Nadácie Ekopolis, mesta Banská Bystrica a ÚSV ROS. Hlavnou témou 
stretnutia bola realizácia auditu ADVANCE a príprava akčného plánu pre riešenie mestskej 
mobility na úrovni samosprávy. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia a odborní zamestnanci 
mesta Banská Bystrica, Nadácie Ekopolis, Interaktívnej školy urbanizmu a územného 
plánovania, Žilinskej univerzity, OZ Slatinka, Dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva 
policajného zboru BB, Komunitného centra Fončorda a mestskí poslanci.   
 
Audit a metodika ADVANCE je nástroj, ktorý analyzuje silné a slabé stránky súčasného stavu v 
oblasti plánovania trvalo udržateľnej mobility v mestách a ponúka jasné inštrukcie na jeho 
zlepšenie. Na základe výsledkov auditu a z akčného plánu, ktorý z neho vyplýva, možno priamo 
identifikovať problémy a navrhnúť opatrenia a aktivity na zlepšenie plánovania mobility v 
meste. Tento audit a odporúčania, ktoré z neho vzídu, budú použité ako jedno z východísk pri 
príprave nového Plánu udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica. 

 
 

http://www.ekopolis.sk/
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Pilotný projekt 5 / stretnutie starostov klastra obcí Spiša  

 
6.decembra 2017 sa na obecnom úrade v Spišskom Hrhove uskutočnilo stretnutie starostov 
obcí klastra Spiša v rámci pilotného projektu č. 5 s názvom „Od Levoče po Spišský hrad, 
politiky medziobecnej spolupráce“. Projekt otvára nový pohľad na spoluprácu siedmych obcí 
(Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce a Bugľovce), ktorej cieľom je 
zvyšovania kvality života v území. Obce tvoria historický mikroregión, sú súvisle geograficky 
prepojené a previazané aj svojimi dejinami, rodinami a vzájomnými vzťahmi. 
 
Pracovné stretnutie poukázalo na fakt, že v každej obci niečo funguje a niečo nefunguje, ako 
aj otvorilo tému zapájania občanov do života v obci, špecializovaných iniciatív, podujatí, 
rozmýšľania o budúcnosti konkrétnej obce, či spoločného územia. Diskusia odhalila nástrahy, 
ako aj potenciál zapájania obyvateľov do tvorby rozvojových plánov, ako aj konkrétnych aktivít 
a malých i veľkých „projektov“. Stretnutie odprezentovalo rámcovú architektúru procesu 
postupného zapájania občanov a verejnosti: individuálne stretnutia a rozhovory na úrovni 
jednotlivých obcí, ktoré prejdú do stretnutí so záujmovými skupinami (matky s deťmi, 
poľovníci, Rómovia, rodičia žiakov základných škôl, učitelia, podnikatelia, nezamestnaní) na 
tému medziobecnej spolupráce. V záverečnej fáze časť najaktívnejších reprezentantov z radov 
verejnosti, občianskych iniciatív, záujmových skupín budú participovať na príprave rozvojovej 
stratégie pre územie klastra obcí Spiša. 
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O participácii so študentmi s celého sveta 

Dňa 8. decembra 2017 v poobedňajších hodinách sme prijali medzinárodnú skupinu 
vysokoškolských študentov z Masarykovej Univerzity v Brne. Študenti bakalárskeho štúdia 
sociológie s pôvodom zo Slovenska, z Českej republiky, Grécka a Japonska navštevujú kurz 
zameraný na možnosti a výzvy sociálnej inklúzie v krajinách V4.  Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti sa v rámci kurzu zaradil do zoznamu vybraných inštitúcií na 
Slovensku, ktoré študijná skupina v rámci exkurzie v teréne navštívila. Stretnutie poskytlo 
príležitosť odprezentovať kľúčové agendy úradu, ako aj zámery a očakávané výsledky 
národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných 
politík a prinieslo zaujímavú debatu so študentami na tému možností a limitov občianskej 
participácie. 
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ  
 

Publicita je zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku.  

 projekt zabezpečil označenie miest realizácie projektu (MV SR, Pribinova ul.2, 
Bratislava / sídlo ÚSV ROS, Cukrová 14, Bratislava / sídla partnerských subjektov za VS 
a spolupracujúcich subjektov za stranu MNO, ako aj miest/miestností, v ktorých sa 
realizujú konkrétne podujatia (napr. pracovné stretnutia k pilotnej schéme)   

 tlačová správa k spusteniu projektu  
 spracované grafické lišty pre pilotné projekty a národný projekt NP PARTI, 
 samostatná sekcia na web stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti s názvom Národný projekt Participácia, 
 Newsletter NP PARTI (informačný spravodaj o priebehu projektu, dôležitých 

odborných aktivitách a podujatiach, ktorý postupne predstavuje pilotné projekty, 
kľúčových aktérov participačného procesu a súčasne vytvára priestor na 
zverejnenie rozhovorov s expertmi, zapojenými do analytickej časti projektu) 

 samostatné informačné podsekcie na web stránke ÚSV ROS monitorujúce priebeh 
o podkativity 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík s 

názvom Z denníkov pilotnej schémy 
o podaktivity 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania 

participatívnej tvorby verejných politík do praxe  s názvom Z denníkov 
analytických expedícií  

 sled informačných oznamov na facebookovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti  

 informačné plagáty - sumarizácia dôležitých ukazovateľov z realizácie NP PARTI 
 informačné dni a podujatia, zamerané na šírenie a distribúciu informácií o projekte, 

pilotných projektoch, analytických expedíciách, ich cieľoch, zadaniach, zisteniach a 
priebežných výstupoch, ako aj na zabezpečenie spätnej väzby od prizvaných expertov, 
širokej odbornej a laickej verejnosti   

 zabezpečenie roll-upov / informačných banerov pre dvanásť pilotných projektov a 
univerzálny informačný baner pre národný projekt NP PARTI  

 samostatné publikačné výstupy, ktoré vznikli v rámci realizácie pilotných projektov a 
boli vypublikované – informujem o nich v rámci sumarizačných správ k podaktivite 1 
a podaktivite 2 
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označenie miest realizácie projektu  
 

označenie bolo realizované pre potreby:  

 sídla Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Cukrová 14, Bratislava) 

a priestory MV SR (Pribinova ul., Bratislava)   

 zapojených subjektov MNO  

 zapojených subjektov verejnej správy  

 označenie miestností pre konkrétne podujatia 

 

Poznámka:  

 vizualizácia informačných letákov je predmetom samostatnej prílohy k dokumentu - 

PRÍLOHA 3 
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tlačové správy k projektu 

Spúšťame národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík 
10. 05. 2017 

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dňa 15. apríla 2017 začal realizovať trojročný 

národný projekt s názvom  Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných 

politík. Projekt ÚSV ROS, financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa, cielene 

buduje predpoklady, navrhuje kroky, zavádza riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík 

na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni. Projekt sa realizuje ako jedna komplexná aktivita, 

ktorá bude vnútorne členená na dve podaktivity: 

 pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík 

 analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných 

politík do praxe 

PODAKTIVITA 1 

Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu. Zastrešuje 

dvanásť pilotných projektov. Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy 

k predkladaniu projektov ÚSV ROS, realizovanej ešte v novembri 2015. Na základe dvanástich memoránd o 

spolupráci medzi ÚSV ROS, subjektom verejnej správy (VS)a konkrétnou mimovládnou organizáciou vznikne 

dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe. Pilotné projekty testujú rôzne participačné scenáre 

a nástroje zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, mikroregionálna, 

lokálna). Zameranie verejných politík predstavuje širokú škálu tém: sociálna inklúzia, otvorené dáta, udržateľná 

mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, 

environmentálna výchova a vzdelávanie. 

Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre analytickú činnosť, ktorá predstavuje druhú časť projektu. 

Súčasne vytvára priestor pre uplatnenie, overenie a zhodnotenie navrhovaných metodík a metodických postupov. 

Predstavuje „živé laboratórium participatívnych procesov v prostredí verejnej správy“. 

PODAKTIVITA 2 

Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do 

praxe predstavuje teoretickú časť projektu, ktorá je zameraná na analytickú, metodickú, legislatívnu činnosť 

a budovanie kapacít v prostredí verejnej správy. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti bude 

priebežne budovaná verejne dostupná znalostná báza, ktorá bude sprístupnená na samostatnej webovej stránke 

k projektu. Výsledkom bude analýza stavu a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, 

zvyšujúce účasť verejnosti v procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík. 

Budovanie kapacít v prostredí VS predstavuje samostatný blok činností v rámci podaktivity 2. Cieľom je 

identifikovať príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych a participatívnych metód v praxi VS. Aké vedomosti, 

zručnosti, postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS? Bude navrhnutý profil absolventa, architektúra 

a sylaby špecializovaného vzdelávacieho programu, ako aj metodiky pre nový vzdelávací program s názvom 

“Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej správy”. Súčasťou je pilotné testovanie programu vzdelávania na 

3 skupinách účastníkov z prostredia VS (štátna správa, regionálna územná samospráva, regionálne združenia 

http://www.minv.sk/?ros_participacia_spravy&sprava=vyhodnotenie-vyzvy-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-na-podporu-participacie
http://www.minv.sk/?ros_participacia_spravy&sprava=vyhodnotenie-vyzvy-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-na-podporu-participacie
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miest  a obcí, miestna územná samospráva). Vzdelávanie bude zamerané na posilnenie poznatkov, zručností a 

postojov, potrebných pre zavádzanie (inovatívnych) prístupov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti. 

PILOTNÉ PROJEKTY V ROZKLADE NA TÉMU, ÚROVEŇ REALIZÁCIE VEREJNEJ POLITIKY A 

SPOLUPRACUJÚCE SUBJEKTY: 

1. Stratégia dlhodobej starostlivosti – národná úroveň; partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv 

pacienta, MZ SR, MPSVR SR, ZMOS (memorandum (PDF, 1 MB)) 

2. Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – národná úroveň; partneri: ÚSV 

ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR (memorandum (PDF, 1 MB)) 

3. Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji – 

regionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj 

(memorandum (PDF, 1 MB)) 

4. Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – regionálna 

úroveň; partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský 

samosprávny kraj (memorandum (PDF, 937 kB)) 

5. Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce – mikroregionálna 

úroveň; partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, 

Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce) (memorandum (PDF, 1 MB)) 

6. Mesto pre všetkých – integračná stratégia – mikroregionálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla (memorandum (PDF, 1 MB)) 

7. Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – mikroregionálna 

úroveň; partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto 

Partizánske (memorandum (PDF, 1 MB)) 

8. Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, 

občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec (memorandum (PDF, 1 MB)) 

9. Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra (memorandum (PDF, 1 MB)) 

10. Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – lokálna úroveň; partneri:ÚSV ROS, 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava (memorandum(PDF, 1 MB)) 

11. Trvalo udržateľná mobilita – lokálna úroveň; partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská 

Bystrica (memorandum (PDF, 1 MB)) 

12. Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík – lokálna 

úroveň; partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov (memorandum (PDF, 1 MB)) 

Pozvánka: Choreografie zmeny - Diskusné večery so splnomocnencom 
28. 09. 2017 

 

V najbližších týždňoch sa v rámci Národného projektu Participácia tešíme na cyklus ôsmych panelových 

diskusií, ktoré uvádzame pod spoločným názvom Choreografie zmeny. 

Prvý diskusný večer so splnomocnencom SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom a jeho hostí 

na tému: V ozvenách reality, alebo kam kráčaš Slovensko?, sa uskutoční v sobotu 7.októbra 2017 o 

17:00 hod. v Banskej Štiavnici v Art Cafe Banská Štiavnica. Večer so splnomocnencom a jeho hosťami bude 

spojený so špeciálnym dvojkoncertom Báry Zmekovej a Ivany Mer. Okrem splnomocnenca budú diskutovať sociálna 

psychologička Jana Plichtová, sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová-Kríglerová 

a riaditeľ mestského divadla v Žiline Anton Šulík. Spoločne s návštevníkmi sa budeme snažiť nájsť odpovede na 

otázky: Je ešte možná obnova dôvery občanov v inštitúcie? Čaká nás renesancia vzťahov, alebo vysiľujúce 

reštaurovanie nefunkčných systémov? Máme šancu na zmenu? Aké podmienky musia štátne inštitúcie a ďalšie 

subjekty verejnej správy (samosprávne kraje, obce a mestá) splniť, aby nešlo o karikatúru účasti verejnosti na 

správe vecí verejných? Čo musíme zmeniť my - obyčajní ľudia, rádoví občania? Došlo k zneužitiu participácie? 

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/AOPP_MZSR_MPSVaR_MVSR.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/RMS_MSVVaS_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/Spirala_TSK_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/ZPMPv%20SR%20_%20BSK_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/CAV_OSpissky%20Hrhov_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/CVEK_MSvidnik_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/Priatelia%20Zeme_MPartizanske_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/Utopia_MHlohovec_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/UNSS_MNitra_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/SGI_HMBA_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/Nadacia%20Ekopolis_MBB_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2017/RI_OLenartov_MVSR.PDF
https://www.minv.sk/?_ros_np_participacia
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Verejnosti? Aké nedostatky a riziká participácie otvorilo 21.storočie? Ako stimulovať predstavy o pozitívnej zmene? 

Budú nám stačiť existujúce modely a vzorce participácie? A hlavne, ako to všetko dostať do praxe a spoločne 

"prefarbiť" každodennosť do nových choreografií zmeny a lepšieho života ... Informácie k diskusnému večeru 

nájdete aj na našom facebooku na tomto odkaze.  

 

Druhý diskusný večer sa uskutoční v piatok 27. októbra 2017 o 18:00 hod. vo Flat Gallery na Baštovej 

1 v Bratislave. O téme: Zraniteľné skupiny vo verejnom diskurze bude diskutovať splnomocnenec Martin 

Giertl, sociologička Elena Gallová-Kríglerová spolu s fotografkou Libušou Jarcovjákovou, právnikom a odborníkom 

na miestnu územnú samosprávu Brunom Konečným a etnografkou Elenou Kumanovou. Diskusia, ktorej súčasťou 

je výstava českej fotografky Libuše Jarcovjákovej sa zameria na otázky: MY a ONI, alebo prečo sú niektorí ľudia a 

skupiny ľudí vytláčané na okraj spoločnosti a jej záujmu? Je „inakosť“ v etnicite, zdravotnom stave, veku, sexuálnej 

orientácii, či sociálnom statuse dôvodom na označenie „ONI“? Prečo je hlas znevýhodnených ľudí a skupín tak málo 

počuť vo verejnom diskurze, v politických a legislatívnych procesoch?  

  

Ďalšie stretnutia sa budú konať v Liptovskom Mikuláši, Bardejove, Prešove, Piešťanoch, aby sa opätovne vrátili do 

Bratislavy. 

Zaujali Vás naše Choreografie zmeny a myslíte si, že by sme mali prísť aj do Vášho mesta? 

Napíšte nám a my prídeme. 

 

Diskusný panel je súčasťou cyklu informačných dní, ktoré sa realizujú v rámci národného projektu Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom: PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V 

OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK, prostredníctvom OP Efektívna verejná správa. Projekt 

je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

II. Pracovné stretnutie k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši 
20. 10. 2017 

 

GLOBÁLNE VÝZVY - LOKÁLNE OČAKÁVANIA 

Začiatkom októbra 2017 sa v Liptovskom Mikuláši konalo druhé pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov, 

ktoré zastrešuje pilotná schéma participačnej tvorby verejných politík. Pilotná schéma predstavuje jeden z pilierov 

národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Podpora participačných 

procesov a zapojenie verejnosti do tvorby politík, predstavuje globálnu výzvu, ktorej dosah môže podporiť obnovu 

dôvery verejnosti v inštitúcie, ako aj zmysluplné plnenie lokálnych očakávaní o kvalite života v území. 

Pestrofarebná vzorka 

Na stretnutí sa zúčastnila početná skupina zástupcov Úradu splnomocnenca a takmer všetci predstavitelia 

spolupracujúcich mimovládnych organizácií (Asociácia na ochranu práv pacientov, Rada mládeže Slovenska, 

občianske združenie Špirála, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Centrum antropologických 

výskumov, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, združenie Utópia, 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadácia Ekopolis a Rómsky inštitút). Pestrofarebnú vzorku účastníkov 

doplnili zástupcovia partnerských subjektov verejnej správy (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislavského samosprávneho kraja, obce Spišský Hrhov, 

Svidník, Hlohovec, Nitra, hl. mesta Bratislava a Banskej Bystrice). Prvý blok stretnutia, ktorý mal charakter riadených 

diskusií, moderovali: Bruno Konečný, Barbara Gindlová a Daniel Klimovský. 

https://www.facebook.com/events/278414146001342/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
mailto:Barbara.Gindlova@minv.sk
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Témy, dotazníky, potreby 

Hlavnou predmetom stretnutia bol aktuálny stav realizácie pilotných projektov, ako aj identifikácia nástrah a rizík 

implementácie pilotnej schémy. Druhá časť stretnutia sa pod vedením Daniela Klimovského venovala spracovaniu 

dotazníkového prieskumu v zameraní na tému: „Aký máme vzťah k participácii“. Práca v skupinách pokračovala 

interaktívnym workshopom Zory Paulíniovej, ktorý sa zameral na identifikáciu potrieb a požiadaviek na vzdelávanie 

v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a zapájania verejnosti do jej tvorby. Tretí blok predstavil prácu 

jednotlivých analytických tímov, ktoré sú súčasťou výskumnej expedície a majú účasť na realizácii podaktivity 2/ 

analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe. 

Administrácia a vykazovanie 

Samostatné bloky stretnutia sa venovali technickým rámcom realizácie, vykazovaniu činností a spolupráce na 

základe zmlúv o partnerstve. Silvia Ďurechová a Táňa Vaníková viedli interaktívnu diskusiu s účastníkmi o 

najčastejších chybách v rámci vykazovania prác, spracovávaní cestovných výkazov s dôrazom na riešenia, ktoré im 

pomôžu eliminovať chyby. 

Skúsenosti, príbehy a videovizitky 

Liptovský Mikuláš poskytol priestor pre spracovanie videorozhovorov so zástupcami pilotných projektov, ktoré budú 

slúžiť na predstavenie pilotných projektov verejnosti a zároveň sa stanú súčasťou databázy kvalitatívnych dát pre 

podkativitu 2 v rámci zberu dát II a zberu dát IV. 

 

 Pozvánka na stiahnutie (PDF, 305 kB) 

 
Fotka 1 

 

Fotka 2 

 

Fotka 3 

 

Fotka 4 

 

Po stopách Choreografií zmien 
01. 12. 2017 

 

Choreografie zmeny predstavujú cyklus informačných dní, ktoré sa realizujú vo formáte panelových diskusií 

v rámci národného projektu NP PARTI na aktuálne problémy, rezonujúce témy a otvorené výzvy.  V roku 2017 sa 

nám podarilo zrealizovať päť diskusných večerov v piatich slovenských mestách: Banská Štiavnica, Bratislava, 

Liptovský Mikuláš, Bardejov a Košice. Ich cieľom bolo zhodnotiť súčasný stav, kľúčové problémy 

a potencionálny dizajn choreografií zmien v previazaní na otázku: kam kráčaš Slovensko?   

Ponúkame vám krátke sumarizačné nokturno za rokom 2017. Momentálne pracujeme spracovaní videozáznamov 

pre poznatkovú bázu (databáza zdrojov, na ktorých nájdete videozáznamy z jednotlivých diskusií), ako aj na prepise 

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/PS_LM_II_FIN-OKTOBER_opr.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2017_10_13_fotky_liptovsky_mikulas/2/IMG_3729.JPG?v=2
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2017_10_13_fotky_liptovsky_mikulas/2/IMG_3734.JPG?v=2
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2017_10_13_fotky_liptovsky_mikulas/2/IMG_3736.JPG?v=2
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2017_10_13_fotky_liptovsky_mikulas/2/IMG_3738.JPG?v=2
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jednotlivých diskusných panelov pre budúcu publikáciu. Publikácia Choreografie zmeny predstaví otvorené témy, 

opakujúce sa diskusné refrény, zdroje problémov, ako aj  identifikované výzvy a riešenia. 

Cyklus diskusných večerov s názvom Choreografie zmeny budú pokračovať aj v roku 2018. Už teraz 

vieme, že jeden z prvých diskusných večerov sa bude konať vo februári 2018 v Nitre a Rožňave. Ak máte 

záujem, aby Choreografie zmeny prišli aj do vášho mesta, ozvite sa Barbare Gindlovej. 

CHOREOGRAFIE ZMENY I: V OZVENÁCH REALITY ALEBO KAM KRÁČAŠ SLOVENSKO? 

Prvý krát sme diskutovali 7. októbra 2017 v Art Café 

v Banskej Štiavnici. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, sociálna 

psychologička a profesorka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave Jana Plichtová, 

sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kríglerová a riaditeľ mestského 

divadla v ŽilineAnton Šulík odpovedali na tieto otázky: 

Máme šancu na zmenu? Aké podmienky musia štátne inštitúcie a ďalšie subjekty verejnej správy (samosprávne 

kraje, obce a mestá) splniť, ako majú byť nastavené, aby nešlo o karikatúru účasti verejnosti na správe vecí 

verejných? Došlo k zneužitiu participácie? Aké existujú riziká jednotlivých nástrojov participácie? Aké nedostatky a 

riziká participácie reflektujú jednotlivé modely demokracie? Ako v spolupráci s verejnosťou/občanom inovovať 

ideálne a praktické predstavy o participácii? Je ešte možná obnova dôvera občanov v inštitúcie? Čaká nás renesancia 

vzťahov, alebo reštaurovanie nefunkčných systémov reprezentatívnej liberálnej demokracie? 

Diskusia bola spojená so špeciálnym dvojkoncertom Báry Zmekovej a Ivany Mer. 

CHOREOGRAFIE ZMENY II: ZRANITEĽNÉ SKUPINY VO VEREJNOM DISKURZE 

27. októbra 2017 sme sa vo Flatgallery 

v Bratislave opäť rozprávali so splnomocnencomMartinom Giertlom a sociologičkou Elenou Gallovou 

mailto:barbara.gindlova@minv.sk
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Kríglerovou, ktorým tentokrát robili spoločnosť fotografka Libuše Jarcovjáková, etnografka Zuzana 

Kumanová a právnik a odborník na miestnu samosprávu Bruno Konečný. Spoločne odpovedali na otázky: 

MY a ONI, alebo prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytláčané na okraj spoločnosti a jej záujmu? Je „inakosť“ v 

etnicite, zdravotnom stave, veku, sexuálnej orientácii, či sociálnom statuse dôvodom na označenie „ONI“? Prečo je 

hlas znevýhodnených ľudí a skupín tak málo počuť vo verejnom diskurze, v politických a legislatívnych procesoch? 

V priestoroch Flatgallery mohli zároveň účastníci diskusie obdivovať diela fotografky Libuše Jarcovjákovej. 

 

Barbora Baronová, účastníčka diskusie ju zosumarizovala takto:  „Piatkový salón vo Flatgallery, mnoho podnetných 

myšlienok. Prežívame postkomunistický stres. Chceme sa mať dobre, nechceme, aby nás niekto otravoval. 

Posúvame sa k materiálnu. Vznikajú nové getá. Sme malomešťania. Médiá prestali reflektovať realitu. Strácame 

schopnosť vidieť inakosť. Hodnoty máme len deklarované. Prepadáme konzumu. Volíme politikov deklamujúcich 

boj proti druhým. Mali by sme myslieť synergicky, ísť príkladom. Musíme robiť kroky, navzdory tomu, že nie sme 

podporovaní zhora. Väčšina z nás sa cíti byť prehliadaní. Sme obyvatelia Slovenska, Česka, nie Slováci, nie Česi. 

Potrebujeme poznanie a zdieľanie, potrebujeme vidieť rozmanitosť. Po politikoch je nutné vyžadovať 

zrozumiteľnosť.“  

CHOREOGRAFIE ZMENY III: DÔVERA, INŠTITÚCIE, VEREJNOSŤ 

 

V predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu sme v Diere do sveta v Liptovskom Mikulášidiskutovali 

o podstate demokracie, o dôvere a ľudskosti, o tom, že neomylnosť je nedôveryhodná, ale aj to tom, či demokracia 

patrí spolu so solidaritou  "starého železa". 

Pánska jazda za účasti primátora mesta HriňováStanislava Horníka, spisovateľa a redaktora vydavateľstva 

Absynt Jána Púčeka a sociológa a pedagóga na UMB v Banskej Bystrici Romana Hofreitera prebrala aj to, že 
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nie je pevné to, čo sa nechveje. Venovali sa aj 

sebavedomiu komunity a najmä tomu, prečo potrebujeme štíhly štát, kratšie zmluvy a zrozumiteľnejšie zákony... 

  

CHOREOGRAFIE ZMENY IV: O TENKOM ĽADE KAŽDODENNOSTI, CENTRE A PERIFÉRIÁCH... 

Kultúrno - komunitné centrum Bašta 

v Bardejove privítalo štvrté Choreografie zmeny22. novembra 2017 s podtitulom O tenkom ľade 

každodennosti, centre a perifériách, lokálnych trhoch práce a človečine, alebo večerné úvahy nad novým zákonom 

o sociálnych podnikoch. Diskusné nokturno sa venovalo sociálnej senzibilite, selektívnej citlivosti, subjektoch 

sociálnej ekonomiky a asociálnych sociálnych podnikoch. Rozprávali sme sa o neradostnej perspektíve sveta, kde 

je administrácia a vykazovanie práce dôležitejšie, ako práca sama. 

 Ako sa zo sna o funkčných a zmysluplných sociálnych 

podnikoch stala nočná mora, či o tom ako eurofondy a verejné obstarávanie zdevastovali a devastujú prirodzenú 

správu vecí verejných. V rámci štvrtého diskusného panelu s Brunom Konečným nad novým návrhom Zákona o 

sociálnych podnikoch diskutovali: sociologička Jana Plichtová, expert pre oblasť rozvojových stratégií a sociálneho 

podnikania Michal Smetanka, prednosta obce Raslavice Peter Paľa, Barbara Gindlová z ÚSVROS a starosta 

obce Sveržov Paľo Ceľúch.Multiinštrumentalista Michal Smetanka doprevádzal večer aj svojou tvorbou. 
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CHOREOGRAFIE ZMENY V: O RÓMOCH BEZ RÓMOV ALEBO PARTICIPÁCIA RÓMOV VO VEREJNOM ŽIVOTE 

Poslednou zastávkou Choreografií zmeny sa 23. 

novembra 2017 stala Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach. Excelentná dámska jazda 

uzavrela sériu diskusiou o tom, či sú Rómovia pri zapájaní sa do verejného života diskriminovaní, ale aj o tom, kto 

rozhoduje, čo Rómovia chcú a potrebujú a kto to má vôbec hovoriť. Rozprávali sme sa aj o ťažko uchopiteľnej 

psychológii menšín, o tom kto vlastne formuluje požiadavky Rómov. 

 

  

Nevynechali sme ani tému rómskych splnomocnencov, hrdosť a dôveru, ako ani o absentujúcu rómsku politickú 

reprezentáciu a neexistujúci rómsky establišment. V rámci piateho diskusného panelu diskutovali: sociologička Jana 

Plichtová, riaditeľka Rómskeho inštitútu Klára Orgovánová, vedúca referátu pre integráciu sociálne vylúčených 

komunít v Košickom samosprávnom kraji Dagmar Plančárováa riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel. 

NP PARTI NA CESTÁCH, alebo III. pracovné stretnutie k pilotnej schéme 

participatívnej tvorby verejných politík 
15. 01. 2018 

 

V termíne od 15. do 17. januára 2017 sa v Liptovskom Mikuláši bude konať III. pracovné stretnutie k pilotnej 

schéme participatívnej tvorby verejných politík. Stretnutie je zamerané na prípravu výročnej monitorovacej 

správy za rok 2017 a prezentáciu aktuálneho stavu pilotných projektov. 
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Súčasťou stretnutia bude workshop so šéfkou analytickej výpravy Prof. PhDr. Janou Plichtovou, PhD. na tému ako 

merať kvalitu participačných procesov. Riadená diskusia s účastníkmi stretnutia bude spoločne hľadať 

odpovede na otázky: Existujú univerzálne kritériá produktívnej participácie? Ako vyzerá poctivý participačný proces? 

Vieme ako na to? Akú úlohu v participačnom procese hrá komunikácia, alebo index kvalitnej komunikácie. Aké sú 

piliere kvalitného dialógu?  

Špeciálnou vsuvkou bude stretnutie s Miroslavom Mojžišom, odborným garantom národného projektu Partnerstvo, 

ktorý predstaví proces participatívnej tvorby výziev v praxi a reálne skúsenosti z projektu na tému 

participatívna príprava výziev na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. 

Často sa stretávame v prostredí verejnej správy s tým, že participácia a zapojenie verejnosti zvyšuje náklady. Ale 

vieme zistiť koľko nás reálne stojí participatívny proces? Vieme vyhodnotiť benefity a ekonomické prínosy 

participácie? Problematike sme venovali samostatný blok, vedený Veronikou Ferčíkovou. 

Posledným príspevkom z analytických expedícií bude workshop s Brunom Konečným na tému ako maximalizovať 

účinnosť participácie a výhody účasti verejnosti na tvorbe politík. Bude zameraný na nastavenie kvalitného 

participačného procesu a predstaví Rakúske štandardy participácie a naše Pravidlá účasti verejnosti na tvorbe 

verejných politík. 

 

  

https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2018/sumar_4-12.jpg
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grafické lišty pre pilotné projekty a národný projekt NP PARTI  
 

 

 

 

 

Grafická lišta pre pilotný projekt č.10  

 

  

Poznámka: Grafické lišty k ostatným pilotným projektom – viď PRÍLOHA 4   
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samostatné informačné podsekcie na web stránke ÚSV ROS  

 

V rámci realizácie projektu vznikla samostatná sekcia na web stránke ÚSV ROS: Má názov 

Národný projekt Participácia. Vnútorne sa člení na samostatné podsekcie:  

NP PARTICIPÁCIA 

 Aktuality  

 Pilotná schéma  

 Z denníkov  
o Z denníkov pilotnej schémy  
o Z denníkov analytických expedícií  

 Newsletter  
 

Začiatkom roka plánujeme zaviesť samostatnú podsekciu  Analytika, ktorá bude odkazovať na 

zaujímavé výstupy z podaktivity 2.   
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newsletter NP PARTI  
 

PF 2018 od NP Parti 
Publikovaný 8. januára 2018 
 
 
Za Choreografiami zmien 2017 
Publikovaný 7. decembra 2017 
  
 
Mám obavu, že nám bratislavskí manažéri budú do toho kafrať... 
Publikovaný 27. novembra 2017 
 
 
Globálne výzvy - lokálne očakávania 
Publikovaný 23. októbra 2017 
 
 
Participácia alebo choreografie zmeny 
Publikovaný 2. októbra 2017 
 
 
Ekologické môže byť aj ekonomické 
Publikovaný 9. augusta 2017 
 
 
Spustili sme národný projekt Participácia 
Publikovaný 27. júna 2017 
 

Poznámka: jednotlivé čísla Newslettrov NP PARTI sú prílohou tohto dokumentu / PRÍLOHA 5  
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oznamy na facebookovej stránke ÚSV ROS 
 
Poznámka:  zoznam vypublikovaných príspevkov na facebookovom konte ÚSV R9OS s názvom 
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti nájdete v kapitole tohto dokumentu 
s názvom:  Zoznam vypublikovaných výstupov  
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informačné plagáty  
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informačné dni a podujatia 
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roll-up / informačných banery  
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zoznam vypublikovaných výstupov 
Dátum Názov Typ 

 Národný projekt Participácia Web stránka 

 Newslettre - spolu Web stránka 

10.05.2017 

Spúšťame národný projekt Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík Článok 

27.06.2017 Spustili sme národný projekt "Participácia" Newsletter 

04.07.2017 Participácia nás baví Facebook 

12.07.2017 
Živé laboratórium alebo čo prinesú pilotné 
projekty Facebook 

09.08.2017 Ekologické môže byť ekonomické Newsletter 

09.08.2017 Predstavujeme pilotné projekty Facebook 

23.08.2017 

Ekologické môže byť aj ekonomické – 
predstavili sme pilotný projekt z národného 
projektu Participácia Úradný spravodaj 

11.09.2017 Ekotopfilm v Partizánskom Facebook 

15.09.2017 

Predstavenie pilotného projekt NP 
Participácia na festivale Ekotopfilm 
v Partizánskom Úradný spravodaj 

26.09.2017 Choreografie zmeny I - pozvánka Facebook 

28.09.2017 Choreografie zmeny I -pozvánka Článok 

28.09.2017 Choreografie zmeny I - pozvánka Úradný spravodaj 

28.09.2017 NP Parti podalo projekt Facebook 

02.10.2017 Participácia alebo choreografia zmeny Newsletter 

11.10.2017 Rôzne podoby participácie Facebook 

16.10.2017 Choreografie zmeny II - pozvánka Kam do mesta 

17.10.2017 Choreografie zmeny II - pozvánka Facebook 

19.10.2017 Choreografie zmeny II - pozvánka Úradný spravodaj 

20.10.2017 
II. Pracovné stretnutie k pilotnej schéme - 
Liptovský Mikuláš Článok 

23.10.2017 Globálne výzvy - lokálne očakávania Newsletter 

24.10.2017 Choreografie zmeny III - pozvánka Facebook 

28.10.2017 

Choreografie zmeny II., alebo piatkový 
diskusný salón na tému zraniteľné svety a 
iná realita ... Facebook 

31.10.2017 OGP Week 2 - participácia Facebook 

13.11.2017 Choreografie zmeny III -  post o pozvánke Facebook 

14.11.2017 Choreografie zmeny IV - pozvánka Facebook 

16.11.2017 Choreografie zmeny V - pozvánka Facebook 

21.11.2017 Z denníkov pilotnej schémy Facebook 

27.11.2017 Od Levoče po Spišský hrad Newsletter 

28.11.2017 Od Levoče po Spišský hrad - video Facebook 

29.11.2017 Z denníkov pilotnej schémy - Lenartov Facebook 

30.11.2017 
Z denníkov pilotnej schémy - November 
2017 Web stránka 

30.11.2017 Z denníkov pilotnej schémy - Nitra Facebook 

01.12.2017 Po stopách Choreografií zmien Web stránka 

05.12.2017 
Národný projekt Participácia cestoval s 
Choreografiami zmien Úradný spravodaj 

07.12.2017 Za choreografiami zmien 2017 Newsletter 

07.12.2017 
Z denníkov pilotnej schémy - December 
2017 Web stránka 

08.12.2017 
Z denníkov pilotnej schémy - December 
2017 Facebook 

12.12.2017 Z denníkov analytiky - November 2017 Web stránka 

14.12.2017 Z denníkov analytiky - December 2017 Web stránka 

22.12.2017 O participácii so študentmi z celého sveta Úradný spravodaj 

22.12.2017 Z denníkov NP Participácia Úradný spravodaj 

08.01.2018 PF 2018 od NP Parti Newsletter 

23.08.2017 

Ekologické môže byť aj ekonomické – 
predstavili sme pilotný projekt z národného 
projektu Participácia Úradný spravodaj 

11.09.2017 Ekotopfilm v Partizánskom Facebook 

Poznámka: Zoznam vypublikovaných výstupov spolu s linkom na výstup – viď PRÍLOHA 6 
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PRÍLOHY  


