
AKO NAŠTAROVAŤ PARTICIPÁCIU V PROSTREDÍ VEREJNEJ SPRÁVY? 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

NP PARTICIPÁCIA





UČIACE SA INŠTITÚCIE 

pilotná schéma 

Budovanie kapacít pre oblasť 

participatívnej tvorby verejných politík 

v prostredí ústredných orgánov 

štátnej správy

8 INŠTITÚCIÍ, 8 POLITÍK, 

8 PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV



KOMUNITY 
PRAXE

▪ realizácia základného modulu vzdelávania - pre

poverených zamestnancov - koordinátorov participácie

jednotlivých rezortov pre oblasť participatívnej tvorby

verejných politík,

▪ spracovanie vstupnej správy, zameranej na

zadefinovanie problémových oblastí, ktoré má verejná

politika riešiť, identifikáciu cieľov participatívneho

procesu, aktérov, úrovne zapojenia verejnosti s návrhom

participatívneho scenáru tvorby verejnej politiky,

▪ implementácia participatívneho procesu,

▪ realizácia nadstavbových modulov vzdelávania

formou tematických workshopov a skupinového

poradenstva a individuálnych konzultácií pre

zástupcov jednotlivých pilotných projektov.



1. Ministerstvo vnútra SR - Stratégia krízového riadenia

2. Ministerstvo kultúry SR - Stratégia uplatniteľnosti

absolventov umeleckých škôl a kultúrnych smerov v

praxi

3. Národný bezpečnostný úrad - Zvyšovanie reziliencie

spoločnosti voči kybernetickým hrozbám na úrovni

samosprávnych krajov, miest a obcí

4. Ministerstvo životného prostredia SR - Zákon o zmene

klímy

5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Podpora

udržateľnej mobility – zákon o verejnej osobnej doprave

6. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -

Stratégia globálneho vzdelávania

7. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Zákon

o kompenzáciách ŤZP

8. Ministerstvo spravodlivosti SR - Zavedenie a

zefektívnenie funkčného prepojenia verejných registrov

týkajúcich sa podnikateľského sektora s cieľom zvýšiť

transparentnosť podnikateľského prostredia s dôrazom

na právnu úpravu nového obchodného registra





PRÍSTUP

AKO PRISTÚPIŤ K PRÍPRAVE 
PARTICIPATÍVNEHO PROCESU 
VO VNÚTRI INŠTITÚCIE? 

1.interný plán participatívneho procesu 
pri príprave rezortných politík, 

2.vstupná správu pre participatívny 
proces tvorby verejnej politiky,

3.chcek list pre posúdenie kvality návrhu 
participatívneho procesu.









NIE JE                      
STEAK HOLDER 
AKO STAKEHOLDER













HLAVNÉ A
SPRIEVODNÉ 

VÝSTUPY

• Vstupné správy k PP tvorby verejnej politiky 

• Šlabikár PPP: humanistický „úradnícky“ jazyk
• kto je koordinátor participácie?
• rámec pre identifikáciu cieľov 
• rámec pre identifikáciu stakeholderov a cieľových skupín 

participatívneho procesu,
• rámec pre výber nástrojov a metód participácie,
• kritériá na zabezpečenie: reprezentatívnosti, vyvažovanie 

záujmov, zúčtovateľnosti. 
• šablóny dokumentov: štatút, nominačné listy a ďalšia 

dokumentáciu k participatívnemu procesu

.

• Prípadové štúdie PP
• pomocný výukový materiál 
• podklad pre analýzu PP v štátnej správe
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