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PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITIK
Pilotná schéma participatívnej tvorby politík predstavuje súbor 12 pilotných projektov,
ktorých cieľom je príprava a tvorba 12 verejných politík so zapojením verejnosti, pričom
politiky vznikajú vo vzájomnom dialógu a partnerstve ÚSV ROS, subjektov VS, MNO a ich
expertov, alebo sociálno-ekonomických partnerov z územia, ako aj ďalších aktérov.
ZOZNAM PILOTNÝCH PROJEKTOV
 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 /
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
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ŠTRUKTÚRA ZREALIZOVANÝCH AKTIVÍT




















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
zazmluvňovanie expertov - 2 fázy zazmluvňovania, 1. fáza - zazmluvnenie odborných
garantov MNo, 2. fáza - zazmluvnenie procesných analytikov a ďalších
spustenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík - júl 2017 a
postupné spustenie jednotlivých pilotných projektov ( v závislosti od nastavenia a
možností zapojených subjektov)
realizácia pilotných projektov – v prvej fáze zameraná na zber dát z prostredia,
terénny výskum, anylýzu zdrojov, rešeš strategických dokumentov, realizáciu
prieskumov, ako aj priebežné vyhodnocovanie a spracovanie dát
podpísané Zmluvy o partnerstve zo strany subjektov verejnej správy a Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska k jednotlivým pilotným projektom - september
2017
zverejnenie Zmlúv o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv
spracovanie videovizitiek k pilotným projektom (prierezová činnosť PODA 1 / PODA 2)
spustený monitoring priebehu pilotných projektov
spracované podklady k naratívnej správe pre zber dát II. a ich nasadenie do praxe
pilotnej schémy
eliminácia duplicít vo vykazovaní zo strany pilotných projektov a priebežná
aktualizácia riadenia pilotných projektov
realizácia prvých podujatí v rámci vybraných pilotných projektov
zrealizované dve pracovné stretnutia k pilotnej schéme participatívnej tvorby
verejných politík v Liptovskom Mikuláši
o júl 2017
o október 2017
príprava III. pracovného stretnutia k pilotnej schéme v Liptovskom Mikuláši (január
2018) v previazaní na prípravu výročnej monitorovacej správy a zdieľanie poznatkov,
konzultácie a pripomienkovanie prvých výstupov z podaktivity 2
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pilotný projekt č. 1: STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Je predmetom detailného opisu aktivít pilotného projektu v bode Stručný popis
zrealizovaných aktivít.

Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
Experti MNO
Mária
odborný garant MNO
Lévyová
Helena
procesný analytik - SENIOR - 3
Valčeková
Radmila
procesný analytik - SENIOR - 2
Strejčková
Katarína
procesný analytik - SENIOR - 1
Kafková
Milada
procesný analytik - SENIOR - 5
Dobrotková
Denisa
procesný analytik - SENIOR - 5
Strapončeková
Magdaléna
procesný analytik - SENIOR - 5
Salančíková
Eva
procesný analytik - SENIOR - 5
Halušková
Experti VS
Peter
odborný garant VS
Ferjančík
Tatiana
procesný analytik
Hrindová
Michaela
procesný analytik
Laktišová

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

01.07.201730.06.2018
11.07.201730.06.2018
15.09.201731.08.2018
01.10.201730.09.2018
15.09.201731.08.2018
15.09.201731.08.2018
15.09.201731.08.2018
15.09.201731.08.2018

83,5

Spolupráca na
základe memoranda
a zmluvy
o partnerstve;
doposiaľ neboli
zazmluvnení experti
z rozhodnutia MZ SR,
ale spolupráca na
participačnom
procese prebieha

-
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72,5
49,5
18
26
36,5
36,5
36,5

-

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Analýza východiskového stavu
 Právne predpisy a novelizačné návrhy: č. 448/2009 Z.z. 576/2004 Z.z. 109/2009 Z.z.,
 Strategické dokumenty: Národné priority rozvoja sociálnych služieb 2015-2020,
Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020
 Odborné pramene: Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – prehľad foriem
pomoci, história sociálnych služieb, ich legislatívneho ukotvenia, práva sociálneho
zabezpečenia, Dobrovoľníctvo v sektore dlhodobej starostlivosti a aktívne starnutie,
Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí z perspektívy sociálnej práce, práva a
ošetrovateľstva, Situácia rodinných opatrovateľov /liek vo svetle sociálnych štatistík;
Odkázanosť na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe vo verejnej politike - vybrané
výskumné otázky, Špecifikácia kritérií budovania minimálnej siete sociálnych služieb,
Nákladovosť v sociálnych službách : Prieskum nákladov vo vybraných zariadeniach
sociálnych služieb, Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov
sociálnych služieb - metodické východiská
 Štatistické pramene
Expertná práca v pracovných skupinách k príprave návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti a
budovanie konzultačných kapacít
 Rozdelenie úloh a príprava pohľadov na súčasný stav v oblasti poskytovania
zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb seniorom, osobám so
zdravotným postihnutím a osobám s chronickým ochorením, odkázaným na
dlhodobú pomoc inej osoby. Jednou z odpovedí na túto potrebu koordinovaného
prístupu v oblasti podpory týmto osobám je systém dlhodobej sociálno-zdravotnej
starostlivosti (ďalej len „DSZS“), ktorý v Slovenskej republike absentuje.
Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho zabezpečenia osôb
a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému dlhodobej starostlivosti
 Potreba prehodnotenia počtu a štruktúry akútnych lôžok a posilnenie lôžok
doliečovacích oddelení, rehabilitačných, ošetrovateľských a lôžok pre dlhodobo
chorých, reprofilizácia lôžok, posilnenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a
domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti. Integrovanie zdravotnej a
sociálnej starostlivosti, buď v nízko kapacitnom zariadení alebo integrovanou
ambulantnou a domácou starostlivosťou. Vysoké byrokratické zaťaženie pri
zabezpečení fyzickej a finančnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a sociálnej
starostlivosti. Potreba zjednotenia posudkovej činnosti zdravotnej, sociálnej a
v prípade invalidity. Nesprávnym posudzovaním dochádza k skresľovaniu zdravotnosociálneho stavu občanov na úkor zaradenia do zvyšných stupňov, umelo sa zvyšuje
plošnú záťaž na verejné financovanie bez adresnosti. Nie sú vyplácané tým, ktorí ich
najviac potrebujú.
 Balansovanie osôb odkázaných na DSZS medzi zdravotným a sociálnym systémom.
Nekoordinovanosť rezortov pri riešení pomoci osobám so spoločnými zdravotnými
a sociálnymi potrebami. Nedostatok komunitných služieb pre občanov, ich
nerovnomerné rozloženie, vrátane ADOS, Ich nedostatočná podpora z verejných
prostriedkov, vrátane zdrojov verejného zdravotného poistenia. Chýbajúca motivácia
opatrovateľov a sestier, ktorých počet sa každoročne rapídne znižuje. Absentujú
štandardy zdravotno- sociálnej starostlivosti, audity, indikátory merania a zvyšovania
kvality v oblasti dlhodobej starostlivosti.
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 Absentuje prepojenie databáz medzi MPS VaR a MZ a výmena štatistických údajov,
dát.
Organizácia verejných konzultácií, stretnutí, workshopov medzi inštitúciami VS, občanmi
a MNO
Potreba vytvárania nových partnerstiev na riešenie celonárodných otázok v oblasti
poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti - MPSVaR, MZ SR, AOPP (združuje 40
pacientskych organizácii)
 Zorganizované pracovné stretnutia- USV ROS, MZ SR, MPVSaR, samostatné expertov
AOPP s cieľom rozvoja participačných procesov, zapájania pacientov a verejnosti do
tvorby verejných politík v oblasti prípravy a revízie Stratégie LTC.
 Prekážky: nedostatok relevantných štatistických dát a ich koordinácia medzi
ministerstvami. Príprava legislatívnych zmien v druhom polroku 2017 (zákony č.
576/2004Z.z., č. : č. 448/2009 Z.z.) personálne zmeny na MZ SR.
 AOPP - snaha napĺňať časový harmonogram projektu, zaangažovať expertov z radov
členských organizácii, odborníkov z praxe, analyzovať súčasný stav, legislatívu,
medzinárodne dokumenty, stratégie v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti
v spolupráci s expertmi z MZ SR, MPSV a s dôrazom na prípravu Stratégie dlhodobej
starostlivosti, ktorá by mala slúžiť ako podklad pri príprave právnej úpravy, zákona
o dlhodobej starostlivosti. Snaha informovať členské organizácie o výstupoch
a o možnostiach sa zapájať do participačných procesov počas realizácie projektu.
Prezentovanie spustenia projektu na konferenciách, vzdelávacích aktivitách
organizovaných AOPP, pacientskymi organizáciami.
Vyhodnotenie činnosti, zapracovanie návrhov a riešení identifikovaných problémových
oblastí - príprava definícií, určenie kompetencií, nárokovateľnosti a spôsobu financovania
dlhodobej starostlivosti
 Ratifikácia dohovoru OSN v r. 2010 o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Postupná implementácia do právnych predpisov v SR.
 Snaha o dosiahnutie celospoločenského konsenzu a postupného zavedenia
systémového riešenia zabezpečenia DSZS.
 Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo v roku 2014 v Slovenskej republike 5,4 mil.
obyvateľov, z čoho takmer 14% seniorov - obyvateľov vo veku 65+, ročne ich počet
stúpa o jednu desatinu. Do roku 2025 by sa mal zvýšiť počet osôb vo veku 65+ na
1,05 mil.
 Štatistický úrad SR uvádza, že k decembru 2013 bolo vo všetkých ZSS celkovo 44 tis.
osôb (33,5 tis. v pobytových službách a 10,3 tis. v denných) z toho 31 tis. dlhodobo
zdravotne postihnutých osôb.
 Postupný proces deinštitucionalizácie - prechod z inštitucionálnej na komunitnú
starostlivosť.
 Potrebné prejsť k budovaniu siete vzájomne koordinovaných sociálno-zdravotných
služieb starostlivosti poskytovaných v prirodzenom prostrední komunity (obce,
regióny).
 Dosiahnutie celospoločenského konsenzu k postupnému zavedeniu systémového
riešenia zabezpečenia DSZS.
 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia(odkázaných na opatrovanie cca. 60 tisíc, výška cca 100 mil.
€. v r. 2013) 60%-né zastúpenie osôb v dôchodkovom veku.
 V roku 2013 dosiahli výdavky na pobytové sociálne služby sumu 283mil. €.
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 V roku 2018 výdavky na zabezpečenie sociálnych služieb vo výške 330mil €.
 Počet čakateľov na poskytovanie vymenovaných pobytových sociálnych služieb
u najmä verejných (u neverejných sa nečaká) poskytovateľov o 1,500 ľudí na 7,500
čakateľov, čo je nárast o 25%.
 Celková suma nákladov na osobu mesačne v celoročnom pobytovom ZSS sa pohybuje
na úrovni cca. 1000 € mesačne.
 Občania platia za sociálne služby poskytovateľovi sociálnej služby úhrady, ktoré sa
zvyšovali najmä v prípade neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb, nemali
rovnaké podmienky v porovnaní so štátnymi poskytovateľmi. Musí byť pri tom
zachovaná garancia minimálneho zostatku pre životné potreby prijímateľov a ich
rodín.
 Domáca opatrovateľská služba v r. 2013 cca. 19 tisíc osôb. Nárast ročne o 3 tisíc
osôb.
 Sumy peňažného príspevku na opatrovanie + platby za služby agentúr domácej
ošetrovateľskej starostlivosti („ADOS“), poskytovaných pri stave odkázanosti na
pomoc inej osoby v domácom prostredí sú výrazne nižšie. Výdavky poisťovní na ADOS
cca 11, 6 mil. € ročne. Priemer nákladov na jedného pacienta je 106 € mesačne.
 Počet hospitalizácii , ktoré spĺňajú atribúty DSZS sa odhadoval v r. 2013 na vyše 100
tisíc ročne. Náklady na úhradu rapídne rastu, kým v r. 2013 sa odhadovali náklady na
hospitalizácie vo výške nad 100mil. € ročne, r. 2016 vo výške 198 mil. € ročne.
 Potreba podpory a rozvoja komunitnej a domácej dlhodobej starostlivosti, ktorá
garantuje dlhdobo chorým holistický a individuálny prístup v ich prirodzenom
sociálnom prostredí a šetrí aj verejné zdroje.
Formulovanie aktualizovanej Stratégie dlhodobej starostlivosti a Akčného plánu
implementácie Stratégie
 Oboznámiť sa so zmenami v novelizovaných zákonoch, ktoré nadobudli účinnosť
1.1.2018 – č. 448/2011 Z.z., 576/2004 Z.z. V rámci práce v expertných skupinách
v spolupráci s expertmi MZ SR, MPSVaR ich implementovať do Stratégie LTC tak, aby
boli predmetom verejnej diskusie v rámci členských pacientskych organizácii,
verejnosti. Využiť ich podnety, návrhy pri spracovaní Stratégie LTC tak, aby mohla byť
podkladom pre tvorbu ďalších legislatívnych zmien - príprave zákona o dlhodobej
starostlivosti.
Formulovanie návrhov na legislatívne zmeny
 Potreba celospoločenskej zhody na riešenie očakávaných dôsledkov demografického
vývoja, z hľadiska výdavkov na zdravotno-sociálnu starostlivosť a sociálne
zabezpečenie.
 Princíp orientácie na človeka by mal byť primárnym vo všetkých fázach systému DSZS.
 Zjednotiť systém posudkovej činnosti-lekárskej, sociálnej a invalidity.
 Stanoviť rámce integrovanej starostlivosti . Vytvoriť koordinovaný a integrovaný
model DSZS a rozmiestnenie služieb, zadefinovať kto je jeho súčasťou. Vypracovať
štandardy zdravotno- sociálnej starostlivosti a indikátory merania kvality. Zabezpečiť
financovanie DSZS, ktoré bude dlhodobo finančne udržateľné.
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Realizácia informačných kampaní pre aktívnych občanov a MNO
 Prvá časť informačnej kampane bola zrealizovaná v druhom polroku 2017. Účasť na
konferenciách a podujatiach AOPP. Informácie o možnosti zapojiť sa v rámci
participačných procesov pri tvorbe verejných politik. V rámci pracovných skupín
v spolupráci s expertmi hľadanie vhodných foriem zapojenia verejnosti v r. 2018informačné kampane, prezentácie legislatívnych zmien
Zrealizované pracovné stretnutia
26.7.2017
Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.1: Bratislava - MZ SR
zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP, MPSVR SR, MZ SR)
23.8.2017
Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.1: Bratislava - AOPP
zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP, MPSVR SR, MZ SR)
18.9.2017
Samostatná porada k stretnutiu s projektovým tímom pilotného projektu č. 1: Bratislava
zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (MPSVR SR)
19.9.2017
Pracovné stretnutie projektového tímu: Bratislava - ÚSV ROS
obsah stretnutia: riešenie harmonogramu činností a aktivít; riešenie komunikačných kanálov,
komunikačná dohoda medzi participujúcimi partnermi; informácie o pripravovanom
stretnutí zástupcov pilotných projektov v Liptovskom Mikuláši
zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP, MPSVR SR, MZ SR, ÚSV SR ROS),
11 osôb
2.10.2017
Zasadnutie pracovných skupín na Ministerstve zdravotníctva SR ku diskusii o zjednotení
posudkovej činnosti: Bratislava – MZ SR
zapojení účastníci: Pracovné stretnutie viedol Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD, MPH, eMBA,
mim. prof. manažéra MZ SR pre Sociálny program a ŠDTP, účasť ( MZ SR, Sociálna poisťovňa,
SZÚ, MPSVaR, AOPP, SLK, SKSaPA, ADOS, Hospice, MF..), 20 osôb
5.10.2017
Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.1
obsah stretnutia: nastavenie spolupráce pri príprave Stratégie dlhodobej starostlivosti
zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP), 4 osoby
7.11.2017
Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.1: Bratislava – MPSVaR SR
zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu (AOPP, MPSVR SR, MZ SR, ÚSV SR ROS),
14 osôb
11.12.2017
Porada projektového tímu: Bratislava - MPSVaR SR
zapojení účastníci: projektový tím pilotného projektu, 4 osoby
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Zrealizované podujatia
11.7.2017 – 13.7.2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš
zapojení účastníci: projektový tím národného projektu a pilotných projektov
09.10.2017 - 11.10.2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš
zapojení účastníci: projektový tím národného projektu a pilotných projektov
Publicita
22.9.2017
Medzinárodná vedecká konferencia Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy
v liečbe Alzheimerovej choroby, Bratislava
Prezentácia stratégie dlhodobej starostlivosti z pohľadu verejnosti.
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pilotný projekt č. 2: PARTICIPATÍVNA REALIZÁCIA KONCEPCIE
ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom projektu je príprava ideového zámeru nového zákona
o podpore práce s mládežou, sme v uplynulom období v spolupráci s Odborom mládeže
identifikovali hlavné témy novej legislatívy: aktéri, financovanie, kvalita práce s mládežou,
participácia mladých a dlhodobé dobrovoľníctvo. Úlohou expertov bolo pripraviť podkladové
materiály pre prácu pracovných skupín (aktivita stále pokračuje) a určiť koľko pracovných
skupín bude potrebných. Vzhľadom na relevantnosť tém, boli určené dve pracovné skupiny:
pre aktérov, dizajnovanie systému podpory práce s mládežou a pre financovanie práce
s mládežou a druhá pre kvalitu práce s mládežou, dlhodobé dobrovoľníctvo a participáciu
mladých.
Súčasťou tejto fázy bolo aj sieťovanie, aby v pracovných skupinách zasadli relevantní aktéri
a nielen zástupcovia Odboru mládeže MŠVVŠ SR a RmS, ale aj iných organizácií a zároveň aby
ideové smerovanie bolo neformálne diskutované s inými relevantnými aktérmi ako sú
zástupcovia samosprávy.
Vzhľadom na relevantnosť a aktuálnosť bola pripravená a implementovaná zmena
hodnotiacich kritérií pre rozdeľovanie dotácie. Táto zmena bola pripravená v rámci
participatívneho procesu medzi MŠVVŠ SR, IUVENTA, RmS a mládežníckymi organizáciami.
Cieľom bolo zaviesť merateľné kvalitatívne kritériá, aby došlo k efektívnemu hodnoteniu
organizácií a aj ich financovaniu. Tento proces bol úspešný v prvej fáze. Druhá fáza bola
spojená s navyšovaním finančných prostriedkov pre sektor, keďže posledné navýšenie bolo
v roku 2008. Zatiaľ táto snaha bola bez úspechu.
Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
Experti
MNO
Matej
odborný garant MNO
Cíbik
Michal
odborný garant MNO
Považan
Michal
odborný garant MNO
Považan
Katarína
procesný analytik - SENIOR Čavojská
6
Irena
procesný analytik - SENIOR Jenčová
7

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

01/07/2017-14/08/2017

37

15/08/2017 31/10/2017
01/11/2017-30/06/2018

84

15/09/2017-31/08/2018

104

15/09/2017-31/12/2017

104
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46

Ester
Tillová
Experti VS
Ivan
Hromada
Beáta
Šimurdová

procesný analytik - SENIOR - 15/09/2017-31/08/2018
8

104

odborný garant VS

-

procesný analytik

Spolupráca na základe
memoranda a zmluvy
o partnerstve; doposiaľ
neboli zazmluvnení
experti z rozhodnutia
MŠVVaŠ SR, ale
spolupráca na
participačnom procese
prebieha

-

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Zber informácií o skutočnom stave aktérov v práci s mládežou a o kvalitnej práci s mládežou
a ich následná analýza
Bol realizované zbieranie údajov o súčasnom stave aktérov práce s mládežou, kvalite ich
práce, funkčnosti systému finančnej podpory a hodnotenia a identifikované problémy.
Príkladom sú analýzy, ktoré sú prílohou správy.
Analýza potrieb mladých ľudí
Analýza stavala na realizácii prieskumu medzi mladými ľuďmi ohľadne ich postojov a potrieb.
Identifikácia kritérií pre posudzovanie kvality práce s mládežou (základ nového nastavenia
financovania práce s mládežou)
Základným kameňom financovania práce s mládežou z verejných zdrojov sú tzv. Programy
mládeže. V danom období sa pripravovali nové kritérií pre hodnotenie organizácií a následné
rozdeľovanie finančnej dotácie. Súčasťou bolo viacero neformálnych stretnutí
s mládežníckymi organizáciami, kde sa diskutovali ideové prístupy k zmene kritérií. Tieto
prístupy boli prediskutované s ministerstvom a následne pripravený súbor nových kritérií.
Tento bol pripomienkovaný mládežníckymi organizáciami a predložený ministerstvu
a IUVENTE ako administrátorovi programov. V diskusii boli prijaté nové kritériá, ktoré sa
koncom roku 2017 implementovali.
Analýza zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov do práce s mládežou
Analýza stále prebieha, v súčasnosti sa zmapovali jednotliví aktéri, pričom sa začína
analyzovať miera a kvalita ich zapojenia v systéme vzhľadom na diskutované zmeny.
Analýza spôsobov a foriem financovania práce s mládežou
Prebieha analýza financovania práce s mládežou na národnej a lokálnej úrovni s hlavným
cieľom popísať súčasný stav, identifikovať problémy a výzvy a určiť koľko je reálne
finančných prostriedkov v systéme a ako sa používajú.
Analýza spôsobov a foriem financovania práce s mládežou v iných krajinách EÚ – možnosti
a návrhy zmien vo financovaní práce s mládežou v SR
Analýza prebieha. Cieľom je vytvoriť komparačný rámec a priniesť skúsenosti zo zahraničia,
ktoré by mohli byť inšpiráciou pri nastavovaní slovenského systému. Táto analytická fáza
bude v samotných prácach posledná, keďže aj systém financovania je na prác na projekte.
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Práca v expertných skupinách so zástupcami VS, odborníkov, organizácií pracujúcich s
mládežou a angažovanej verejnosti
Táto fáza sa začína v januári 2018. Jej podkladom budú pripravené materiály.
Vytvorenie návrhu Akčného plánu – návrh realizácie Koncepcie s definovanými úlohami,
zodpovednými subjektmi a konkrétnymi opatreniami v spolupráci MŠVVaŠ SR, RMS a ÚSV
ROS
Vzhľadom na existenciu Akčného plánu, sa pozornosť presunula na prípravu samotného
zákona o podpore práce s mládežou. Jeho vytváranie je naplánované na august 2018.
Zapracovanie pripomienok verejnosti k výstupom verejnej politiky
Samotná verejná diskusia bude spustená hneď po sformulovaní ideového zámeru.
Predpoklad je, že a tak stane v mesiacoch máj až júl 2018.
Šírenie výstupov verejnej politiky medzi zainteresovanými subjektmi VS a MNO
Samotný networking už prebieha, ale kľúčová fáze sa začne po sformulovaní ideového
zámeru zákona v apríli 2018.
Zrealizované pracovné stretnutia
03.07.2017
Kontaktovanie expertov a diskusia špecifík ich úloh - stretnutie Tomáš Pešek, Bratislava –
RmS
zapojení účastníci: 2 osoby, RmS – identifikovanie expertov
21.08.2017
Technické stretnutie medzi zástupcami Odborom mládeže MŠVVŠ SR, RmS, ÚSV ROS,
Bratislava - MŠVVŠ SR
zapojení účastníci: 7 osôb, MŠVVŠ SR, RmS, IUVENTA
23.08.2017
Koordinačné stretnutie medzi Odborom mládeže MŠVVŠ SR a RmS, Bratislava – RmS
zapojení účastníci: 8 osôb, MŠVVŠ SR, RmS, IUVENTA
04.09.2017
Diskusia ku kvalite práce s mládežou, Bratislava - MŠVVŠ SR
zapojení účastníci: 9 osôb, MŠVVŠ SR, RmS, IUVENTA
24.11.2017
Koordinačné stretnutie medzi MŠVVŠ SR a ÚSV ROS, Bratislava – Mercure (Žabotová 2)
zapojení účastníci: 5 osôb, MŠVVŠ SR, ÚSV ROS
28.11.2017
Koordinačné stretnutie medzi MŠVVŠ SR a ÚSV ROS, Bratislava – ÚSV ROS
zapojení účastníci: 4 osoby, RmS, ÚSV ROS
11.12.2017
Neformálne rokovanie s predstaviteľmi MŠVVŠ SR ohľadne postupu prác na projekte,
Bratislava – Kaviareň Trieste
zapojení účastníci: 3 osoby, RmS, MŠ
13.12.2017
Koordinačné stretnutie (porada), Bratislava – RmS
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zapojení účastníci: 4 osoby, RmS
20.12.2017
Koordinačné stretnutie (porada), Bratislava – RmS
zapojení účastníci: 4 osoby, RmS
Zrealizované podujatia
11.7. – 13. 7. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš
10.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš
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pilotný projekt č. 3: KRAJSKÁ KONCEPCIA ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVY, VZDELÁVANIA A OSVETY V TRENČIANSKOM KRAJI
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Je predmetom detailného opisu aktivít pilotného projektu v bode Stručný popis
zrealizovaných aktivít.

Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
Experti MNO
Medal
Odborný garant MNO
Richard
Bľachová
procesný analytik - SENIOR Nikola
12
Líšková
Procesný analytik - Senior
Dagmar
21
Rajcová
Procesný analytik - Senior
Katarína
15
Šomšák
Expert - pomocné grafické
Svetozár
práce
Támová
Procesný analytik - Senior
Gabriela
14
Bočincová
Procesny analytik - Senior
Eva
19
Hipš
Procesny analytik - Senior
Juraj
17
Pupišová
Procesny analytik - Senior
Jaroslava
22
Smatana
Procesny analytik - Senior
Juraj
13
Szaboóvá
Procesny analytik - Senior
Silvia
18
Experti VS
Gavalierová
Odborný garant VS
Dana

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

01.07.2017 30.06.2018
01.07.2017 30.06.2018
01.11.2017 31.01.2018
01.11.2017 31.01.2018
01.11.2017 31.12.2017
01.11.2017 31.01.2018
15.11.2017 31.10.2018
15.11.2017 31.10.2018
15.11.2017 31.10.2018
15.11.2017 31.10.2018
15.11.2017 31.10.2018

133

01.10.2017 –
01.10.2019

33,97
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62
20
14
9
10
10
10
10
9,50
11,00

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Vytvorenie expertnej skupiny zo zástupcov TSK, ÚSV SR ROS a ŠPIRÁLA, záujmové združenie
PO
Bola vytvorená skupina expertov, popísaných v projekte, tj. odborníkov na environmentálnu
výchovu, vzdelávanie a osvetu z rôznych rezortov (ŽP, školstvo, kultúra) aj sektorov (štát,
MVO, samosprávy, podnikateľský sektor) - niektorí experti boli zazmluvnení od novembra
2017, neiktorí si zvolili formu dobrovoľníckej práce pre projekt; s expertami bola v priebehu
jesene vedená komunikácia telefonická, e-mailová, formou osobných stretnutí a 20.
novembra 2017 sa expertná skupina aj spoločne stretla na pôde Úradu TSK k dohode na
aktualizácii plánu práce, a k riešeniu konkrétnych úloh v analytickej časti projektu. Súčasťou
stretnutia bolo aj vytipovanie ďalších členov tímu, ktorých manažment projektu osloví k
spolupráci a príp. zazmluvneniu.
Vytvorenie a budovanie ekopedagogickej komunikačnej siete
V jeseni 2017 prebiehal zber kontaktov k vytvoreniu siete a diskusia o vhodnej forme
komunikačnej siete. Na základe toho sa v januári 2018 uskutoční zriadenie google skupiny a
pozvanie všetkých oslovených do nej a navyše sa v priebehu zimných mesiacov 2018
uskutočnia osobné stretnutia so zástupcami všetkých škôl v jednotlivých okresoch
trenčianskeho kraja, čo je tiež forma realizácie tejto aktivity. Príprava týchto osobných
stretnutí prebiehala v decembri 2017 a prebieha aj v týchto dňoch.
Analýza súčasného stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom
kraji
S členmi expertnej skupiny bol diskutovaný rozsah analýzy a formy zberu potrebných dát (viď
aj zápis zo stretnutia ES 20.11.2017). Bol diskutovaný aj návrh dotazníka pre zmapovanie
stavu EVVO v kraji pre školy - na základe tejto diskusie sa dotazník zásadne skráti pre účely
korešpondenčné (forma - google dotazník, účel - identifikácia kompetentných kontaktov na
tej ktorej škole) a podstata sa prenesie do formy osobného stretnutia a osobných
rozhovorov s kompetentnými osobami na každej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
Analogicky sa bude postupovať aj v prípade ďalších pre projekt podstatných záujmových
skupín (ostatné školské zariadenia, obce, zamestnávatelia - prioritne podniky zapojené do
systému duálneho vzdelávania, osvetové a kultúrne ustanovizne, rodičovská a ostatná laická
verejnosť). Bol vytvorený tiež základ mapy subjektov, pôsobiacich na území TSK v oblasti
EVVO, ktorý je v týchto dňoch oponovaný a dopĺňaný členmi expertnej skupiny.
Analýza - zber podnetov v teréne, focus groups
Bude prebiehať v roku 2018
Analýza - vypracovanie analýz a expertíz
Bude prebiehať v roku 2018.
Analýza - súhrnná SWOT analýza
Základ SWOT analýzy bol predstavený a oponovaný na stretnutí expertnej skupiny v
novembri 2017, v súčasnosti a počas zberu podnetov a osobných stretnutí v teréne prebieha
a bude prebiehať dopĺňanie materiálu.
Analýza - porovnanie koncepcií na úrovni krajov v iných krajinách
Na jeseň 2017 bol rozpracovaný základný porovnávací materiál - informácie o jestvujúcich
špičkových ekocentrách v ČR (Sluňákov, Paleta, Chaloupky, Lipka, Kosenka, Sever, Krtek) aj
na Slovensku (Živica Zaježová, Sosna Družstevná), v súvislostiach s koncepciami EVVO v
regiónoch ich pôsobenia. Súčasťou tejto aktivity je aj kolekcia platných krajských koncepcií v
jednotlivých krajoch Českej republiky, základ pre porovnanie krajských koncepcií pre účely
nášho projektu.
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Interpretácia dát z čiastkových analýz do Analýzy súčasného stavu environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji
Bude prebiehať v roku 2018.
Tvorba koncepcie - vypracovanie návrhu zásad a priorít Krajskej koncepcie v súčinnosti s
predstaviteľmi a expertmi TSK
Bude prebiehať v roku 2018.
Tvorba koncepcie - diskusia k návrhu zásad a priorít Krajskej koncepcie v súčinnosti s
predstaviteľmi a expertmi TSK
Bude prebiehať v rokoch 2018 a 2019.
Tvorba koncepcie - spracovanie a prijatie záverečnej verzie Krajskej koncepcie vrátane
Akčného plánu v súčinnosti s predstaviteľmi a expertmi TSK
Bude prebiehať v rokoch 2018 a 2019.
Šírenie výsledkov projektu
Bude prebiehať v rokoch 2018 a 2019.
Zrealizované pracovné stretnutia
18.7.2017
Výsledky stretnutia zástupcov projektov v Liptovskom Mikuláši, Trenčín
zapojení účastníci: Nikola Bľachová, Richard Medal
17.8.2017
Zostavenie expertnej skupiny projektu, aktualizácia kontaktov expertov, plán projektových
úloh na jeseň 2017, Trenčín
zapojení účastníci: Nikola Bľachová, Richard Medal
14.9.2017
Komunikácia s členmi expertnej skupiny, Trenčín
Telefonická komunikácia, aktualizovanie informácii o projekte, o plánoch na jeseň 2017,
príprava harmonogramu aktivít do konca roka 2017, aktualizácia personálnej matice,
nastavenie systémov odborného riadenia a vyhodnocovania odborných činností a výstupov v
rámci pilotu.
Zapojení účastníci: Nikola Bľachová, Richard Medal + telefonicky oslovovaní potenciálni
členovia expertného tímu
19.10.2017
Rokovanie s odbornou garantkou pre projekt, Bratislava
Zapojení účastníci: Silvia Ďurechová, Richard Medal
20.11.2017
Pracovné stretnutie expertov z pilotného projektu 3, Trenčín
Informovanie o cieľoch, harmonograme prác, rozdelenie prvotných úloh.
Zapojení účastníci: experti Združenia Špirála, TSK, ÚSV ROS
24.11.2017
Zadanie úloh, logá pilotného projektu, Košice
Zapojení účastníci: Svetozár Šomšák, Richard Medal
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Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš
10.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš
07.12. 2017
Prezentácia projektu na medzinárodnej konferencii k EVVO, Brno
zapojení účastníci: Richard Medal
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pilotný projekt č. 4: POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI ĽUĎOM
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH RODÍN
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Je predmetom detailného opisu aktivít pilotného projektu v bode Stručný popis
zrealizovaných aktivít.
Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
Experti
MVO
Iveta
odborný garant MNO
Mišová
Iveta
procesný analytik – SENIOR
Mišová
Marián
procesný analytik – SENIOR
Horanič
Ivana
procesný analytik – SENIOR
Vetešková
Mária
procesný analytik – SENIOR
Tomaško
Zuzana
procesný analytik – SENIOR
Kolláriková
Štefánia
procesný analytik – SENIOR
Nováková
Ľubica
procesný analytik – SENIOR
Vyberalová
Experti VS
Juraj
odborný garant VS
Marendiak
Michaela
riaditeľka odboru sociálnych
Šopová
služieb BSK

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

1.7.2017-30.6.2018

45

1.7.2017-30.6.2018

63

1.7.2017-30.6.2018

87

1.10.2017-30.9.2018

47

1.10.2017-30.9.2018

103

1.10.2017-30.9.2018

41,50

6.10.2017-30.9.2018

45

6.10.2017-30.9.2018

34

Spolupráca na
základe memoranda
bez finančnej
podpory z NP PARTI

-

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Stretnutia a rokovania s predstaviteľmi BSK
V rámci doteraz realizovaného projektu sme absolvovali niekoľko stretnutí s BSK. Obsah
stretnutí bol zameraný na realizáciu prvých krokov v rámci projektu, teda prípravu
a spracovanie aktuálnych štatistických údajov, prípravu dotazníka na prieskum potrieb
a prípravu okrúhlych stolov s cieľovými skupinami projektu. Stretnutia s BSK boli
konštruktívne a jeho predstavitelia sa aktívne zapájajú do jednotlivých doteraz realizovaných
aktivít projektu.
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Súčinnosť BSK pri získavaní informácií a štatistických údajov potrebných pre spracovanie
N/A
Koncepcie
BSK dodalo oficiálne dostupné štatistiky a spolupracovalo pri návrhu dotazníka a metód
realizácie okrúhlych stolov.
Oslovenie a zapojenie spolupracujúcich MNO
Oslovili sme niekoľko spolupracujúcich organizácií predovšetkým za účelom spolupráce na
získavaní cieľových skupín pre realizáciu okrúhlych stolov a pre realizáciu dotazníkového
prieskumu. Aktívnu spoluprácu sme nadviazali s organizáciami Spoločnosť Downovho
syndrómu, Up-Down, Platforma rodičov deti s ťažkým zdravotným postihnutím, lokálne
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v BSK. Pri oslovení sme využili
predovšetkým osobné kontakty na predstaviteľov týchto organizácií. Organizácie nám
prisľúbili aktívnu pomoc a spoluprácu.
Oslovenie a zapojenie cieľových skupín projektu (ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny)
V čase predkladania monitorovacej správy pripravujeme prvé okrúhle stoly. Za týmto účelom
sme oslovili priamo rodiny s členom s mentálnym postihnutím, ktoré máme v našej
databáze. Ďalej sme využili databázy spolupracujúcich MNO a cieľové skupiny sme oslovili aj
prostredníctvom organizácií a inštitúcií pracujúcich s ľuďmi s mentálnym postihnutím (DSS,
špeciálne školy).
Spracovanie analýzy situácie a potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín
Aktivita sa ešte nerealizuje.
Okrúhle stoly so zainteresovanými skupinami za účelom tvorby podkladových materiálov a
následne návrhu Koncepcie v súčinnosti so zástupcami a expertmi BSK
Aktivita sa ešte nerealizuje.
Spracovanie návrhu Koncepcie a jej pripomienkovanie v súčinnosti so zástupcami a expertmi
BSK
Aktivita sa ešte nerealizuje.
Príprava a realizácia odbornej konferencie
Aktivita sa ešte nerealizuje.
Predloženie návrhu Koncepcie na rokovanie Zastupiteľstva BSK
Aktivita sa ešte nerealizuje.
Zrealizované pracovné stretnutia
1.8.2017
Diskusia o príprave metodiky realizácie projektových aktivít (lokálne stretnutia
zainteresovaných skupín), Bratislava (Štúrová 6)
Zapojení účastníci: 5 expertov projektu ZPMP v SR, Dom Svitania , n.o.
18.9.2017
Príprava prezentácie na konferenciu Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb
so zdravotným postihnutím, diskusia o potrebách rodín s členom s mentálnym
postihnutím, Bratislava (Štúrová 6)
Zapojení účastníci: 4 experti projektu ZPMP v SR
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9.10.2017
Stretnutie zapojených expertov, Bratislava (Štúrová 6)
Zapojení účastníci: 7 expertov projektu a zástupcov BSK, ZPMP v SR, Baobab, o.z.
19.10.2017
Pracovné stretnutie zapojených expertov, Bratislava - Úrad BSK
Zapojení účastníci: 7 expertov projektu a zástupcov BSK, ZPMP v SR, Baobab, o.z.
26.10.2017
Stretnutie k aktivitám, Bratislava – ÚSV ROS
Zapojení účastníci: 5 expertov projektu a zástpcov národného projektu ÚSV ROS, ZPMP v SR
05.12.2017
Pracovné stretnutie zapojených expertov, Bratislava - Úrad BSK
Zapojení účastníci: 5 expertov projektu a zástupcov BSK, ZPMP v SR
12.12.2017
Stretnutie zapojených expertov, Bratislava (Štúrová 6)
Zapojení účastníci: 7 expertov projektu ZPMP v SR, Baobab, o.z., Dom Svitania Jakubov, n.o.

Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš
zapojení účastníci: 37 osôb
10.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš
zapojení účastníci: 45 osôb
Publicita
05.10.2017
Konferencia Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným
postihnutím, Bratislava - Incheba
Počet zapojených účastníkov: na príprave a realizácii prezentácie participovali traja experti
projektu
07.11.2017
Open Government week – workshop: Participovať v koži zdravotne znevýhodnených. Aké
bariéry im nevedomky kladieme? Bratislava - Umelka
Počet zapojených účastníkov: na príprave a realizácii prezentácie participovali traja experti
projektu
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pilotný projekt č. 5: OD LEVOČE PO SPIŠSKÝ HRAD – POLITIKA
MEDZIOBECNEJ SPOLUPRÁCE
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Realizované aktivity boli zamerané na naštartovanie projektu, t.j. mali prípravný charakter:
 spoločné stretnutia zástupcov pracovného tímu s predstaviteľmi ťažiskovej obce
projektu (Spišský Hrhov) za účelom spoločného zosúladenia predstáv o realizácií
projektu,
 zber informácií a dát o obciach klastra obcí začlenených do projektu (historické
údaje, strategické dokumenty o sociálno - ekonomických plánoch rozvoja),
 konkrétne analýzy a štúdie o preferovaných oblastiach (obecná firma, sociálna
ekonomika, základná škola),
 stretnutia so starostami,
 plánovanie pracovných stretnutí s občanmi,
 prvé stretnutia s občanmi.
Doterajšie priebežné písomné výstupy, ktoré napomôžu príprave a spracovaniu finálnych
dokumentov sú:
 analýza možnosti propagácie a mediálneho pôsobenia v klastri obcí Spiša Spišský
Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce,
 analýza postavenia a vplyvu cieľových skupín v klastri obcí Spiša Spišský Hrhov,
Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce,
 návrhu metodiky a postupov pri zbere dokumentov a relevantných dát,
 spracovanie návrhu harmonogramu činností, plánu práce do konca roka 2017,
 zber historických materiálov z klastra obcí Spiša Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce,
Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce,
 spracovanie informácií o ZŠ v Spišskom Hrhove, ktorá je spádovou školou pre
okolité obce,
 vyhľadávanie a zber príkladov dobrej praxe - sociálna ekonomika v podmienkach
malých samospráv,
 spracovávanie podkladov informácií o sociálnej ekonomike.
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Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
experti MNO
Miroslav
odborný garant MNO
Pollák
Judita
procesný analytik - SENIOR Gogová
30
Alexander
procesný analytik - SENIOR Mušinka
32
experti VS
Michal
odborný garant VS
Smetanka

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

11.7.2017 – 30.06.2018

200,5

6.7.2017 - 30.06.2018

70

1.10.2017 - 30.09.2018

28

1.9.2017 – 31.08.2018

84

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Informačná kampaň
 stretnutia so starostami
 stretnutia s občanmi zainteresovaných obcí
Analýza územia, analýza strategických dokumentov všetkých zúčastnených obcí
 historické údaje
 strategické dokumenty v sociálno - ekonomických plánoch rozvoja
 špecifické informácie o sociálnej ekonomike
 špecifické informácie o základnej školskej dochádzke
Participatívna príprava a tvorba plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja
formou činnosti pracovných skupin
Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.
Realizácia auditu územia a ekonomického, sociálneho a ľudského kapitálu zúčastnených obcí
Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.
Príprava participatívnej tvorby plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja
Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.
Príprava a realizácia facilitovaných stretnutí s cieľovými skupinami v rámci jednotlivých obci
- diskusné fóra s občanmi s možnosťou aktívneho zapojenia sa (vrátane zástupcov obcí a
regiónov zo skupiny externých pozorovateľov)
Zrealizované prvé úvodné pracovné stretnutia.
Identifikácia cieľov a priorít pripravovanej verejnej politiky vrátane návrhov na riešenie
Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.
Tvorba plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja
Aktivita sa zatiaľ nerealizuje.

Zrealizované pracovné stretnutia
14.06.2017
Účasť v pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík, nastavenia pilotného
projektu, rámca spolupráce, Spišský Hrhov - obecný úrad
zapojení účastníci: Skarlet Ondrejčáková, Vladimír Ledecký, Barbara Gindlová
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18.09.2017
Pracovné stretnutie expertného tímu, Spišský Hrhov
Pracovné stretnutie expertného tímu k harmonogramu plánovaných činností a k
metodickému riadeniu realizovanej analýzy strategických dokumentov v klastri obcí Spiša
Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce
06.12.2017
Pracovné stretnutie volených predstaviteľov zapojených obcí v rámci klastra obcí Spiša,
Spišský Hrhov - obecný úrad
zapojení účastníci: zapojené obce, ÚSV ROS
12.12.2017
Pracovné stretnutie za účelom prípravy stretnutí s občanmi obcí zapojených do projektu,
Spišský Hrhov
Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 37 osôb
09.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 45 osôb
Publicita
17.08.2017
Článok v denníku SME: Rakoš je nový Ledecký
19.10.2017
Článok v denníku SME: Zákon to sociálnym podnikom neuľahčí
20.10.2017
Článok v denníku SME: Rady zo Spišského Hrhova podľa skutočných udalostí
Článok v denníku SME: Pochodovali obcou za práva kôz a oviec
29.11.2017
Newsletter november 2017. Tematický blok: Predstavujeme pilotné projekty. Pilotný
projekt č. 5: Od Levoče po Spišský hrad, politiky medziobecnej spolupráce. Rozhovor s
Michalom Smetankom, Alexandrom Mušinkom a Mirom Pollákom: Mám obavu, že nám
bratislavskí manažéri budú do toho kafrať ...
Link: http://mailchi.mp/12948a461d9f/predstavujeme-pilotn-projekt-5-od-levoe-po-spiskhrad
07.12.2017
Web stránka ÚSV ROS. Z denníkov pilotnej schémy - december 2017. Pilotný projekt 5 klaster obcí Spiša – oznam o stretnutí starostov zapojených obcí.
Link: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=z-dennikov-pilotnej-schemydecember-2017.
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pilotný projekt č. 6: MESTO PRE VŠETKÝCH – INTEGRAČNÁ STRATÉGIA
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
V období od augusta do decembra 2017 prebiehala úvodná fáza projektu. V auguste sme
pripravili analýzu situácie v meste Svidník na základe verejne dostupných informácií (desk
research). Analyzovali sme oficiálne dokumenty a stratégie mesta a aktivity mesta smerom k
menšinám a iným skupinám obyvateľstva, ktoré boli zverejnené na stránke www.svidnik.sk.
Táto analýza bude slúžiť ako podklad pre navrhovanie ďalších aktivít v neskorších fázach
projektu po ukončení výskumnej časti.
V septembri 2017 prebehlo úvodné stretnutie so zástupcami mesta – primátorom,
prednostom, koordinátorokou projektu a vedúcim odboru projektov. Za CVEK sa stretnutia
zúčastnili Elena G. Kriglerová a Jana Kadlečíková. Na tomto stretnutí sme prediskutovali
najbližšie kroky, výskumnú fázu a očakávania oboch partnerov .
V priebehu mesiacov september až november sme uskutočnili sériu výskumných
kvalitatívnych rozhovorov s rôznymi aktérmi pôsobiacimi na úrovni mesta. Výskumné
rozhovory boli zamerané na tieto oblasti:
1. Vnímanie mesta – kvalita života, vzťahy, možnosti uplatnenia, životná úroveň rôznych
skupín obyvateľov
2. Vnímanie témy rozmanitosti – ako je rozmanitosť prítomná v meste a ako je
reflektovaná
3. Tvorba verejných politík na úrovni mesta – rozhodovacie procesy
4. Participácia a jej vnímanie jednotlivými aktérmi
5. Situácia menšín v meste a možnosti ich participácie (seniori, deti a mladí, Rómovia,
Rusíni/Ukrajinci, ľudia so zdravotným postihnutím a pod)
Celkovo sme v tomto období realizovali 11 individuálnych rozhvorov s týmito aktérmi:
a) primátor mesta
b) prednosta mestského úradu
c) hovorkyňa, PR, manažérka projektov
d) vedúca sociálneho odboru
e) poslankyňa mestského zastupiteľstva
f) komunitná pracovníčka
g) komunitný pracovník v rómskej komunite
h) riaditeľ domova dôchodcov
i) riaditeľka denného stacionára
j) zástupca organizácie Spojme srdcia pre zdravie
k) riaditeľ Múzea ukrajinskej kultúry
Rozhovory boli zamerané na vyššie spomínané oblasti, pričom sa ukazuje, že téma
participácie nie je vo Svidníku veľmi reflektovaná a pochopená. Samotné tvorby verejných
politík nie sú odborne rozpracované a efektívne, participácia je akoby vyšším stupňom
tvorby verejných politík, na ktorom budú musieť jednotliví aktéri ešte výrazne pracovať.
Napriek tomu sa však ukazuje, že zapájanie rozmanitých skupín obyvateľstva vnímajú
jednotliví aktéri ako veľmi dôležitý nástroj pri tvorbe verejných politík, ale aj pri fungovaní a
komunikácii mesta voči svojim obyvateľom.
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V decembri 2018 sme realizovali tri fokusové skupiny s rôznymi skupinami obyvateľov –
seniormi, mladými ľuďmi (študentmi gymnázia) a Rómami z rómskej časti na Festivalovej
ulici.
Fokusové skupiny ukázali, že téma participácie je aj u bežných obyvateľov veľmi neznámou
témou, napriek tomu však považujú možnosť prejaviť svoje názory a potreby za veľmi
dôležitú. Preto bude dôležité vytvoriť efektívny mechanizmus, akým by takéto vypočutia
mohli prebiehať v budúcnosti. V prípade seniorov sa ukazuje, že táto téma bude v
budúcnosti pre mesto Svidník asi najpálčivejšia. Starnutie obyvateľstva sa Svidníka bude
týkať ešte viac ako iných miest, najmä kvôli výraznej migrácii prevažne mladších ľudí do
väčších miest alebo do zahraničia. Verejné politiky budú musieť situciu seniorov reflektovať
oveľa výraznejšie ako v súčasnosti (táto téma bude tiež predmetom analýzy). Mladí ľudia
nevnímajú Svidník ako miesto, kde by chceli žiť. Väčšina plánuje odísť minimálne na štúdiá
preč a vrátiť by sa chceli len za podmienky, že by sa výrazne zlepšili pracovné príležitosti a ak
by mesto viac “ožilo”. U Rómov sa ukazuje ako pomerne problematická situácia ich bývanie
na Festivalovej ulici – po pol roku začinajú vznikať konflikty a problémy, ktoré by bolo
potrebné riešiť. Túto tému sme v decembri preddiskutovali s primátorom a zhodli sme sa na
možnosti usporiadavania pravidelných stretnutí s primátorom na Festivalovej ulici, kde by
ľudia mohli diskutovať všetky témy, ktoré súvisia s ich situáciou. V súčasnosti sa ľudia
obracajú na primátora individuálne, čo spôsobuje napätie vo vnútri komunity, ale taktiež na
mestskom úrade. Keďže tieto návštevy nie sú koordinované a neodohrávajú sav o
vyhradenom čase, zamestnanci mestského úradu ich vnímajú rušivo, čo vyvoláva napätie aj
medzi nimi a Rómami z ulice Festivalová.
Najbližie kroky
V nadchádzajúcich mesiacoch plánujeme dokončiť výskumnú fázu – ešte chceme uskutočniť
niekoľko výskumných rozhovorov – s predstaviteľmi cirkví, mestkými poslancami,
príslušníkmi polície a podobne, prípadne ešte nejakú fokusovú skupinu podľa potrieb.
V ďalšom kroku plánujeme urobiť analýzu výskumu, SWOT analýzu a predstaviť svoje zistenia
vedeniu mesta. Na základe tejto analýzy navrhneme ďalší postup vytvárania pracovnej
skupiny, ktorá bude poradným orgánom mesta na zvyšovanie participácie. V priebehu
výskumu sme sa tiež snažili vytypovať potenciálnych členov pracovnej skupiny, čo sa nám za
niektoré skupiny aj podarilo (Rómovia, potenciálne aj seniori), avšak v nadchádzajúcom
období budeme detailnejšie riešiť otázku výberu a legitimity zástupcov menšinových skupín v
pracovnej skupine, keďže napríklad mladí ľudia sa vyjadrili, že by pravdepodobne
uprednostnili, keby si svojho zástupcu mohli vybrať spomedzi viacerých kandidátov (vo
forme “volieb”). Taktiež navrhneme metodický material, ktorý bude predstavovať
„sprievodcu“ pre participatívnu tvorbu politík inklúzie v rámci tejto pracovnej skupiny. Táto
pracovná skupina sa bude stretávať približne raz za 6 týždňov a obsah stretnutí bude
upresnený vzhľadom na navrhnutú metodiku v priebehu najbližších mesiacoch projektu.
Cieľom práce pracovnej skupiny bude vytvoriť inkluzívnu politiku mesta participatívnym
spôsobom.
Zo súčasného vývoja projektu sa ukazuje, že na vytvorenie participatívneho mechanizmu je
absolútne kľúčové zmeniť komunikáciu mesta voči svojim obyvateľom. Dôležitou súčasťou
inkluzívnej politiky bude preto aj navrhnutie mechanizmu komunikácie a vytvárania možnosti
pre “hlas” jednotlivých skupín obyvateľov nielen pri tvorne verejných politík, ale v celkom
fungovaní mesta.
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Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
experti MNO
Elena Gallová
odborný garant MNO
Kríglerová
Alena Holka
procesný analytik
Chudžíková
Jana
procesný analytik
Kadlečíková
experti VS
Jana
odborný garant VS
Micenková

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

01.06.2017 – 31.12.2017

100

01.06.2017 – 31.12.2017

100

01.06.2017 - 31.12.2017

100

11.09.2017 – 31.08.2019

300,97

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Terénny výskum miery inklúzie zraniteľných skupín v lokalite Svidník
V priebehu mesiacov september až november sme uskutočnili sériu výskumných
kvalitatívnych rozhovorov s rôznymi aktérmi pôsobiacimi na úrovni mesta. Výskumné
rozhovory boli zamerané na tieto oblasti:
1. Vnímanie mesta – kvalita života, vzťahy, možnosti uplatnenia, životná úroveň rôznych
skupín obyvateľov
2. Vnímanie témy rozmanitosti – ako je rozmanitosť prítomná v meste a ako je
reflektovaná
3. Tvorba verejných politík na úrovni mesta – rozhodovacie procesy
4. Participácia a jej vnímanie jednotlivými aktérmi
5. Situácia menšín v meste a možnosti ich participácie (seniori, deti a mladí, Rómovia,
Rusíni/Ukrajinci, ľudia so zdravotným postihnutím a pod)
Celkovo sme v tomto období realizovali 11 individuálnych rozhovorov s týmito aktérmi:
a) primátor mesta
b) prednosta mestského úradu
c) hovorkyňa, PR, manažérka projektov
d) vedúca sociálneho odboru
e) poslankyňa mestského zastupiteľstva
f) komunitná pracovníčka
g) komunitný pracovník v rómskej komunite
h) riaditeľ domova dôchodcov
i) riaditeľka denného stacionára
j) zástupca organizácie Spojme srdcia pre zdravie
k) riaditeľ Múzea ukrajinskej kultúry
Rozhovory boli zamerané na vyššie spomínané oblasti, pričom sa ukazuje, že téma
participácie nie je vo Svidníku veľmi reflektovaná a pochopená. Samotné tvorby verejných
politík nie sú odborne rozpracované a efektívne, participácia je akoby vyšším stupňom
tvorby verejných politík, na ktorom budú musieť jednotliví aktéri ešte výrazne pracovať.

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

Napriek tomu sa však ukazuje, že zapájanie rozmanitých skupín obyvateľstva vnímajú
jednotliví aktéri ako veľmi dôležitý nástroj pri tvorbe verejných politík, ale aj pri fungovaní a
komunikácii mesta voči svojim obyvateľom.
 V decembri 2018 sme realizovali tri fokusové skupiny s rôznymi skupinami obyvateľov
– seniormi, mladými ľuďmi (študentmi gymnázia) a Rómami z rómskej časti na
Festivalovej ulici.
 Fokusové skupiny ukázali, že téma participácie je aj u bežných obyvateľov veľmi
neznámou témou, napriek tomu však považujú možnosť prejaviť svoje názory a
potreby za veľmi dôležitú. Preto bude dôležité vytvoriť efektívny mechanizmus, akým
by takéto vypočutia mohli prebiehať v budúcnosti.
 Výskumná fáza projektu bude dokončená v priebehu mesiaca február 2018. Dovtedy
plánujeme zrealizovať ešte niekoľko výzkumných rozhovorov – s predstaviteľmi cirkví,
poslancami MsZ, príslušníkmi mestskej policie a podľa potrieb aj jednu fokusovú
skupinu.
 Od začiatku roka 2018 je naplánované spracúvanie dát (teda nie doslovné prepisy, ale
vypracovanie detailnej správy z každého rozhovoru a každej fokusovej skupiny). Tieto
podklady budú následne použité na vypracovanie analýzy miery ia potenciálu
participácie zraniteľných skupín v lokalite Svidník a SWOT analýzy.
SWOT analýza pre mesto Svidník
Bude vypracovaná v priebehu mesiacov marec/apríl 2018.
Vytvorenie expertnej skupiny so zástupov ÚSV ROS, CVEK, mesta Svidník a ďalších
Bude vypracovaná v priebehu mesiacov marec/apríl 2018.
Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so samosprávami v zahraničí, ktoré v praxi úspešne
implementujú inkluzívne politiky a stoja za zavedením inovatívnych riešení a opatrení na
úrovni miestnej, alebo regionálnej územnej samosprávy (pravdepodobne pôjde o
samosprávy z Nórska, Lichtenštajnska, alebo Islandu)
Na základe našich predchádzajúcich skúseností považujeme Nórsko za najvhodnejšiu krajinu
na nadväzovanie spolupráce a to vzhľadom na veľmi silné postavenie a kompetencie
samospráv v Nórsku, a taktiež silné politiky inklúzie. Domnievame sa, že práve nórske
skúsenosti môžu byť inšpiráciou pre samosprávu mesta Svidník. Táto aktivita je však priamo
závislá na dostupnosti iných finančných zdrojov. Aktuálne teda čakáme na otvorenie tzv.
Nórskych fondov, prostredníctvom ktorých by sme túto spoluprácu a potenciálne pracovnú
cestu do Nórska chceli financovať. Podľa dostupných informácií by Nórske fondy mali byť
spustené do jesene.
Vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z aktérov - expertov ÚSV ROS, CVEK, mesta Svidníka a
zástupcov zraniteľných skupín obyvateľov mesta, tvorba verejnej politiky
Bude vytvorená v priebehu mesiacov marec/apríl 2018.
Pravidelné konzultačné stretnutia
Budú prebiehať po vytvorení pracovnej skupiny v súlade s projektovým zámerom.
Stretnutia s verejnosťou – zapojenie širšej, laickej verejnosti, nielen zástupcov dotknutých
skupín formou World Café, verejné vypočutia, deliberácia
Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.
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Finalizácia verejnej politiky – návrh Lokálnej stratégie inklúzie a Akčný plán jej implementácie
po zapracovaní pripomienok
Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.
Záverečné hodnotenie procesov participatívnej prípravy, tvorby a prijímania politiky inklúzie
na lokálnej úrovni, spracovanie vyhodnotenia s dôrazom na „lessons learned“ – sumarizácia
skúseností, poučenia a odporúčania
Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.
Tréning pre zástupcov Regionálneho združenia miest a obcí pod Duklou o participatívnom
spôsobe prípravy verejných politík
Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.
Záverečná konferencia a publikácia
Budú prebiehať v súlade s projektovým zámerom.

Zrealizované pracovné stretnutia
8.6.2017
Nastavenie pilotného projektu č. 6, Bratislava - ÚSV ROS
zapojení účastníci: Barbara Gindlová, Jana Gažúrová, Bruno Konečný, Jana
Kadlečíková
14.7.2017
Pracovné stretnutie k pilotnému projektu so zástupcami mesta Svidník, Svidník - mestský
úrad
zapojení účastníci: Ján Holodňák, Ľubomír Čepan, Jana Micenková a Barbara Gindlová
14.7.2017
Informovanie o národnom projekte, revízia a plánovanie procesov a postupov v pilotnom
projekte, Bratislava
zapojení účastníci: Alena Kríglerová, Jana Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková
22.8.2017
Pracovné stretnutie na mestskom úrade Svidník, Svidník
zapojení účastníci: Elena Kríglerová, Jana Kadlečíková, zástupcovia mesta Svidník
13.9.2017
Pracovné stretnutie tímu expertov, Bratislava
zapojení účastníci: Alena Kríglerová, Jana Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková
19.12.2017
Pracovné stretnutie na mestskom úrade Svidník, Svidník
zapojení účastníci: Ján Holodňák, Jana Micenková, Elena Gallová Kriglerová, Alena Holka
Chudžíková

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

Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 37 osôb
09.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 45 osôb
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pilotný projekt č. 7: STRATÉGIA NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI
ODPADMI V MESTE PARTIZÁNSKE
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Do decembra 2017 sme pracovali predovšetkým na príprave Analýzy o súčasnom stave
odpadového hospodárstva v meste Partizánske. Práca pozostávala z dvoch častí: z opisu
súčasného manažmentu odpadového hospodárstva, produkcie komunálnych odpadov na
území mesta atď. a z realizácie prieskumu stavu verejnej mienky o fungovaní odpadového
hospodárstva v bežnej realite jeho obyvateľov ako i pohľad odborných pracovníkov,
zástupcov a poslancov mesta a následne jeho hodnotenia. Príprava analýzy ku koncu roka
2017 nie je ukončená, pracujeme na vyhodnocovaní prieskumov a samotných záveroch.
Práca na analýze a predovšetkým časový sklz je odrazom nižšej aktivity spolupráce s MsÚ,
nakoľko MsÚ nemalo v tom čase podpísanú Zmluvu k realizácii nášho projektu a nemalo
kryté náklady na jeho realizáciu (podľa vyjadrenia Ing. Andrey Bencelovej).
Náš projekt sme prezentovali na 3. ročníku celoslovenskej konferencie „Biologicky
rozložiteľné odpady“, ktorú s úspechom usporadúva naša organizácia Priatelia Zeme – SPZ.
Zazmluvnení experti
Meno experta
Pozícia
Experti MNO
Branislav
Moňok
Lenka
Beznáková
Experti VS
Andrea
Bencelová
Beáta
Katulincová

Odborný garant MNO
Procesný analytik - senior
36
Odborný garant VS
Procesný analytik

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

01.07.2017 31.12.2017
01.07.2017 31.12.2017

350,00

01.09.2017 31.08.2019
01.09.2017 31.08.2019

30

349,50

30

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Analýza súčasného stavu odpadového hospodárstva v meste Partizánske
Analýza bude dokumentom, ktorý má ponúknuť stručný pohľad na súčasný stav odpadového
hospodárstva v meste Partizánske. Jej štruktúra pozostáva/bude pozostávať z časti, kde je
opísané legislatívne pozadie odpadového hospodárstva, opis súčasného manažmentu
odpadového hospodárstva, produkcia komunálnych odpadov na území mesta a ich vývoj
a predovšetkým i stav verejnej mienky o fungovaní odpadového hospodárstva v bežnej
realite jeho obyvateľov ako i pohľad odborných pracovníkov, zástupcov a poslancov mesta.
Údaje do analýzy sme získavali priamo v teréne obhliadkami, rozhovormi s pracovníkmi
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v odpadovom hospodárstve, získavaním údajov o odpadovom hospodárstve priamo na MsÚ,
ktoré majú v zmysle odpadovej legislatívy samosprávy evidovať.
Príprava analýzy ku koncu roka 2017 nie je ukončená, pracujeme na vyhodnocovaní
prieskumov a samotných záveroch. Práca na analýze je odrazom nižšej aktivity spolupráce
s MsÚ, nakoľko MsÚ nemalo v tom čase podpísanú Zmluvu k realizácii nášho projektu
a nemalo kryté náklady na realizáciu (podľa vyjadrenia Ing. Andrey Bencelovej).
Prieskum medzi obyvateľmi mesta o odpadoch, žiakmi a podnikateľmi na území mesta a
spracovanie výstupov prieskumu
Prieskum sme rozčlenili na 8 častí podľa tipu cieľových skupín a formy oslovenia na:
prieskum medzi obyvateľmi priamo v teréne formou krátkych návštev s dotazníkom,
prieskum medzi širokou verejnosťou formou odoslania dotazníka do domácnosti, prieskum
medzi širokou verejnosťou odovzdaním dotazníka deťmi prostredníctvom škôl, prieskum
medzi širokou verejnosťou formou dotazníka na webe mesta Partizánske, kde sa môžu
obyvatelia mesta kedykoľvek vyjadriť; prieskum medzi členmi Komisie životného prostredia,
dopravy a verejných služieb pri MsZ v Partizánskom a poslancami MsZ, ako i medzi
pracovníkmi MsÚ v Partizánskom formou zaslania dotazníka; prieskum priamo medzi žiakmi
v školách formou návštevy a vyplnením dotazníka a prieskum medzi podnikateľmi formou
návštevy a vyplnením dotazníka. Domácnosti, žiakov, deti ako i podnikateľov vyberáme
náhodne.
Prieskum verejnej mienky medzi obyvateľmi mesta o stave odpadového hospodárstva na
území mesta sme začali školením študentov dňa 19.9.2017, ktorí nám dobrovoľnícky
pomáhali s jeho realizáciou. Vysvetlili sme študentom krok po kroku, ako komunikovať,
správať sa a čoho sa vyvarovať pri realizovaní prieskumu a zaškolili sme ich i priamo v teréne.
Pre úplnosť informácií sme ich informovali o stave odpadového hospodárstva na Slovensku
a tiež priamo v Partizánskom – ako sa obyvatelia zapájajú do triedenia a kompostovania
odpadov, ako funguje systém odpadového hospodárstva na území mesta. Pripravili sme
dotazník (v prílohe správy), ktorý nám uľahčil rozhovory a zaznamenávanie odpovedí.
Prieskum prebiehal do decembra 2017 formou krátkych návštev pri bráne záhrad alebo pred
dverami domu. Študenti chodili po dvojiciach a my samostatne (fotografie prikladáme
v prílohe správy). Údaj o počte domácností, ktoré sme navštívili, ešte nemáme. Momentálne
prebieha vyhodnocovanie odpovedí z dotazníkov.
V novembri 2017 sme začali komunikovať s poslancami a členmi Komisie životného
prostredia, dopravy a verejných služieb pri MsZ v Partizánskom našu prácu v rámci projektu
„Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske“. V krátkosti sme im
opísali stav odpadového hospodárstva v meste, význam ich aktívneho zapojenia sa do
prípravy dokumentu Stratégie a vyzvali sme ich, aby sa stali členmi pracovnej skupiny.
Oboznámili sme ich tiež, že obdržia dotazník, kde budú môcť prezentovať svoje názory
a návrhy k stavu odpadového hospodárstva v meste. Dotazník (prikladáme v prílohe správy)
sme im zaslali na vyjadrenie v druhej polovici novembra. Vyplnené dotazníky momentálne
vyhodnocujeme.
Do prieskumu sme zahrnuli i pracovníkov MsÚ v Partizánskom. Oslovili sme ich dotazníkom
(prikladáme v prílohe správy), ktorý sme im zaslali na vyjadrenie v druhej polovici novembra.
Vyplnené dotazníky momentálne vyhodnocujeme.
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Počas novembra sme pripravili i dotazníky pre širokú verejnosť, ktoré chceme distribuovať
priamo do domácností a tiež prostredníctvom detí v škole do domácností a tiež dať možnosť
vyjadriť sa verejnosti cez web mesta Partizánske. Táto časť prieskumu však nebola ešte
realizovaná, nakoľko MsÚ nemalo v tom čase podpísanú Zmluvu k realizácii nášho projektu
a nemalo tak kryté náklady na realizáciu (podľa vyjadrenia Ing. Andrey Bencelovej). Začali
sme tiež pripravovať prieskum medzi podnikateľmi a priamo v školách.
Informačno-propagačná kampaň k príprave Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v
meste Partizánske
V novembri sme začali pripravovať plán informačno-propagačnej kampane k projektu podľa
aktivít a ich časového plnenia. Zatiaľ sme nemali priestor ho odkonzultovať so zástupcami
mesta (primátorom a odbornými pracovníkmi), nakoľko MsÚ nemalo v tom čase podpísanú
Zmluvu k realizácii nášho projektu a nemalo kryté náklady na realizáciu (podľa vyjadrenia Ing.
Andrey Bencelovej).
Náš projekt sme prezentovali na 3. ročníku celoslovenskej konferencie „Biologicky
rozložiteľné odpady“, ktorú poriadame. V prílohe správy prikladáme krátku prezentáciu
o projekte.
Verejné stretnutia so širokou verejnosťou k Stratégii nakladania s komunálnymi odpadmi v
meste Partizánske
V decembri sme začali pripravovať časový harmonogram stretnutí. Zatiaľ sme ho neukončili.
Verejné stretnutia so zainteresovanými skupinami k Stratégii nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Partizánske - 13 verejných stretnutí, z ktorých zozbierame názory, návrhy a
pripomienky k práci na stratégii
V decembri sme začali pripravovať časový harmonogram stretnutí. Zatiaľ sme ho neukončili.
Vytvorenie pracovných skupín a realizácia stretnutí s nimi k príprave Stratégie nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Partizánske z radov najaktívnejších občanov, odborných
pracovníkov mesta, Priateľov Zeme – SPZ - 6 stretnutí
Nepracovali sme na tejto aktivite.
Vytvorenie Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
Nepracovali sme na tejto aktivite.
Informačná kampaň k predstaveniu Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste
Partizánske - články do miestnych novín a relácia v miestnej televízii, špeciálne číslo
spravodaja pre obyvateľov mesta, seminár, kde podrobne prítomných oboznámime s
obsahom stratégie
Nepracovali sme na tejto aktivite.
Zrealizované pracovné stretnutia
01.06.2017
Pracovné stretnutie k realizácii pilotného projektu č.7, Mestský úrad v Partizánskom
zapojení účastníci: 10 osôb, MsÚ Partizánske, Priatelia Zeme –SPZ, ÚSV ROS
12.9.2017
Príprava analýzy súčasného stavu odpadového hospodárstva v Partizánskom, Mestský úrad
v Partizánskom
zapojení účastníci: 4 osoby, MsÚ Partizánske, Priatelia Zeme – SPZ
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19.9.2017
Školenie o prieskume medzi obyvateľmi o stave odpadového hospodárstva na území
mesta Partizánske, Mestský úrad v Partizánskom
zapojení účastníci: 16 osôb, SOŠ, Priatelia Zeme – SPZ
19.9.2017
Časový harmonogram ďalších aktivít v rámci prípravy Analýzy súčasného stavu
odpadového hospodárstva v Partizánskom, Mestský úrad v Partizánskom
zapojení účastníci: 3 osoby, MsÚ Partizánske, Priatelia Zeme - SPZ
29.9.2017 – 31.12.2017
Prieskum medzi obyvateľmi o stave odpadového hospodárstva na území mesta
Partizánske, Partizánske
zapojení účastníci: 12 osôb, SOŠ, Priatelia Zeme – SPZ cca počet oslovených domácností
prípadne osôb
3.11.2017
Stretnutie k príprave podkladov k Analýze súčasného stavu odpadového hospodárstva
v Partizánskom, Partizánske
zapojení účastníci: 4 osoby, MsÚ Partizánske, Priatelia Zeme - SPZ
Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 37 osôb, zástupcovia VS, zástupcovia MVO
21.9.2017
Prednáška: predstavenie pilotného projektu NP Participácia na festivale Ekotopfilm
v Partizánskom
zapojení účastníci: Cca 30 osôb, zástupcovia Priateľov Zeme – SPZ
09.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 45 osôb, zástupcovia VS, zástupcovia MVO
Publicita
09.08.2017
Newsletter august 2017. Tematický blok: Predstavujeme pilotné projekty.
Pilotný projekt č. 7: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske.
„Ekologické môže byť aj ekonomické“. Rozhovor s Branislavom Moňokom, s primátorom
mesta Partizánske Jozefom Bôžikom a Dášou Jakubíkovou, prednostkou mesta Partizánske.
Link: http://mailchi.mp/204616c6b4c4/ekologick-me-by-ekonomick
09.08.2017
Facebook: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
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Pilotný projekt č. 7: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske.
„Ekologické môže byť aj ekonomické“. Rozhovor s Branislavom Moňokom, s primátorom
mesta Partizánske Jozefom Bôžikom a Dášou Jakubíkovou, prednostkou mesta Partizánske.
Link: https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/?modal=media_composer
23.08.2017
Úradný spravodaj: 33 - 34. týždeň.
Pilotný projekt č. 7: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske.
„Ekologické môže byť aj ekonomické“. Rozhovor s Branislavom Moňokom, s primátorom
mesta Partizánske Jozefom Bôžikom a Dášou Jakubíkovou, prednostkou mesta Partizánske.
Link: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=uradny-spravodaj-33-34-tyzden2017
11.09.2017
Facebook: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Predstavenie pilotného projektu NP Participácia na festivale Ekotopfilm v Partizánskom.
Link: https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/?modal=media_composer
15.09.2017
Úradný spravodaj: 35 - 37. týždeň.
Predstavenie pilotného projektu NP Participácia na festivale Ekotopfilm v Partizánskom.
Link: https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=uradny-spravodaj-35-37-tyzden2017
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pilotný projekt č. 8: TRANSPARENTNOSŤ VÝKONU SAMOSPRÁVY
A OTVORENÉ DÁTA
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
V prvej fáze projektu bolo cieľom zmapovať existujúce formy participácie verejnosti v meste
Hlohovec pri tvorbe rozpočtu a dôležitých rozvojových dokumentov, úpravách verejných
priestorov a spôsoby zverejňovania dát. Analýza bola dokončená a obsahuje odporúčania,
ktoré môžu jednotlivé procesy skvalitniť a prehĺbiť. Na jej základe vznikol prvý návrh pravidiel
participatívneho rozpočtu (PaR), podľa ktorých sa od januára rozbehne pilotný projekt PaR.
Mestský úrad upravil formát už zverejňovaných datasetov podľa štandardov OpenData
a pripravil plán na vytvorenie a zverejnenie ďalších. Začala sa aj príprava prvej konferencie
o PaR, plánovaní a otvorených dátach, ktorá sa uskutoční v Hlohovci v marci. Experti Utopie
sa zapojili aj do bežiacich procesov participatívneho plánovania verejných priestorov.
Mapovanie aktuálnej situácie prebehlo podľa harmonogramu a naň naviazané aktivity
rovnako začínajú v plánovaných termínoch. Konanie konferencie sa po dohode všetkých
zainteresovaných strán z organizačných dôvodov posunulo na neskôr. Spolupráca zástupcov
mesta a expertov združenia prebieha veľmi efektívne a bez zásadných problémov.
Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
Experti MNO
Peter
Odborný garant
Vittek
MNO
Peter
procesný analytik Vittek
SENIOR - 37
Martina
Procesný analytik Belanová
JUNIOR - 6
Peter
procesný analytik Hanečák
JUNIOR - 7
Peter
procesný analytik Nedoroščík
SENIOR - 38
Eva
procesný analytik Riečanská
JUNIOR - 8
Jozef
procesný analytik Veselovský
JUNIOR - 9
Experti VS
Matúš
Odborný garant
Lukačovič
VS

Trvanie zmluvného vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

10.07.2017 - 30.06.2018

39,50

10.07.2017 - 30.06.2018

35,50

10.07.2017 - 30.06.2018

61,00

15.09.2017 - 31.08.2019

43,50

15.09.2017 - 31.08.2019

71,00

15.09.2017 - 31.08.2019

46,00

15.09.2017 - 31.08.2019

71,00

01.09.2017 – 31.08.2019

207,75

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

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Mapovanie a analýza východiskového stavu
Utopia mapovala participáciu obyvateľstva v meste Hlohovec vo viacerých oblastiach: pri
zapájaní obyvateľov do využívania zdrojov z mestského rozpočtu, pri vytváraní a úprave
kľúčových rozvojových dokumentov mesta (Plán rozvoja mesta a pod.) a pri plánovaní
verejných priestorov. Ďalšou oblasťou bola forma zverejňovania dát. Pri mapovaní sa využili
pološtrukturovné rozhovory so zástupcami rozličných aktérov – úradu, zastupiteľstva
a verejnosti. Ďalšie vstupy pochádzajú z malého dotazníkového prieskumu, ktorý sa
uskutočnil pri verejnej prezentácii aktivít mesta na Michalskom jarmoku a zo zapojenia
expertov Utopie do rozbehnutých participatívnych procesov a pozorovania aktivít mesta
v teréne. Výsledkom sú odporúčania pre mesto Hlohovec, ktorých cieľom je prehĺbiť
existujúce procesy a zaviesť participatívny rozpočet. (viď príloha Úvodná analýza procesov
participácie v meste Hohovec, Analýza a plán pre OpenData, Analýza procesu
participatívneho plánovania).
Vytváranie participatívnych politík – sformovanie participatívnej komunity (PK) zloženej zo
zástupcov expertov, MNO, akademického sektora, mesta Hlohovec a mestských častí a
verejnosti, práca PK ako pracovných skupín pre jednotlivé oblasti
Táto aktivita začína v januári informovaním verejnosti o možnosti zapojiť sa.
Participatívny rozpočet (PR) - priame ovplyvňovanie a definovanie rozpočtu samosprávy
verejnosťou
Utopia vypracovala návrh pravidiel pre participatívny rozpočet a proces pilotného projektu
participatívneho rozpočtu v Hlohovci začína v januári ukončením diskusie o pravidlách
a podobe procesu a informovaním verejnosti.
Participatívne plánovanie verejných priestorov (PP) - zapájanie verejnosti do revitalizácie a
následného využívania a spravovania konkrétnych verejných priestorov
Otvorené dáta (OpenData) - zapojenie verejnosti do rozhodovania o tom, aké údaje a v akej
podobe bude samospráva publikovať
Tvorba expertných materiálov pre oblasť zvyšovania transparentnosti správy
prostredníctvom participatívneho plánovania, rozpočtu a otvorených dát
Analýza východiskovej situácie a z nej vychádzajúce odporúčania, ktoré majú všetky procesy
zefektívniť a prehĺbiť, je dokončená. Vznikli pravidlá pre participatívny rozpočet v Hlohovci.
Príprava a realizácia workshopov pre verejnosť zameraných na participatívne plánovanie,
rozpočet a otvorených dát pre verejnosť (4 dvojdňové workshopy pre 30 osôb)
Príprava a realizácia dvoch konferencií zameraných na oblasť participatívneho plánovania,
rozpočtu a otvorených dát pre verejnosť (dve jednodňové odborné konferencie)
Príprava prvej konferencie sa začala. Uskutoční sa v marci 2018. Bude mať tri bloky,
v každom sú plánované prezentácie a workshopy. Je pripravená štruktúra konferencie,
zoznam hostí a pozvánka. Priestor a technické vybavenie zabezpečí mesto Hlohovec.
Príprava výstupov z procesu tvorby participatívnych politík
Súčasťou výstupov budú závery analýzy východiskového stavu, ktorá je spracovaná.
Informačná kampaň
N/A
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Zrealizované pracovné stretnutia
21.06.2017
Pracovné stretnutie k realizácii pilotného projektu č.8, Mestský úrad Hlohovec
zapojení účastníci: Gindlová, Hofer, Konečný, Kollár, Bartošová, Kováčová, Veselovský,
Lukačovič
28.06.2017
Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, identifikácia potrieb, Mestský úrad Hlohovec
zapojení účastníci: Hofer, Nedoroščík, Hanecak, Vittek, Veselovský, Kováčová, Lukačovič
Adam, Lukačovič Matúš, Vitkova, Melicherová, Bartošová
17.07.2017
Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, príprava analýzy aktuálneho stavu
participácie v Hlohovci, Mestský úrad Hlohovec
zapojení účastníci: Belanová, Vittek, Nedoroščík, Lukačovič
03.08.2017
Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8 k príprave participatívnych procesov,
realizácia interview, Mestský úrad Hlohovec
zapojení účastníci: Hrinková, Lukačovič, Kollár, Kováčová, Duchoň, Belanová
03.08.2017
Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, realizácia interview v rámci vypracovania
analýzy súčasného stavu participácie, Mestský úrad Hlohovec
zapojení účastníci: Hrinková, Lukačovič, Kollár, Kováčová, Duchoň, Belanová
22.08.2017
Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, realizácia interview v rámci vypracovania
analýzy súčasného stavu participácie, Mestský úrad Hlohovec
zapojení účastníci: Belanová, Lukačovič, Bobák, Becarovičova, Mrkvica, Pucek, Brestovanský,
Brestovanská, Jankovič
26.09.2017
Pracovné stretnutie pilotného projektu č. 8, sumarizácia aktuálneho stavu, Mestský úrad
Hlohovec
zapojení účastníci: Lukačovič, Riecanska, Vittek, Belanova
30.09.2017
Zber dát a kontaktov/ Mapovanie foriem zapájania občanov pri mestských aktivitách,
Michalský jarmok v Hlohovci
zapojení účastníci: Belanová, Vittek, Lukačovič
10.11.2017
Pracovné stretnutie, plánovanie spustenia participatívnych procesov v roku 2018, Mestský
úrad Hlohovec
zapojení účastníci: Veselovský, Lukačovič, Belanová, Nedoroščík, Vittek

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

07.12.2017
Pracovné stretnutie, odpočet a sumarizácia aktivít, príprava úloh na prvý štvrťrok 2018,
Bratislava – ÚSV ROS
zapojení účastníci: Lukačovič, Kováčová, Hofer, Vittek, Gindlová
Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 37 osôb
09.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 45 osôb (Vittek, Belanová, Lukačovič)
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pilotný projekt č. 9: NÁVRH STRATÉGIE ZABEZPEČENIA PRÍSTUPNOSTI
PRE VŠETKÝCH
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Projekt sme začali realizovať 15. septembra 2017. Bezprostredne po spustení projektu sa
uskutočnilo prvé stretnutie so zástupcami verejnej správy – v našom prípade mesta Nitra, s
ktorými sme si upresnili harmonogram realizácie projektu a konkrétne činnosti na najbližšie
obdobie. Dohodli sme sa na metodike vypracovania stratégie prístupnosti, ktorá má
vychádzať z kritérií európskej súťaže Access City Awards – prístupnosť mesta tak budeme
skúmať zo 4 hľadísk:
a) zastavané územie a verejné priestranstvá
b) doprava a súvisiaca infraštruktúra
c) prístup k informáciám a komunikácia vrátane informačných a komunikačných
technológií
d) občianska vybavenosť a verejné služby.
V priebehu mesiacov september a október sa uskutočnili ďalšie dve stretnutia, na ktorých
sme sa venovali zostaveniu riadiaceho výboru (6 osôb – za každú organizáciu 3), diskusii
o komunikačných kanáloch mesta Nitra (zmapovali kolegyne z MsÚ Nitra), zapojeniu
organizácií z mesta Nitra do spolupráce na projekte(kolegyne z Nitry zostavili adresár
relevantných inštitúcií). Na poslednom stretnutí 25.10. 2017 sme sa venovali príprave
workshopov s odbornou verejnosťou, ktoré mali slúžiť na jej oboznámenie sa
s problematikou a následné zapojenie pri mapovaní mesta Nitra v oblasti prístupnosti.
V novembri sme realizovali 4 workshopy (témy na základe 4 vyššie uvedených oblastí), ktoré
nám skonkretizovali situáciu v meste. Výstupy z workshopov, ako aj pomoc zainteresovaných
účastníkov budeme využívať pri ďalšej tvorbe stratégie.
Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
Experti MNO
Michaela
Expert - odborný garant
Hajduková
MNO
Tatiana
Expert - finančný manažér
Winterová
Branislav
Expert – procesný analytik 1
Mamojka
Igor
Expert – procesný analytik 2
Harušťák
Pavol
Expert – procesný analytik 3
Korček

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

15.09.2017 31.03.2019
15.09.2017 31.03.2019
15.09.2017 31.03.2019
15.09.2017 31.03.2019
15.09.2017 31.03.2019

264,25
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37,75
151
75,50
283,16

Petra
Ajdariová
Tímea
Hóková
Milan
Měchura
Peter
Teplický
Tamara
Kušnírová
Experti VS
Martina
Hrozenská

Expert – procesný analytik 4
Expert – procesný analytik 5
Expert – procesný analytik 6
Expert – procesný analytik 7
Odborný asistent osoby so
zrakovým postihnutím
Expert - odborný garant VS

15.09.2017 31.03.2019
15.09.2017 31.03.2019
15.09.2017 31.03.2019
15.09.2017 14.09.2018
28.09.2017 31.08.2018

132,16

01.09.2017 31.03.2018

139

132,16
124,61
35
56

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Vytvorenie riadiaceho výboru zo zástupcov mesta Nitra a ÚNSS
Zostavenie riadiaceho výboru za mesto Nitra. Definovanie úloh a časového harmonogramu
predpokladaných aktivít. Dohodnutie postupu na obsadzovanie miest v pracovných
skupinách.
Analýza existujúcej situácie v oblasti prístupnosti mesta Nitra
Mapovanie a identifikácia komunikačných kanálov mesta Nitry. Príprava prezentácií o
problematike univerzálneho navrhovania, architektúry, dopravy a informácií (následne
odprezentované na workshopoch v novembri). Poskytnutie podkladov o zásadách
komunikácie s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Oboznamovanie sa s materiálmi a
pravidlami jasnej tlače zo strany mesta Nitra, ako aj zo strany manažmentu projektu. Tvorba
ideového zámeru za mesto Nitra. Tvorba podkladov – zhromažďovanie materiálov k
problematike prístupnosti služieb pre osoby so špecifickými potrebami.
Vytvorenie pracovných skupín pre jednotlivé oblasti prístupnosti z expertov a zástupcov
zainteresovaných skupín – spracovanie odporúčaní a podkladov pre stratégiu prístupnosti
Tvorba databázy poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra a blízkom okolí. Mapovanie
a analýza subjektov venujúcich sa stavebnej činnosti, architektúre a doprave z oblasti
stredného a vysokého školstva. Tvorba databázy členov pracovných skupín z radov poslancov
MZ v Nitre podľa ich zaradenia do odborných komisií.
Okrúhle stoly a verejná diskusia
Príprava obsahu dokumentu určeného ako prvá informácia pre potenciálnych účastníkov
workshopov. Organizačná príprava workshopov – priestorové vybavenie, technické
zabezpečenie.
Tvorba Stratégie prístupnosti mesta Nitra
Táto aktivita sa zatiaľ nerealizovala.
Návrhy prístupnosti vybraných objektov v meste Nitra
Táto aktivita sa zatiaľ nerealizovala.
Prezentácia finálneho návrhu Stratégie a jeho príprava pre schválenie na mestskom
zastupiteľstve
Táto aktivita sa zatiaľ nerealizovala.
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Zrealizované pracovné stretnutia
20.9.2017
Nastavenie úvodných parametrov projektu a rozdelenie úloh, Bratislava
zapojení účastníci: stretnutie projektového tímu PP9 (ÚNSS + mesto Nitra) 5 osôb
27.09.2017
Pracovné stretnutie s partnermi projektu realizované za účelom definovania spôsobu
tvorby pracovných skupín, špecifikovanie metodiky a tvorby ideového zámeru projektu,
Nitra
zapojení účastníci: stretnutie projektového tímu PP9 (ÚNSS + mesto Nitra) 5 osôb
4.10.2017
Konzultácie s partnerom NP Participácia, Bratislava - ÚNSS
Konzultácie s partnerom NP Participácia k postupom a metódam evidencie, vykazovania,
účtovania a predkladania podkladov k zúčtovaniu refundácie, prípadne náležitosti
predloženia žiadosti o zálohovú platbu a jej zúčtovanie. Koordinácia obsahu a timingu
úvodnej prezentácie k NP Participácia pred prezentáciami PP09 a PP04.
zapojení účastníci: stretnutie projektového tímu PP9 (ÚNSS, ÚSV SR ROS) 7 osôb
25.10.2017
Pracovné stretnutie s partnermi venované príprave workshopov určených pre laickú i
odbornú verejnosť k téme prístupnosti objektov, informácií a služieb pre všetkých
občanov, Bratislava
zapojení účastníci: stretnutie projektového tímu PP9 (ÚNSS + mesto Nitra+ÚSV SR ROS) 8
osôb (7+1 cez Skype)

Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 37 osôb (za PP9: Hrozenská, Lehocká, Hajduková, Korček)
09.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 45 osôb (za PP9: Hrozenská, Lehocká, Korček)
29.11. 2017
Prístupnosť dopravy a prostredia, prístupnosť informácií a informačných systémov, Nitra
zapojení účastníci: Prístupnosť dopravy a prostredia – 17 osôb, Prístupnosť informácií a
informačných systémov – 13 osôb
30.11. 2017
Prístupnosť z hľadiska občianskej vybavenosti a služieb, Nitra
zapojení účastníci: 19 osôb
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Publicita
05.10.2017
Konferencia Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným
postihnutím - Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík, Bratislava - Incheba
Počet zapojených účastníkov: 43 osôb
07.11.2017
Open Government week. Téma Participácia – Galéria príkladov dobrej praxe. Bratislava Umelka
08. 12. 2017
Lokálna TV Nitrička. Reportážny príspevok o workshopoch Prístupnosť pre všetkých
s rozhovormi s aktérmi „Bariéry v meste“.
Link: https://tvnitricka.sk/bariery-v-meste/
12.12.2017
Web mesta Nitra. Krátky článok o workshopoch Prístupnosť pre všetkých organizovaných
v dňoch 29. – 30. novembra 2017 v Nitre.
Doposiaľ nevyšiel, predpoklad 4/2018
Časopis Vozičkár. Krátky článok o workshopoch Prístupnosť pre všetkých organizovaných
v dňoch 29. – 30. novembra 2017 v Nitre.
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pilotný projekt č. 10: VYUŽÍVANIE VEREJNÝCH PRIESTOROV A PLÔCH
NA LOKÁLNEJ ÚROVNI

Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Je predmetom detailného opisu aktivít pilotného projektu v bode Stručný popis
zrealizovaných aktivít.
Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
Experti MNO
Košťál
Odborný garant MNO
Ctibor
Antalová
Procesný analytik - junior 11
Plavuchová
Lenka
Hliničanová
Procesný analytik - junior 10
Veronika
Mazúr
Procesný analytik - senior
Ján
43
Prachárová
Procesný analytik – 3
Veronika
Procesný analytik 3
Brezina
Procesný analytik - junior 13
Martin
Hurný
Procesny analytik - Junior
Juraj
12
Procesny analytik - Junior
13
Lényi
Expert - pomocné grafické
Peter
práce
Procesný analytik - Senior
41
Marcinov
Procesný analytik - Senior
Michal
42
Procesný analytik - Senior
45
Marko
Procesný analytik - Senior
Ondrej
40
Procesný analytik - Senior
44
Experti VS
Dinka
Odborný garant VS
Marek

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

01.07.2017 - 30.06.2018

217,00

01.07.2017 -30.11.2017

99,00

01.07.2017 - 31.12.2017

350,00

01.07.2017- 30.11.2017

74,00

01.07.2017 - 31.09.2017
15.10.2017 – 31.12.2017
15.09.2017- 30.11.2017

60,00
100,00
50,00

15.09.2017- 30.11.2017
04.12.2017 - 31.01.2018

99,00
20,00

15.09.2017 - 30.11.2017

30,00

15.09.2017- 30.11.2017

148,00

15.09.2017- 30.11.2017
15.09.2017- 30.11.2017

74,00
74,00

15.09.2017 - 30.11.2017
15.09.2017 – 30.11.2017

74,00
74,00

01.09.2017 – 31.08.2019

76,50
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Stručný popis zrealizovaných aktivít
Analýza východiskového stavu
Súčasťou analýzy počiatočného stavu bola séria odborných výstupov, ktoré popisovali
aktuálny stav námestia z rôznych pohľadov a prístupov. Bez poznania aktuálneho stavu
námestia, jeho priestorovej štruktúry, či obsahu námestia by sme neboli schopní navrhovať
zlepšenia a opatrenia. Z tohto dôvodu sa veľká časť participatívnych i výskumných aktivít
zamerala na poznávania dnešného stavu námestia. Či už to boli vychádzky a dotaníky, alebo
výskumné rozhovory s aktérmi pôsobiacimi v priestore námestia. V neposlednej rade to bola
séria stretnutí a prezentácií, ktoré nám umožnili poznať vnímanie tohto priestoru rôznymi
skupinami populácie, resp. komunitami. Okrem toho nám detailné dáta umožnili vidieť
dynamiku miesta (napr. Dáta o mobilite ľudí v priestore námestia), ako aj nedostatky (dáta
z portálu Odkazprestarostu.sk).
Vytvorenie inovatívnych metodických rámcov pre plánovanie využívania verejných
priestorov a plôch vo väzbe na participatívny proces a zapojenie všetkých relevantných
aktérov
Metodické rámce, ktoré boli doposiaľ v projekte použité vychádzajú na jednej strane
z potreby uplatniť metódu participácie pri plánovaní zásahov a súťaže, na druhej strane sa do
prípravy tzv. Quick wins (rýchlych zásahov! zapojili experti a expertky využívajúci rôzne
metodologické postupy. Či už ide o úpravu priestoru, krajinnú architektúru alebo analýzu dát
k doprave v danom území. Bola pripravená cestovná mapa participácie vo forme
Paticipačného plánu. Boli vypracované odborné štúdie aktuálneho stavu a želaného stavu po
intervenciách, založené na odborných metódach uplatňujúcich sa v jednotlivých oblastiach.
Realizácia tvorby verejných politík v previazaní na tvorbu Koncepcie využívanie Kamenného
námestia a Stratégie tvorby koncepcií verejných priestorov a plôch v hlavnom meste
Bratislava v spolupráci s expertmi hl. mesta Bratislava
V doterajšej časti projektu sa nám podarilo uskutočniť viaceré participatívne aktivity,
analyzovať dáta, uskutočniť prieskumy a navrhnúť prvé riešenia pre priestor námestia. Do
všetkých aktivít bol zapojený reprezentant mesta a čiastkové výsledky boli prezentované
samotnému primaátorovi. Zástupca mesta sa podieľal na príprave výstupov jednak svojimi
odbornými vstupmi, ako aj spoluprácou pri zbere dát.
Analýza podnetov verejnosti, týkajúcich sa Kamenného námestia a okolitých zón
Podnety verejnosti sme analyzovali z dát poskytnutých portálom Odkazprestarostu.sk, ktorý
už od roku 2010 zaznamenáva podnety od ľudí v Bratislave a iných samosprávach. Podnety
poukazujú na rôzne nedostatky vo verejnom priestore. Umožňujú klastrovanie do rôznych
oblastí problémov, čo uľahčuje analýzu ich výskytu a frekvencie. Skúmaním dlhšie obdobia
sme schopní vidieť trendy, ale aj zachytiť notorické problémy územia. Analýza poukázala na
nedostatky s odpadom, nerovnosťami chodníkov a neupravenosťou verejných priestorov.
Socio-urbanistický výskum Kamenného námestia vytvorenie pracovného tímu (zástupcovia
mesta, odborná verejnosť) spracovanie expertného návrhu Koncepcie hodnotenie
participatívneho procesu, formulovanie návrhov na právne, prípade legislatívne zmeny a
konkrétnych riešení
Koncepcia participatívneho procesu sa bude vytvárať až v druhej fáze projektu. Doposiaľ sa
k nej vytvorila základná metodológia a uskutočnilo jedno stretnutie s útvarom Hlavnej
architektky, ktorý riadi niektoré participačné aktivity na magistráte BA. Čo sa týka socio-
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urbanistického výskumu ten bol uskutočnený odborným tímom, ktorí pracoval s viacerými
metodológiami. Z časti boli využité dáta z obdobných výskumov z nedávnej minulosti.
Zároveň bol uskutočnený zber dát v danom území a spracovaný do analýzy a správy.
Súčasťou pravidelných briefingov k téme výskumu bol aj zástupca mesta a výstupy boli
konzultované s odbornou verejnosťou. Výsledky boli použité pri príprave tzv. Quick wins
a budú zapracované aj v prípravnej fáze podkladov pre architektonickú súťaž.
Vytvorenie metodiky pre ďalšie vzdelávanie zástupcov miest a obcí v oblasti tvorby koncepcií
a plánov využívania verejných priestorov, plôch na základe zapojenia a participácie
obyvateľov miest a obcí na ich tvorbe, správe a užívaní
Táto aktivita je plánovaná až v druhej fáze projektu.
Informačná kampaň – komunikačné aktivity smerom k verejnosti (2 workshopy pre
verejnosť, zamerané na prezentáciu výstupov (návrhu Koncepcie) obyvateľom BA – financuje
hl. mesto z vlastných zdrojov)
Kampaň sa uskutoční až v druhej fáze projektu, resp. až po dohode s mestom, ktoré má
vlastné komunikačné kanály a stratégie.
Zrealizované pracovné stretnutia
25.07.2017
Pracovné stretnutie so zástupcami ÚSV ROS, Aliancia Stará tržnica a pracovné stretnutie k
implementácii a obsahovej štruktúre participačného scenára, Bratislava
zapojení účastníci: ÚSV ROS, Aliancia Stará tržnica
30.07.2017
Pracovné stretnutie so zástupcami ÚSV ROS, Aliancia Stará tržnica a pracovné stretnutie k
implementácii a obsahovej štruktúre participačného scenára - úprava dotazníkového zberu
dát a ich testovanie, Bratislava
zapojení účastníci: ÚSV ROS, Aliancia Stará tržnica
01.08.2017
Príprava dotazníkov, Bratislava
02.08.2017
Koordinácia projektových aktivít, Bratislava
02.08.2017
Plánované a uskutočnené participačné aktivity, Bratislava
03.08.2017
07.08.2017
08.08.2017
Stretnutie so seniormi, Bratislava
09.08.2017
Stretnutie k zberu kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, triedenie a priebežná sumarizácia
dát v previazaní na analýzu východiskového stavu (problematických aspektov aktuálnych
foriem tvorby koncepcií a plánov tvorby verejných priestorov, Bratislava
23.08.2017
Stretnutie k zberu kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, triedenie a priebežná sumarizácia
dát v previazaní na analýzu východiskového stavu (problematických aspektov aktuálnych
foriem tvorby koncepcií a plánov tvorby verejných priestorov, Bratislava
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06.09.2017
13.09.2017
Progres projektových úloh
20.09.2017
Progres projektových úloh a nové potenciálne návrhy riešení prostredníctvom
behaviorálnych techník
27.9.2017
Stretnutie so seniormi
27.9.2017
Progres projektových úloh
03.10.2017
Metodika procesu participácie, Bratislava
09.10.2017
Progres projektových úloh, Bratislava
16.10.2017
Tvorba metodiky procesu participácie, Bratislava
18.10.2017
Progres projektových úloh, Bratislava
26.10.2017
Progres projektových úloh, Bratislava
27.10.2017
Progres projektových úloh, Bratislava
08.11.2017
Participatívne aktivity hlavného mesta, Bratislava
zapojení účastníci: hlavná architektka BA
15.11.2017
Stretnutie aktérov/stakeholderov, Bratislava
28.11.2017
Plán participatívnych aktivít, Bratislava
29.11.2017
Stretnutie projektového tímu, Bratislava
06.12.2017
Stretnutie projektového tímu, Bratislava
Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
09.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
27.09. 2017
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Stretnutie so seniormi, Bratislava - Seniorcentrum, post na Facebooku
Fokusové skupiny primárne zamerané na spomínanie.
zapojení účastníci: cca 30 účastníkov na dvoch sedeniach
Rozhovory – experti a aktéri.
Zameranie na najpálčivejšie problémy v oblasti oboch námestí pre obe skupiny samostatne.
Príprava zhrňujúcej publikácie prezentujúcej výsledky rozhovorov.
zapojení účastníci: 20 rozhovorov s expertmi – rôzne oblasti, 20 rozhovorov so stakeholdermi
– aktéri v konkrétnom priestore
Naučné vychádzky po meste a ďalšie podujatia s verejnosťou zber dát do podujatí,
Bratislava
Náučné vychádzky po Kamennom námestí a Námestí SNP spojené so zberom podnetov a dát
od účastníkov. Zber dát stále prebieha.
Link: https://www.facebook.com/events/2010600749163824/
zapojení účastníci: cez 100 účastníkov počas 4 dní
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pilotný projekt č. 11: TRVALO UDRŽATEĽNÁ MOBILITA
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Realizácia projektu PP11 – Trvalo udržateľná mobilita začala v júni 2017. Časové zdržanie
začiatku realizácie oproti pôvodne plánovaným termínom nakoniec neznamenalo pre pilotný
projekt vážnejšie riziko. Potenciálne riziko spočívalo v skutočnosti, že mesto Banská Bystrica
podobne ako iné mestá na Slovensku pripravuje spracovanie komplexného Plánu udržateľnej
mestkej mobity (PUMM), ku ktorému pilotný projekt 11 predstavuje doplnok v jeho úvodnej
fáze. Nakoľko však proces tvroby PUMM ani ku termínu predkladanie tejto správu nezačal,
audit mobility podľa metodiky ADVANCE môže splniť svoj poôvodne plánovaný účel. Určité
riziko vyplývajúce z odkladu začiatku realizácie môže mať vplyv na replikovateľnosť procesu
zapájania verejnosti v iných mestách, kde sa PUMMy budú tvoriť.
Po naštartovaní projektu projekt prebieha podľa plánovaného harmonogramu aktivít.
Hlavnými aktivitami v tomto období boli: 5. 10. 2017 prebehol na úvodnom pracovnom
stretnutí prvý kontakt audítora s celým projektovým tímom. Po tomto stretnutí bola
vytipovaná, oslovená a zostavená pracovná skupina projektu.
Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 1.12.2017 na mestskom úrade v Banskej
Bystrici. V úvode stretnutia bol projekt predstavený vedeniu mesta, v zastúpení
primátora MUDr. Jána Noska. Zúčastnený bol predstavený proces auditu v jednotlivých
krokoch. Na stretnutí sa stanovil rámcový časový rozvrh celého postupu auditu a predbežné
dátumy pre nasledujúce stretnutia. Audítorka prezentovala elektronický dotazník – nástroj
na hodnotenie súčasného stavu kvality plánovania mobility v meste. Po tomto stretnutí
členovia pracovnej skupiny individuálne vyplnili dotazník.
V čase november – december 2017 bol realizovaný zber dát pre potreby dopravnosociologického výskumu v rámci auditu udržateľnej mobility, spracovanie výsledkov je
plánované do konca januára 2018. V termíne predloženia tejto správy je spracovaný prvý
draft Správy z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica.
Zazmluvnení experti
Meno experta Pozícia
Experti MNO
Peter
Medveď
Eva
Ščepková
Martina
Barancová
Paulíková
Ján
Roháč
Andrea
Štulajterová

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

odborný garant MNO

1.7.2017-30.6.2018

242

expert – participačný proces

15.9.2017-31.8.2018

110

procesný analytik - SENIOR

15.9.2017-31.8.2018

84

procesný analytik - SENIOR

15.9.2017-31.8.2018

70

procesný analytik - JUNIOR

15.9.2017-31.12.2017

190
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Dana
Sitányiová
Alžbeta
Brozmanová
Gregorová
Kristína
Barcíková
Petra
Čiešková
Kristína
Domanická
Katarína
Fodorová
Patrik
Hlavatý
Lenka
Lasabová
Zuzana
Maťasová
Kristína
Matíková
Radka
Petreková
Margita
Pištová
Vladimíra
Sestrienková
Petronela
Stašáková
Simona
Šimková
Jana
Šolcová
Dominika
Táčiková
Michaela
Trgiňová
Anna
Vechterová
Lucia
Zacharová
Experti VS
Vladimír
Letovanec

procesný analytik - JUNIOR

15.9.2017-31.8.2018

110

procesný analytik - JUNIOR

15.9.2017-31.8.2018

120

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

10

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

15

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

120

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

15

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

80

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

10

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

10

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

40

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

15

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

15

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

76

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

100

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

15

procesný analytik 3

1.11.2017-30.11.2017

60

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

15

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

15

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

10

procesný analytik 4

1.11.2017-30.11.2017

15

odborný garant VS

01.09.2017-31.11.2018

145
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Stručný popis zrealizovaných aktivít
Stretnutia projektového tímu, inštitúcií spadajúcich pod mestskú samosprávu a ďalších
relevantných inštitúcií
Projektový tím sa stretol na pracovných poradách dvakrát, a to 5.10. a 5.12.2017. 5. 10. 2017
išlo o prvý kontakt audítora s celým projektovým tímom z dôvodu realizácie auditu.
Stretnutie malo tri hlavné ciele:
- Dosiahnuť porozumenie o priebehu auditu v realizačnom tíme formou diskusie
o očakávaných výstupoch, úlohách a aktivitách.
- Pripraviť rámcový časový plán činností počas realizácie projektu.
- Vysvetliť administratívne náležitosti a požiadavky na členov projektového tímu.
V rámci stretnutia sa pripravil aj návrh na zloženie členov pracovnej skupiny. Následne boli
navrhnutí členovia oslovení prostredníctvom správy elektronickej pošty, v ktorej im boli
vysvetlené ciele auditu a ich úloha.
Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 1.12.2017 na mestskom úrade v Banskej
Bystrici. V úvode stretnutia bol projekt predstavený vedeniu mesta, v zastúpení
primátora MUDr. Jána Noska. Audítorka doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. zúčastneným
predstavila proces auditu v jednotlivých krokoch a odpovedala na otázky pracovnej skupiny.
Na stretnutí sa zúčastnili aj Jakub Varíni za Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti, Eva Ščepková z Nadácie Ekopolis a Andrea Štulajterová – OCI BB ako
ko-audítorka. Prítomní neboli všetci navrhnutí členovia pracovnej skupiny. Absentujúci boli
neskôr o stretnutí, jeho výsledkoch a ďalšom postupe informovaní.
Na stretnutí sa stanovil približný časový rozvrh celého postupu auditu a predbežné dátumy
pre nasledujúce stretnutia. Audítorka prezentovala elektronický dotazník – nástroj na
hodnotenie súčasného stavu kvality plánovania mobility v meste. Po tomto stretnutí
členovia pracovnej skupiny individuálne vyplnili dotazník.
Sociologický prieskum dopravného správania na území mesta Banská Bystrica
Zber dát pre potreby dopravno-sociologického výskumu v rámci auditu udržateľnej mobility
v Banskej Bystrici bol realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bella v Banskej
Bystrici, pod vedením vedúcej Katedry sociálnej práce doc. PhDr. Alžbety Brozmanovej
Gregorovej, PhD.
Výberový výskum na vzorke 1000 respondentov od 15 rokov v meste Banská Bystrica
prebehol v termíne november 2017 - december 2018.
Výskum bol realizovaný osobným doatazovaním (face-to-face) na reprezentatívnom
výberovom súbore, ktorý sa svojou štruktúrou dostatočne zhoduje so štruktúrou cieľovej
populácie; vďaka tomu je potom možné závery prijaté pre výberový súbor aplikovať i na
cieľovú populáciu mesta Banská Bystrica.
Výber respondentov bol vykonaný kvótnym spôsobom. Výberový súbor bol proporčne
rozdelený v pomere 70/30 na podiel rezidentov Banskej Bystrice a osôb, ktoré do mesta
dochádzajú do škôl a práce. Ďalšími použitými kvótnymi znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie
a mestská časť, kde respondent býva.
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Výstupom výskumu budú súborné kvantitatívne štatistické dáta, nahraté v datovom
súbore a správa o priebehu prieskumu, sumarizácia a interpretácia výstupov. Výstup bude
k dispozícii do konca mesiaca január 2018.
Analýza súčasného stavu v previazaní na udržateľnú mestskú mobilitu
V súčasnosti je dostupný prvý draft správy z auditu ADVANCE, ktorého súčasťou je analýza
súčeasného stavu. Ten je spracovaný na základe podnetov získaných na stretnutí pracovnej
skupiny 1.12.2017 a z časti vrátených dotazníkov (ďalšie sa v čase predkladania správy ešte
spracúvajú). Projektový tím správu zdieľa a spoločne komentuje cez google drive.
Realizácia 5 verejných stretnutí – prerokovanie témy udržateľnej mestskej mobility
s verejnosťou v mestských častiach Banskej Bystrice (mestské časti: Podlavice, Sásová,
Radvaň, Fončorda, centrum mesta Banská Bystrica)
N/A – stretnutie sú plánované v nasledujúcich fázach realizácie projektu.
Tvorba verejnej politiky - audit v zmysle metodiky ADVANCE vrátane akčného plánu
N/A – stretnutie sú plánované v nasledujúcich fázach realizácie projektu.
Odborná jednodňová konferencia o udržateľnej mobilite a tvorbe PUMM
N/A – konferencia je plánovaná v záverečnej fáze realizácie projektu (cca október 2018).
Realizácia informačnej kampane
N/A – stretnutie sú plánované v nasledujúcich fázach realizácie projektu.
Schválenie auditu ADVANCE a akčného plánu pre riešenie mestskej mobility na úrovni
samosprávy
N/A – informačné aktivity sú plánované v nasledujúcich fázach realizácie projektu.

Zrealizované pracovné stretnutia
27.06.2017
Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.11, Banská Bystrica
zapojení účastníci: ÚSV ROS, mesto Banská Bystrica, Nadácia Ekopolis
05.10.2017
Stretnutie pracovného tímu k pilotnému projektu č.11, Banská Bystrica
05.12.2017
Stretnutie pracovného tímu k pilotnému projektu č.11, Banská Bystrica

Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 37 osôb (za PP11: Peter Medveď)
09.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 45 osôb (za PP11: Peter Medveď, Eva Janigová)
01.12.2017
Pracovné stretnutie aktérov a prizvaných expertov, Mestský úrad Banská Bystrica
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zapojení účastníci: 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.
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pilotný projekt č. 12: INTEGRÁCIA MARGINALIZOVANÝCH SKUPÍN DO
PROCESU TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK
Dosiahnuté priebežné výsledky a zhodnotenie priebehu projektu
Počas doterajšieho obdobia realizácie projektu, ktoré je predmetom hodnotenia tejto
monitorovacej správy, môžeme konštatovať, že jedným zo základných priebežných výsledkov
projektu je relatívne dobre zvládnutá zmena partnera VS hneď na začiatku implementácie
v roku 2017. Totiž, náš pôvodný partner, obec Markušovce odstúpila od projektu kvôli jeho
dvojročnému oneskoreniu a na pozícii partnera VS ju nahradila obec Lenartov, s ktorou RI
spolupracuje od roku 2010. Práve vďaka blízkej spolupráci napr. pri tvorbe strategických
materiálov obce či technickej asistencii pri čerpaní eurofondov bol RI schopný zabezpečiť
plynulé prispôsobenie projektu.
V priebehu projektového obdobia (7/2017 – 12/2017) sme pracovali hlavne na:
 nadviazaní vzťahov s ostatnými predstaviteľmi obce Lenartov
 poznávaní obce, spôsobu jej fungovania a komunikačných kanálov
 štúdiu dostupných materiálov o obci a zbere dát k spracovaniu vstupnej analýzy
 získavaní aktuálnych informácií prostredníctvom pracovných stretnutí
s predstaviteľmi MVO a štátnej správy
 a tvorbe podkladov k obsahovým plánom v rámci problematiky vzdelávania
a zamestnanosti s projektovými expertmi
Dosiahnuté výsledky:
 Na základe získaných dát bola spracovaná základná štruktúra vstupnej analýzy.
 Bola ustanovená Občianska rada, ktorej jadro zatiaľ tvorí 8 členov zastupujúcich
miestnu ZŠ, MŠ, TSP, sociálne služby a podnikateľov a 2 odborné pracovné skupiny.
 V rámci neriadených rozhovorov boli identifikované základné témy, ktorým sa chcú
členovia rady venovať:
- Nezáujem občanov Lenartova o veci verejné, neexistencia svojpomoci
- Sociálne podnikanie a snaha o vytvorenie nových pracovných miest
- Nedostatočný záujem rodičov o vzdelávanie a absencia rodičovských zručností
- Nedostačujúca kapacita ZŠ a MŠ Lenartov ako aj druhého stupňa na ZŠ Malcov
- Problematické dochádzanie detí do vzdialenejších škôl
 Predstavenie pilotného projektu PP12 bolo uverejnené v lokálnom časopise
„Lenartovčan“ spolu s pozvánkou na ďalšie zasadnutie Občianskej rady.
Doterajšiu implementáciu projektu hodnotíme skôr pozitívne a optimisticky. V rámci
akčného plánu mierne meškáme len s dokončením vstupnej analýzy a to kvôli vysokému
pracovnému vyťaženiu našich projektových expertov. Ako rizikový faktor pre participatívne
prístupy v obci Lenartov vnímame nízky stupeň dosiahnutého vzdelania u väčšiny obyvateľov
a zároveň prevažujúce stereotypné myslenie smerom k miestnej rómskej komunite.
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Zazmluvnení experti
Meno
Pozícia
experta
Experti MNO
Klára
odborný garant MNO
Orgovánová
Jana
Procesný analytik - junior 17
Bayerlová
Nicole
Procesný analytik - senior
Fuchsová
51
Jarmila
Procesný analytik 1
Lajčáková
Experti VS
Janka
Odborný garant VS
Frandoferová

Trvanie zmluvného
vzťahu

Odpracované
hodiny spolu

01.07.2017 31.12.2017
11.07.2017 –
31.12.2017
15.09.2017 31.08.2018
01.06.2017 -31.11.2017

160,50 hod

01.09.2017 –
31.08.2019

342,00 hod

137,50 hod
66,00 hod
0,00 hod

Stručný popis zrealizovaných aktivít
Prieskum a štúdium dostupných dát
Štúdium dostupných dát: Komunitný plán sociálnych služieb obce (2016-2025), Program
rozvoja obce (2015-2024), Výročné správy obce (2014, 2015, 2016), Atlas rómskych komunít
2013.
Zber aktuálnych údajov z prostredia
Aktuálne údaje z prostredia sme zbierali prostredníctvom kvalitatívnych rozhovorov
s predstaviteľmi obce a občanmi. Údaje sa týkali hlavne fungovania vzdelávacích inštitúcií
v obci, rôznych možností zamestnať sa v obci, či už v rámci formálnej alebo neformálnej
ekonomiky, čerpania eurofondov a zapojenia občanov, sociálnych služieb a postojov
a predstáv občanov o zlepšovaní fungovania obce.
Informačné stretnutie hlavných aktérov
Stretnutie sa odohralo 29.9.2017 v Lenartove za účasti predstaviteľov obce Lenartov
a Rómskeho inštitútu. Výstupom stretnutia bolo výmena informácií o stave projektu PP12,
aktualizácia dát a plán činností do konca roka 2017.
Spracovanie vstupnej analýzy
V rámci spracovania Vstupnej analýzy, ktorá má slúžiť k zhodnoteniu aktuálnej situácie
v sledovaných oblastiach, je väčšina kvalitatívnych aj kvantitatívnych dát zhromaždená.
Prebieha dokončenie tejto analýzy.
Informačná kampaň pre občanov-letáky, plagáty, miestne média
V miestnom časopise „Lenartovčan“ bola uverejnená správa o zapojení Lanartova do
implementácie NP „Participácia“, informovali sme verejnosť o úvodnom stretnutí Občianskej
rady spolu s pozvánkou na ďalšie stretnutie.
Videozáznamy z priebehu projektu a spracovanie videologgov-priebežne
N/A
Obsahové plány pracovných skupín
Obsahové plány sú v procese konzultácií s jednotlivými expertmi. Budú dotvárané priamo na
stretnutiach s účasťou projektových expertov a samotných členov pracovných skupín.
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Príprava indikátorov hodnotenia
V rámci prípravy indikátorov sme zatiaľ iba na úrovni diskusií s expertmi v rámci všeobecných
obsahových cieľov.
Realizácia verejných zhromaždení a ustanovenie pracovných skupín a "občianskej rady"
Občianska rada bola ustanovená jej úvodným stretnutím 22.11.2017 za prítomnosti RI, USV
ROS, predstaviteľov obce a občanov, kedy všetci zúčastnení súhlasili so zapojením do
projektu PP12. Výstupom stretnutia boli témy, ktorým sa členovia rady chcú venovať
v spolupráci s projektovými expertmi. Zároveň má rada slúžiť na oslovovanie a zapájanie
širšej verejnosti Lenartova do pracovných skupín pre vzdelávanie a zamestnanosť
Realizácia stretnutí a tréningov pracovných skupín oblasť vzdelávania a zamestnanosti
Prvé stretnutia pracovných skupín sa uskutočnia začiatkom roka 2018.
Príprava expertných a výstupných analýz: lokálny akčný plán vzdelávania v obci Lenartov,
stratégia pri zakladaní sociálneho podniku, spoločný postup pri prekonávaní predsudkov
v obci Lenartov vrátane návrhov spoločných aktivít detí, mládeže, dospelých aj seniorov,
návrh na legislatívne zmeny týkajúce sa zákona o zamestnanosti, školského zákona, zákona
o sociálnych službách, o podpore v hmotnej núdzi, návrhy zmien týkajúcich sa dotácií
v školstve a zamestnanosti, nastavovania výziev.
V rámci prípravy analýz prebehli informačné stretnutia s rôznymi predstaviteľmi MVO,
samosprávy a štátnej správy k problematike vzdelávania a zamestnanosti, ktoré sú uvedené
nižšie v rámci „konzultácií“.
Konzultácie s občanmi a MVO
 Monika Beňová, mentorka v o. z. ETP Slovensko, Zamestnávanie Rómov v zelenej
ekonomike
 Ivan Mako, riaditeľ Združenia mladých Rómov, Projekt United Colors
 Viktor Teru, Rómsky vzdelávací fond, inovatívne vzdelávacie programy
 Denisa Demjanovičová, projektová manažérka SCŠPP Bardejov, diagnostika rómskych
detí a inkluzívne prostredie na školách
Konzultácie na úrovni samosprávy
Pravidelné stretnutia s predstaviteľmi obce Lenartov.
Konzultácie na úrovni štátnej správy
 Daniel Škobla, Inštitút pre výskum práce a rodiny, sociálna ekonomika a identifikácie
potrieb obcí s MRK
 Michal Pollák, Ministerstvo financií SR, príprava novej legislatívy v oblasti sociálnej
ekonomiky
 Marta Petijová, ÚPSVAR Prešov, možnosti vytvorenia nových pracovných miest v obciach
s MRK
Tvorba a prezentácia prípadovej štúdie
N/A
Odborná konferencia
N/A
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Zrealizované pracovné stretnutia
16.06.2017
Pracovné stretnutie k pilotnému projektu č.12, Obecný úrad Lenartov
zapojení účastníci: 4 osoby, OU Lenartov, Rómsky inštitút, USV ROS
11.07.2017
Príprava materiálov na pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov v LM, Prešov
zapojení účastníci: 3 osoby, Rómsky inštitút
14.07.2017
Stretnutie projektového tímu RI spolu externými analytikmi a expertmi k výstupom
pilotného projektu PP12, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút
07.08.2017
K tvorbe akčného plánu, Bratislava
zapojení účastníci: 4 osoby
08.08.2017
K príprave novej legislatívy, Bratislava
zapojení účastníci: 2 osoby
14.08.2017
K tvorbe akčného plánu PP 12, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby
21.08.2017
Neformálne stretnutie so starostkou obce Lenartov, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút, OÚ Lenartov
28.08.2017
S predstaviteľmi obce, Obecný úrad Lenartov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút, OU Lenartov
04.09.2017
S predstaviteľmi nadácie RVF k možnosti spolupráce v obci Lenartov v oblasti vzdelávania,
Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút, RVF
11.09.2017
S predstaviteľmi ÚPSVAR Prešov k možnosti spolupráce v obci Lenartov v oblasti
zamestnanosti, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby, Rómsky inštitút, ÚPSVAR Prešov
26.09.2017
Pracovné stretnutie s externými projektovými analytikmi, Bratislava
zapojení účastníci: 4 osoby
28. - 29.09.2017
Zber údajov pre vstupnú analýzu a začiatok kreovania pracovných skupín PP 12, Lenartov
zapojení účastníci: 8 osôb
06.10.2017
Stretnutie s predstaviteľkou SCŠPP, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby
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12.10.2017
S externými projektovými analytikmi, Bratislava
zapojení účastníci: 5 osôb
16.10.2017
Pracovné stretnutie so starostkou obce, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby , Rómsky inštitút
26.10.2017
Pro Bono akčné fórum nadácie Pontos – stretnutie externej skupiny pre nastavovanie
procesov foriem so zámerom úspešne zamestnávať marginalizované rómske komunity,
Košice
15.11.2017
Pracovné stretnutie so starostkou obce, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby
16.11.2017
Stretnutie s projektovými expertmi, Bratislava
zapojení účastníci: 5 osôb
22.11.2017
Úvodné stretnutie pracovných skupín v Lenartove, Lenartov
zapojení účastníci: 17 osôb, RI, Obec Lenartov, USV ROS, ZŠ Lenartov, MŠ Lenartov
23.11.2017
Diskusný panel USV ROS „ o Rómoch bez Rómov alebo participácia Rómov vo verejnom
živote“ v rámci Choreografií zmien, Košice
27.11.2017
Stretnutie so starostkou obce Lenartov k výzve „Podpora duševného zdravia“ pre rok 2017,
Lenartov
30.11.2017
Pracovné stretnutie s odborníkmi na sociálnu ekonomiku v Bratislave, Bratislava
zapojení účastníci: 3 osoby
04.12.2017
Skype meeting k problematike vzdelávania, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby
05.12.2017
Skype meeting k problematike sociálnej ekonomiky a zamestnanosti, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby
06.12.2017
Skype meeting k problematike svojpomoci a participácie, Prešov
zapojení účastníci: 4 osoby
22.12.2017
Stretnutie so starostkou obce Lenartov k podanému projektu na výzvu „Podpora
duševného zdravia“, Prešov
29.12.2017
Stretnutie s projektovými expertmi za účelom vypracovania vstupnej analýzy, Bratislava
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Zrealizované podujatia
11.07. – 13. 07. 2017
I. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 37 osôb, zástupcovia VS, zástupcovia MVO
09.10. – 11.10. 2017
II. pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov k príprave pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík, Liptovský Mikuláš – Hotel Klar
zapojení účastníci: 45 osôb, zástupcovia VS, zástupcovia MVO
23.11.2017
Choreografie zmeny V. – O Rómoch bez Rómov, Košice - Univerzitná knižnica TUKE
zapojení účastníci: Klára Orgovánová

Publicita
12/2017
Obecné periodikum Lenartovčan. Správa o zapojení Lenartova do implementácie NP
„Participácia“. Informovanie verejnosti o úvodnom stretnutí Občianskej rady spolu
s pozvánkou na ďalšie stretnutie.
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Pracovné stretnutia k pilotnej schéme
V rámci monitorovacieho obdobia vznikla samostatná platforma pre výmenu informácií a
zdieľanie poznatkov z participačných procesov na jednotlivých pilotných projektech, ako aj
priestor pre komunikáciu o priebehu a realizácii pilotných projektov v previazaní na
technickú stránku implementácie (riadenie, vykazovanie, zazmluvňovanie atď.).
V rámci monitorovacieho obdobia sa zrealizovali dve pracovné stretnutie k pilotnej schéme a
prebehla príprava na tretie pracovné stretnutie k pilotnej schéme.
I. pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík
11. – 13.7.2017, Hotel KLAR, Liptovskom Mikuláši
počet zapojených osôb: 37 osôb
témy:
 prezentácia národného projektu
 prezentácie pilotných projektov - formou prezentačných, moderovaných panelov
 systémové nastavenia odborných činností na projekte
 prezentácia podaktivity 2 a jej previazanosti, prierezových činností s podaktivitou 1
 zber dát z pilotnej schémy
 sebaevalvácia pilotných projektov
II. pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík
9.10. - 11.10.2017, Hotel KLAR, Liptovskom Mikuláši
počet zapojených osôb: 45 osôb
témy:
 prezentácia aktuálneho stavu národného projektu
 prezentačné panely k pilotným projektom - prezentácia participačných scenárov
jednotlivých pilotov, predstavenie plánovaných aktivít a činností
 práca v skupinách VS a MNO - predstavenie pracovnej skupiny „zberači a lovci“ a
riadený zber dát formou dotazníkového prieskumu „Aký máme vzťah k participácii“
 interview so zástupcami MNO a VS - zber kvalitatívnych dát k identifikácii potrieb a
požiadaviek MNO na vzdelávanie v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a
zapájania verejnosti do jej tvorby (zber dát pre spracovanie profilu absolventa)
 spracovanie video vizitiek formou riadených rozhovorov
 aktuálna správa k analytickej časti
 priebežná dokumentácia a sebaevalvácia pilotných projektov
III. pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík
 15.1. - 17.1.2018, Hotel KLAR, Liptovskom Mikuláši
 prebehla príprava stretnutia (vecná stránka, technická stránka)
 bolo zabezpečené rozoslanie priebežných monitorovacích správ a naratívnych správ
k pilotným projektom
 hllavný cieľ stretnutia: zhodnotenie roka 2017 a prezentácia, diskusia k základným
okruhom z podaktivity 2
Poznámka: viď prílohu – pozvánky k pracovným stretnutiam
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Katalóg k podaktivite 1





katalóg k pilotnej schéme je reailzovaný na jednotnom metodickom podklade
spracovania dát o pilotných projektoch, zastrešených pilotnou schémou
prebehlo spracovanie základných podkladov k dvanástim pilotným projektom informačná časť
boli zaslané otázky pre realizátorov pilotného projektu v rozklade na zástupcov MNO
a VS a následne boli ich odpovede zapracované do materiálu
podklady k u katalógu vychádzajú zo základných dát o pilotnom projekte:
o spolupracujúce subjekty
o úroveň realizácie politiky
o téma a riešená problematika
o odpovede aktérov zo strany MNO a VS na otázky:






Prečo je téma, ktorú rieši váš pilotný projekt, dôležitá? Čo
prinesie? Čo zlepší?
V čom bude prínos participatívnej prípravy a tvorby verejnej
politiky, ktorá je výsledkom pilotného projektu?

prebehli rokovania s pomocným grafikom vo veci grafického konceptu
materiál nie je ukončený, lebo doposiaľ sa nám nepodarilo získať odpoveď szo strany
Ministerstva zdravotníctva SR (komplikované kompetencie v procese zverejňovania
stanovísk, špeciálne v tak delikátnej problematike ako je starostlivosť o dlhodobo
chorých a pripravovanom zákone)
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Na ceste, alebo z denníkov pilotnej schémy participatívnej tvorby
verejných politík do zákutí pilotných projektov
Od Novembra 2017 sme začali publikovať na web stránke Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti priebežné spravodajstvo z diania na podaktivte 1 s názvom
Z denníkov pilotnej schémy.
Priebežné a pravidelné spravodajstvo z diania národného projektu má v rámci web stránky
vytvorenú sekciu s názvom Z denníkov. Delí sa na dve samostatné podsekcie:
 Z denníkov pilotnej schémy (oznamy a správy z podaktivity 1)
 Z denníkov analytických expedícií (oznamy a správy z podaktivity 2)

Z denníkov pilotnej schémy - November 2017
30. 11. 2017

Pilotný projekt 3 / Stretnutie expertov
Dňa 20. novembra 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie expertov z pilotného projektu 3 s
názvom Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v
Trenčianskom
kraji, na
ktorej
spolupracujú
experti
z občianskeho
združenia Špirála, zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja a Úradu splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS).
Diskusia sa zamerala na prvú fázu realizácie projektu, ktorou je analýza súčasného stavu s
dôrazom na definovanie obsahu a metodiky zberu dát z prostredia Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zníženie environmentálnej stopy a zvýšenie
ekologického povedomia cez široký zástup aktérov a cieľových skupín: stredné školy,
samosprávy, podnikatelia, široká verejnosť, kultúrne zariadenia, vzdelávacie centrá, vysoké
školy, občianske platformy a združenia.
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Pilotný projekt 9 / 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.

Pilotný projekt 12 / Ako sa zakladala Občianska rada v Lenartove
Dňa 23. 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.
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Pilotný projekt 12 / Na potulkách v rómskej osade v Lenartove
Po pracovnom stretnutí sme sa vybrali na návštevu do rómskej osady, ktorá leží v doline
Večného potoka v severozápadnej časti Čergovského pohoria, v najzápadnejšej časti Nízkych
Beskýd. Obec Lenartov má takmer 1100 obyvateľov, z toho 72 percent populácie predstavujú
Rómovia.
Ako hlavné problémy boli identifikované oblasti: bývania, vzdelávania a zamestnanosti.
Starostka Jana Bľandová k téme bývania: „Žijú natlačení v doline a nemajú sa kam pohnúť.
Čakali, kým postavíme bytovky. Dnes máme odvahu ponúknuť aj iné možnosti - tým, čo si
sporia na vlastné domy.“ Obec sa zapojila do projektu DOM.ov, ktorý zapája rómske rodiny z
osady do procesu výstavby nízkonákladových domov.
Druhou veľkou témou je oblasť vzdelávania. Základná škola v Lenartove poskytuje priestor pre
vzdelávanie 90 rómskym deťom. Tie školu navštevujú v dvojzmennej prevádzke (1
špecializovaná trieda, 3 špeciálne triedy, 3 bežné triedy, 3 asistenti učiteľa). Problémom je
najmä dochádzka, komunikácia s rodičmi žiakov, absentuje domáca príprava na vyučovanie a
záujem o vzdelanie. Dvanásť detí prvého stupňa, ktoré nemajú rómsky pôvod, navštevuje plne
organizovanú školu v susednom Malcove. Vzhľadom na nárast rómskych detí v obci hrozí
trojzmenná prevádzka školy. Škola nedisponuje dostatočnými priestormi, chýba telocvičňa,
ako aj jedáleň. Deti cvičia a prezliekajú sa na hodiny telesnej výchovy na chodbe. Strava im je
dovážaná z materskej škôlky v Lenartove. Súčasne sa otvára nový problém, ktorým je
dochádzanie žiakov druhého stupňa do ZŠ v Malcove, nakoľko riaditeľka školy v obci Malcov,
avizovala vedeniu obce, že od septembra 2018 z kapacitných dôvodov nebude môcť prijať
žiakov z Lenartova.
Tretia oblasť, ktorá sa stala jednou z kľúčových tém pilotného projektu je
oblasť zamestnanosti a tvorby pracovných miest v území. Možným riešením je
znovuobnovenie sociálneho podniku a zvyšovanie zručností pracovnej sily.
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Z denníkov pilotnej schémy - December 2017
pilotný projekt 5 / Stretnutie satostov klastra 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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Pilotný projekt 8 / Participatívny rozpočet, otvorené dáta a verejné priestory
8.decembra 2017 sa v sídle ÚSV ROS uskutočnilo stretnutie zástupcov kľúčových
aktérov pilotného projektu č.8 Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta.
Zástupcovia mesta Hlohovec, občianskeho združenia Utópia a Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti diskutovali o ďalších krokoch a kľúčových míľnikoch.
Prvým je spustenie Výzvy na tvorbu participatívneho rozpočtu v meste Hlohovec, ktoré
umožní priame ovplyvňovanie a definovanie rozpočtu samosprávy verejnosťou. Druhým bude
príprava medzinárodnej konferencie v mesiaci marec 2017, zameranej na oblasť
participatívneho plánovania, rozpočtu a otvorených dát pre verejnosť. Samostatným blokom
bude tvorba spoločenskej hry „Mesto v rukách verejnosti", ktorej cieľom je zážitkovou formou
vzbudiť záujem občanov/ ľudí o mesto v ktorom žijú a objasniť im úlohu participácie v
demokratickom rozhodovaní, ako sa zapájať do demokratických procesov a spoluutvárať svoje
okolie.

Pilotný projekt 11 / Niečo o udržateľnej mobilite
1. decembra 2017 sa na mestskom úrade v Banskej Bystriciuskutočnilo 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
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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.
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