
 

PRACOVÉ STRETNUTIE ZÁSTUPCOV PILOTNÝCH PROJEKTOV  
K PRÍPRAVE PILOTNEJ SCHÉMY PARTICIPATÍVNEJ TVORBY PVEREJNÝCH POLITÍK 

Hotel Klar,  ulica 1. mája 117, 031 01 Liptovský Mikuláš 
11. – 13. JÚLA 2017  
 

POZVÁNKA  

dovoľte, aby sme vás pozvali na prvé pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov. Dvanásť 
pilotných projektov zastrešuje pilotná schéma participačnej tvorby verejných politík, ktorá 
predstavuje jeden z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti. Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 
tvorby verejných politík je financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa. 

 
11. JÚLA 2017 / UTOROK 
17:00 – 18:00 príchod, ubytovanie  
18:00 - 20:00 neformálne stretnutie zástupcov pilotných projektov 

 

12. JÚLA 2017 / STREDA  

PRVÝ BLOK - PREZENTÁCIA PILOTNÝCH PROJEKTOV 
09:00 – 09:10 národný projekt ÚSV ROS a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík   
09:10 – 10:20  PREZENTAČNÝ PANEL 1 - moderuje Bruno Konečný  
09:10 – 09:20 prezentácia pilotného projektu č. 1: Stratégia dlhodobej starostlivosti – Asociácia na 

ochranu práv pacienta / MZ SR, MPSVR SR 
09:20 – 09:30 prezentácia pilotného projektu č. 2: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce 

s mládežou – Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR 

09:40 – 09:50 prezentácia pilotného projektu č. 3: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy 
a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň – oz Špirála / Trenčiansky 
samosprávny kraj 

09:50 – 10:00 prezentácia pilotného projektu č. 4: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym 
postihnutím a ich rodinám – Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím / 
Bratislavský samosprávny kraj  

10:00 – 10:20  panelová diskusia k pilotnému projektu  1 – 4 
 
10:20 – 11:20  PREZENTAČNÝ PANEL 2 - moderuje Barbara Gindlová  
10:20 – 10:30 prezentácia pilotného projektu č. 5: Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej 

spolupráce - klaster obcí Spiša  Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, 
Baldovce, Buglovce    

10:30 – 10:40 prezentácia pilotného projektu č. 6: Mesto pre všetkých – integračná stratégia – Centrum 
pre výskum etnicity a kultúry / mesto Svidník a obce z OZ Dukla 

10:40 – 10:50 prezentácia pilotného projektu č. 7: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi 
v meste Partizánske – oz Priatelia Zeme / mesto Partizánske 

10:50 – 11:00 prezentácia pilotného projektu č. 8: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta 
– oz Utópia / mesto Hlohovec 

11:00 – 11:20  panelová diskusia k pilotnému projektu  5 – 8 
 
11:20 – 12:20  PREZENTAČNÝ PANEL 3 - moderuje Daniel Klimovský 
11:20 – 11:30 prezentácia pilotného projektu č. 9: Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre 

všetkých – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra 

 



 

11:30 – 11:40 prezentácia pilotného projektu č. 10: Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej 
úrovni – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) / hlavné mesto Bratislava 

11:40 – 11:50 prezentácia pilotného projektu č. 11: Trvalo udržateľná mobilita – Nadácia Ekopolis / 
mesto Banská Bystrica 

11:50 – 12:00 prezentácia pilotného projektu č. 12: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu 
tvorby verejných Rómsky inštitút / obec Lenartov 

12:00 – 12:20  panelová diskusia k pilotnému projektu  9 – 12 
 
12:20 – 13:00 sumarizácia prvého bloku pracovného stretnutia  
13:00 - 14:00 obed 

2. JÚLA 2017 / STREDA  

12. JÚLA 2017 / STREDA  

DRUHÝ BLOK - TECHNICKÉ NASTAVENIE REALIZÁCIE PILOTNÝCH PROJEKTOV 
14:00 – 14:30 komunikácia a riadenie pilotnej schémy 

Silvia Ďurechová   
14:30 – 14:40  zazmluvňovanie a vyplácanie odmien – procesy 

Marcel Hofer   
14:40 – 15:10 vykazovanie činností a spracovanie pracovných výkazov - procesy, termíny, nástrahy  
  Tatiana Vaníková   
15:10 – 15:30  účasť na domácich a zahraničných pracovných cestách - procesy, termíny, nástrahy  
 Marcel Hofer, Lenka Macková 
15:30 – 16:00  nastavenie,  plánovanie, nahlasovanie podujatí a zmeny termínov - procesy, 

termíny, nástrahy 
 Barbara Gindlová 
16:30 – 17:00 žiadosti o platbu  - oprávnené náklady, účtovné podklady a podporná 

dokumentácia - procesy, termíny, nástrahy 
 Silvia Ďurechová, Lenka Macková 
16:30 – 17:00 zdielané úložiská, vzory tlačív, archivácia, povinná publicita  
  Marcel Hofer, Barbara Gindlová  
17:00 – 17:30 monitoring prác, priebežný reporting  a merateľné ukazovatele 
 Barbara Gindlová, Tatiana Vaníková 
17:30 – 18:00  diskusia  
 
19:00 - 20:00 spoločná večera spojená s neformálnou diskusiou účastníkov stretnutia  

 

13. JÚLA 2017 / ŠTVRTOK 

TRETÍ BLOK – ANALYTICKÉ PRÁCE, ZBER DÁT Z PILOTNEJ SCHÉMY 
09:00 –  10:00 národný projekt ÚSV ROS a analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania 

participatívnej tvorby verejných politík do praxe 
  Barbara Gindlová, Bruno Konečný  
10:00 – 11:00  analytické práce a zber dát z pilotnej schémy v zmysle metodiky priebežnej 

dokumentácie a sebaevalvácie 
Daniel Klimovský  

11:00 – 12:00 diskusia k procesu dokumentácie a sebaevalvácie  
 
12:00 – 13:00  sumarizácia podnetov a záver stretnutia  
13:00 - 14:00 obed 
 


