
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o spoluprácu č. 2 

vzdelávací program Učiace sa inštitúcie  
budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík  

v prostredí ústredných orgánov štátnej správy  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných 

politík II.  

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa 

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy 

 

Dátum zverejnenia Výzvy: 14.1.2022 / predĺženie, skrátená verzia 

Dátum predkladania žiadostí 1.fáza: 22.02. 2022 / predĺženie 

Schválil: Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
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Pripravujete alebo viete, že budete pripravovať zákon, stratégiu alebo koncepciu? Myslíte si, že 

zapájať verejnosť do tvorby politík je dôležitou Výzvou? Poznáte uznesenie vlády SR č. 

645/2014 Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík? Ak ste odpovedali aspoň 

jedenkrát áno, staňte sa súčasťou cyklu Učiace sa inštitúcie a dozviete sa ešte oveľa viac. 

 

Charakteristika a zarámcovanie výzvy 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) zverejňuje druhú 

Výzvu na predkladanie žiadostí o spoluprácu na realizácii vzdelávacieho programu Učiace 

sa inštitúcie1, ktorý je súčasťou národného projektu Participácia2. Cieľom programu je 

vzdelávať a zosieťovať odborných zamestnancov a cielene podporovať budovanie kapacít 

v oblasti participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústredných orgánov štátnej správy 

(ÚOŠS).  

 

Účel výzvy:  zapojiť 20 – 30 zamestnancov ÚOŠS, alebo päť až sedem ústredných orgánov 

štátnej správy (ÚOŠS) do programu Učiace sa inštitúcie a odborne podporiť prípravu 

a realizáciu participatívnej tvorby verejných politík. Výsledkom účasti poverených 

zamestnancov bude nielen konkrétny dizajn participatívneho procesu, ale hlavne posilnenie 

základných poznatkov a zručností zamestnancov ÚOŠS, potrebných pre tvorbu verejných 

politík s účasťou verejnosti.  

 

Program Učiace sa inštitúcie: budovania kapacít v prostredí ÚOŠS 
Program Učiace sa inštitúcie podporí proces vzdelávania zamestnancov zapojeného subjektu 

ústrednej štátnej správy tak, aby zamestnanci ÚOŠS dostali v oblasti prípravy a realizácie 

participatívneho procesu odbornú podporu a vedenie. Program je zameraný na riadenú 

participatívnu tvorbu verejných politík s využitím systému vzdelávania, tréningov, 

workshopov, konzultácií, mentorstva a coachingu. Vzdelávanie je realizované na princípe „peer 

education“ t.j. učenie sa praxou na reálne spustených a prebiehajúcich procesoch participatívnej 

tvorby verejných politík.  

 

Termín realizácie programu: február 2022 – jún 2022 (3 mesiace)  

 

Časová dotácia: 36 hodín konzultačných stretnutí + individuálne poradenstvo 

 

Registrácia účastníkov a termín odovzdania žiadostí: 22. 2. 2022 

 

Expertné zabezpečenie programu Učiace sa inštitúcie: program Učiace sa inštitúcie vedú 

odborní garanti, opierajúc sa o reálnu skúsenosťou a výsledky so zavádzaním konkrétnych 

politík na participatívnom princípe. Odborní garanti programu Učiace sa inštitúcie sú: Michal 

Sedlačko z FH Campus Wien a Alexandra Poláková Suchálová z Ústavu verejnej politiky 

Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

Dôležitým prvkom je zapojenie expertov z rôznych ministerstiev, ktorí už realizovali úspešné 

a inšpiratívne participatívne procesy. Ich praktické skúsenosti budú jedinečným vkladom do 

procesu vzájomného učenia a diskusie o dobrých a zlých príkladoch z aplikačnej praxe.   
 

 
1 Program Učiace sa inštitúcie sú jednou z podaktivít národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík 2, ktorý bol schválený na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre 

operačný program Efektívna verejná správa dňa 28.05.2019 a opätovne potvrdený na 20. riadnom zasadnutí monitorovacím 

výborom zo dňa 30.9.2021 
2 Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. 
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Podmienky účasti v programe Učiace sa inštitúcie 

 

✓ zapojenie zamestnancov ÚOŠS s agendou riadenia participatívneho procesu 

tvorby verejnej politiky 

 

Zo strany ÚOŠS je potrebné vybrať zamestnancov, ktorí budú súčasťou programu Učiace sa 

inštitúcie a súčasne budú zodpovední za prípravu, realizáciu, monitoring a vyhodnotenie 

participatívneho procesu verejnej politiky, za proces informovania a zapájania verejnosti, ako 

aj relevantných aktérov do konzultačných procesov. Odporúčame zapojenie minimálne troch 

a maximálne piatich odborných zamestnancov do programu Učiace sa inštitúcie, ktorí budú 

spoločne poverení prípravou, realizáciou a následným vyhodnotením participatívneho procesu 

vybranej verejnej politiky.  

 

✓ výber verejnej politiky – oblasti podpory tvorby politík 

 

Za stranu ÚOŠS je potrebné vybrať verejnú politiku, ktorú má ÚOŠS záujem realizovať 

participatívne. V žiadosti je potrebné identifikovať verejnú politiku aj s krátkym spracovaním 

cieľa tvorenej politiky. 

 

✓ čestné vyhlásenie žiadateľa 

 

Podmienkou spracovania Žiadosti o spoluprácu je podpísané čestné vyhlásenie (Čestné 

vyhlásenie žiadateľa) štatutárnym orgánom organizácie, alebo nadriadeným zamestnancom, že 

bude:  

• rešpektovať a dodržiavať navrhnutý rámec aktivít programu Učiace sa inštitúcie,  

• podporovať proces ďalšieho vzdelávania zamestnancov pre oblasť participatívnej 

tvorby verejných politík - poverení minimálne traja zamestnanci na pozíciách 

manažér/koordinátor participácie budú uvoľňovaní na pravidelné pracovné stretnutia, 

(je súčasťou Čestného vyhlásenia žiadateľa v časti Žiadosť), 
 

Termín a spôsob predkladania žiadostí o spoluprácu na programe 
 

Registrácia účastníkov a termín odovzdania žiadostí: 22. 2. 2022. Zhodnotenie žiadostí 

o začlenenie do pilotného programu Učiace sa inštitúcie: budovanie kapacít pre oblasť 

participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ÚOŠS prebehne do 24.2.2022.  

 

Doručovanie žiadostí a sprievodných dokumentov 

Žiadosť musí byť vyplnená úplne (vo všetkých bodoch), jednoznačne a zrozumiteľne. Úplne a 

správne vyplnený formulár žiadosti o spoluprácu v prvej fáze sa zasiela v lehote uvedenej 

vo výzve elektronicky na adresy: barbara.gindlova@minv.sk / silvia.durechova@minv.sk 

Zasielaný dokument sa predkladá podpísaný a naskenovaný vo formáte PDF a formáte WORD 

pre ďalšie spracovanie údajov. 

 

Kontaktné informácie 

V prípade ďalších informácií v oblasti predkladania Žiadostí o spoluprácu a sprievodných 

dokumentov sa obráťte na:  

• Mgr. Barbaru Gindlovú (barbara.gindlova@minv.sk; 0908 333 881)  

• Ing. Silviu Ďurechovú (silvia.durechova@minv.sk; 0907 697 201)  

 

mailto:barbara.gindlova@minv.sk
mailto:silvia.durechova@minv.sk
mailto:barbara.gindlova@minv.sk
mailto:silvia.durechova@minv.sk
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DETAILNÁ ŠTRUKTÚRA PROGRAMU UČIACE SA INŠTITÚCIE  

 

Program je zameraný na potreby a procesy v inštitúcii, ktoré spúšťa participatívny proces 

s dôrazom na jeho prípravnú fázu - príprava participatívneho procesu. Slúži k príprave návrhov 

interných plánov, vstupných správ, participatívnych projektov, či participatívnych scenárov k 

vybraným verejným politikám. Teda materiálom, ktoré by mali inštitúciám a zamestnancom, 

povereným riadením procesu pomôcť nastaviť a manažovať participatívny proces. Vo svojej 

štruktúre odpovedá na základné otázky: kto, prečo, kedy, s kým a ako nastaviť a realizovať 

participatívny proces.  

 

Počet účastníkov v skupine: 20 – 30 osôb 

Formát: on-line pracovno – konzultačné stretnutia, ktoré sa realizujú každý týždeň v konkrétny 

vybraný deň (napr. piatok) plus individuálne stretnutia. Individuálne konzultácie sa realizujú 

online, alebo fyzicky na základe dohody účastníkov s odbornými garantmi vzdelávania. 

Časová dotácia pre pracovno konzultačné stretnutia/školiaca skupina: 12 pracovno 

konzultačných stretnutí na jednu školiacu skupinu pri časovej dotácii na jedno pracovno – 

konzultačné stretnutie: 3 hodiny.  

Časová dotácia na individuálne konzultácie pre zástupcov ÚOŠS/školiaca skupina: 5 

hodín / na jednu verejnú politiku, konkrétne k dizajnu participatívneho procesu a spracovanej 

dokumentácii (predpokladáme 7 individuálnych konzultácii v závislosti od počtu 

identifikovaných verejných politík v jednej školiacej skupine).  

Miesto realizácie: Bratislava / ZOOM, alebo konkrétne miesta stretnutí.  

 

Obsahové zameranie a štruktúra jednotlivých stretnutí pre základný modul:  

1. Úvod do verejnej politiky a verejnej participácie  

2. Kto? Koordinátor participácie  

3. Ako začať? Pravidlá hry  

4. Prečo? Účel a ciele participácie  

5. Dizajn participatívneho procesu I.  

6. S kým? Účastníci participácie I.  

7. S kým? Účastníci participácie II.  

8. Ako? Nástroje participácie I.  

9. Ako? Nástroje participácie II.  

10. Ako? Nástroje participácie III.  

11. Dizajn participatívneho procesu II.  

12. Komunikácia a riadenie kvality participatívneho procesu  

 

POKRAČOVANIE  
Pokračovanie programu je naviazané na nadstavbový modul, ktorý je zameraný na realizácia 

participatívneho procesu. Účasť v nadstavbovom module je dobrovoľná. Vychádza z dynamiky 

participatívnych procesov, potrieb jednotlivých ÚOŠS a ich koordinátorov/riek participácie, preto 

ho označujeme ako dopytovo orientované vzdelávanie, ktorý je zameraný na fázu realizácie 

participatívnych procesov. Dni participácie a individuálnych konzultácií sú zamerané na získanie 

potrebných zručností a praktických poznatkov potrebných pre fázu realizácie participatívneho procesu.   

Formát: on-line stretnutia alebo fyzické stretnutia (v závislosti od pandemickej situácie), ktoré 

sa realizujú minimálne dvakrát za mesiac v dohodnutý deň/dni ako poldňové podujatia.   
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Príloha č. 2_Formulár žiadosti o spoluprácu 
 

ŽIADOSŤ 

o spoluprácu na pilotnom programe Učiace sa inštitúcie: budovanie kapacít pre oblasť 

participatívnej tvorby verejných politík v prostredí ústrednej štátnej správy 

 

Žiadateľ/subjekt ÚOŠS:  

Meno a priezvisko 

štatutára/nadriadeného zamestnanca: 

 

Adresa sídla žiadateľa:  

Právna forma:  

DIČ:  

IČO:  

  

Názov verejnej politiky:  

Odborný garant za subjekt ÚOŠS:  

Zamestnanci zapojení do programu 

Učiace sa inštitúcie: 

 

meno:  

pracovná pozícia:  

telefónne číslo:  

mail:   

Poznámka: v prípade viacerých 

zamestnancov, prosím, skopírujte bunky. 

 

Ďalšie informácie: 

Prečo má vaša inštitúcia záujem sa zapojiť do procesu budovania kapacít v oblasti riadeného 

zapájania verejnosti do tvorby verených politík? 

 

Stručne opíšte východiskovú situáciu vo vzťahu k navrhovanej politike, resp. faktoroch, ktoré ju 

v súčasnosti ovplyvňujú. Stručne popíšte potreby cieľovej skupiny/cieľových skupín, ktorých sa 

verejná politika týka. Popíšte, prečo si myslíte, že je dôležité, aby boli tieto cieľové skupiny 

zapojené do participatívnej tvorby verejnej politiky. Ako chcete využiť ich potenciál a čo od nich 

v čase prípravy, tvorby a implementácie verejnej politiky očakávate? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie žiadateľa 

 

Ja, dolupodpísaný žiadateľ čestne vyhlasujem, že: 

• všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o spoluprácu a všetkých jej prílohách sú úplné, 

pravdivé a správne, 

• budem rešpektovať a dodržiavať navrhnutý rámec aktivít pilotnej schémy,  

• budem podporovať proces ďalšieho vzdelávania zamestnancov pre oblasť 

participatívnej tvorby verejných politík – poverených zamestnancov na pozíciách 

manažér/koordinátor participácie budem uvoľňovať na pravidelné pracovné stretnutia, 

školenia a nadstavbové informačné podujatia, realizované ÚSV ROS.  

 

 

 

Titul, meno a priezvisko nadriadeného zamestnanca: 

 

Názov subjektu:  

 

Podpis: 

 

Miesto podpisu:  

 

Dátum podpisu:  

 


