
 
 

NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ! 

OTVÁRAME CELOROČNÝ VZDELÁVACÍ ONLINE CYKLUS PRE SAMOSPRÁVU 
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára pravidelné 

vzdelávanie, ktoré rozšíri vaše poznatky o participácii v samospráve. Pripravili sme pre vás šikovne 

namiešanú teóriu so živými príkladmi z praxe. 

 

Ak stojíte aj vy pred rozhodnutím zapojiť občanov do tvorby konkrétnej verejnej politiky vo vašej 

samospráve, ušetríte si veľké množstvo času potrebného na vyhľadávanie informácií, overovanie 

vhodných modelov participatívnych procesov, či zisťovanie kontaktov. Všetko sa dozviete z prvej 

ruky, priamo od vašich „kolegov“ z iných samospráv. 

 

 
 

PRE KOHO? 

Celoročný vzdelávací cyklus je určený pre: 

• pracovníkov miestnej i regionálnej samosprávy, ktorí čoraz naliehavejšie vnímajú, že 

zapojenie občanov do rozhodovania im pri spravovaní úradu a vecí verejných jednoznačne 

pomôže.  

• zapálených zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy 

• pre študentov vysokých škôl – potenciálnych pracovníkov verejnej správy. 

 

ČO VÁS ČAKÁ?  

Utorky dopoludnia budete v škole  

Aby ste dostali ten správny mix teórie, praxe a dobrého obsahu, rozhodli sme sa, že každý mesiac 

bude venovaný konkrétnej téme, ktorú rozohráme cez: 

• základný modul vzdelávania, 

• doplnkový modul vzdelávania. 



 
 

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ ZÁKLADNÝ MODUL? 

Základný modul bude naviazaný na prezentáciu existujúcich a ukončených participatívnych 

procesov, ako aj na trošku teórie, či nové zručnosti prostredníctvom tréningu, webinára, či 

workshopu. Základný modul bude prebiehať každý druhý utorok v mesiaci od 9:00 – 12:30 

hod. Každý základný vzdelávací modul bude trvať 3,5 hodiny. 

 

AKÁ JE ŠTRUKTÚRA ZÁKLADNÉHO MODULU?  

• 1. časť – PARTICIPATÍVNY PROCES TVORBY VEREJNEJ POLITIKY – príbeh 

participatívneho procesu s dôrazom na dizajn procesu, aktérov, výber metód a prínos 

procesu pre verejnú politiku. 

• 2. časť – SAMOSPRÁVA SAMOSPRÁVE – séria krátkych desaťminútových prezentácií 

skúseností (maximálne 3–4) z ďalších miest, mestských častí, obcí a krajov k predmetnej 

téme. Javisko je voľné aj pre všetkých a teda aj pre vás. Ak máte za sebou, alebo realizujete 

vlastný participatívny proces, prihláste sa a podeľte sa s ostatnými (info nájdete pri 

prihlasovaní v registračnom linku). Na základe záujmu účastníkov sa možno práve vaša 

verejná politika, prezentácia či problém stanú témou mesiaca. Obsah vzdelávania tak 

môžete tvoriť aj vy.  

• 3. časť – PRAKTICKÝ WORKSHOP/TRÉNING/WEBINÁR – praktické školenie 

zamerané na konkrétne zručnosti a metódy participácie. 

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ DOPLNKOVÝ MODUL?  

Doplnkový modul vám predstaví kľúčové témy súvisiace so samosprávou a občianskou 

spoločnosťou, ktoré sú predmetom ďalšieho národného projektu ÚSV ROS Výskum (NP 

VÝSKUM) a jeho Analýzy socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov 

občianskej spoločnosti. Nedajte sa odradiť názvom dokumentu, pretože cieľom je otvoriť priestor 

pre diskusiu so samosprávou o možnostiach využitia know-how mimovládnych organizácií v tvorbe 

a implementácii konkrétnych verejných politík. Doplnkový modul bude prebiehať vždy ďalší 

voľný utorok v čase od 9:00 – 11:00 hod. 

 

SAMOSPRÁVA SAMOSPRÁVE 

Vzdelávací cyklus bude uplatňovať princíp SAMOSPRÁVA SAMOSPRÁVE, ktorý spočíva vo 

vzájomnom učení sa a zdieľaní informácií  a poznatkov.  Pokladáme ho za prínosný, dôveryhodný 

a rýchly spôsob, ako sa dozvedieť o participácii v samospráve to najdôležitejšie. Samosprávy na 

Slovensku už dnes majú so zapájaním občanov zaujímavé a podnetné skúsenosti, ktoré sa dajú 

využiť aj v iných samosprávach. 

 

Staňte sa preto aj vy spolutvorcom nášho vzdelávacieho cyklu! Nebojte sa ukázať  vaše 

participatívne procesy – každý z vás má možnosť  v téme mesiaca prihlásiť a odprezentovať počas 

10 minút svoj participatívny príbeh. Prihlásiť ho môžete na tom istom registračnom linku, kde sa 

registrujete na vzdelávania. My sa vám ozveme a s prezentáciu vám ochotne pomôžeme.    

 

ĎAKUJEME!   

  

KALENDÁR, ALEBO AKÉ TÉMY OTVORÍME? 

Program bude prebiehať celý rok. Momentálne vám v samostatných plagátoch v prílohe mailu 

ponúkame program na najbližšie tri mesiace.  

• FEBRUÁR 2021 – SAMOPRÁVA PRE VŠETKÝCH 

• MAREC 2021 – ZELENÁ SAMOSPRÁVA 

• APRÍL 2021 – DIGITÁLNA SAMOSPRÁVA 

 



 
 

 

KDE NÁJDEME INFORMÁCIE O PODUJATIACH?  

O tom, čo sa bude diať vás budeme informovať pravidelne. Vždy koncom mesiaca zverejníme 

podrobné informácie, detailný program o podujatiach v nasledujúcom mesiaci, kde spresníme tému, 

formáty podujatí a predstavíme prednášajúcich.  

 

Odporúčame vám častejšie navštevovať naše facebookové stránky: Participácia – ÚSV ROS, 

alebo Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde budeme priebežne 

uverejňovať aktuálne informácie a správy. Informácie taktiež nájdete na našej web stránke úradu.  

 

KDE PREBIEHA VZDELÁVANIE?  

Vzdelávanie bude prebiehať na Zoome pričom budete mať možnosť klásť otázky a získať potrebné 

odpovede (chat, sli.do).  

 

ČO SA STANE, AK NEBUDEM MOCŤ PRÍSŤ A TÉMA MA ZAUJÍMA?  

Nič. Jednotlivé bloky budú zaznamenávané. Po každom vzdelávacom dni účastníci dostanú 

informačný balíček, v ktorom nájdu: link na záznam z podujatia, prezentácie a ťažiskové publikácie 

k téme. Všetky materiály budú súčasne vypublikované znalostnej databáze NP PARTI. 

 

ZÍSKAM CERTIFIKÁT? 

Po absolvovaní najmenej 70 % základných vzdelávacích blokov získate od  

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.  

Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ – PARTICIPÁCIA 

A SAMOSPRÁVA. 

 

KDE SA MÔŽETE ZAREGISTROVAŤ? 

Počet miest je limitovaný! 

Registrácia na všetky podujatia (február - apríl 2021) na linku: 

https://forms.gle/F6efBCbreSZp1khT8 

 

ČO DODAŤ NA ZÁVER?  

Pripravili sme vzdelávací program NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ tak, aby bol pre vás zaujímavý, 

užitočný a aj štipku zábavný. Aké to naozaj bude, nám poviete však až vy. Od prvého školenia píšte, 

pripomienkujte, chváľte, kritizujte, hlavne ostaňte s nami a tvorme obsah vzdelávania spoločne.  

 

Pre nás je táto vzdelávacia jazda veľkou výzvou  a vaša spätná väzba je pre nás to najdôležitejšie. 

Chceme, aby všetko, čo národný projekt priniesol, neostalo len zakonzervované v statických, 

v útrobách internetu zaprášených výstupoch, ale aby poznatky z procesov ožívali a pomáhali vám 

vo vašej práci. 

 

Ďakujeme, že ste s nami, 

váš tím NP PARTI a ÚSV ROS 

 

 

 

https://www.facebook.com/Particip%C3%A1cia-%C3%9ASV-ROS-103255991784340
https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS
https://www.minv.sk/?ros_participacia_otvorene_temy_sposoby_miera_participacie
https://www.participacia.eu/
https://www.facebook.com/SplnomocnenecROS/?__cft__%5b0%5d=AZWT29Opp6PQKU7PnvPDg_WKKqdSCNGxjyx19mlg-c6Fun4zvY-680aDVBRMaYp9zEswFjZ9pDGyVlLVB8EZq30cIey1LvRlm4M0Ic6SSBAhf98Ng9ONV6TyGcRq8B7nI2wYjOMrZn7Q0VKB2ct6adTcnCtH4tu6HmebPlO4tAdHBg&__tn__=kK-R
https://forms.gle/F6efBCbreSZp1khT8?fbclid=IwAR3wloeXrMMY3aOBrFtk5lTFAvBcGI6OpuBJYu1p5V42to2OnBNkoQKvG-M

