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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV  

sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:  

 dohody mimo pracovného pomeru 
 

uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru 

o PhDR. Zuzana Fabianová / odborný analytik – SENIOR 4 – PP1 

DoVP/NPP/PP1/2018/12 

o Ing. Peter Marčan / expert – pomocné grafické práce – PP1  

DoVP/NPP/PP1/2018/13 

o Mrs. Andrea Štulajterová / procesný analytik - JUNIOR 15 – PP11 

DoVP/NPP/PP11/2018/18 

o Ing. Veronika Ferčíková, PhD. / odborný expert participácia 3 – PA2 

DoVP/NPP/PA2/2018/19 

o Mgr. Zuzana Havírová / odborný expert participácia 3 – PA2 

DoVP/NPP/PA2/2018/20 

o Mgr. Katarína Medľová, MA. / odborný expert participácia 3 – PA2 

DoVP/NPP/PA2/2018/21 

o Mgr. Ivana Rapošová / odborný expert participácia 3 – PA2 

DoVP/NPP/PA2/2018/22 

o Mgr. Anna Šestáková, PhD. / odborný expert participácia 3 – PA2, PA1 

DoVP/NPP/PA2PA1PA2/2018/23 

o Mgr. Svetozár Šomšák/ expert – pomocné grafické práce – PP3 

DoVP/NPP/PP3/2018/24 

o  Dagmar Líšková / procesný analytik - SENIOR 21 – PP3 

DoVP/NPP/PP3/2018/25 

o Bc. Dominika Halienová / asistent – A  

DoPČ/NPP/A/2018/1 

o Mgr. Katarína Batková, PhD. / procesný analytik – SENIOR 7 – PP2 

DoVP/NPP/PP2/2018/26 

o Mgr. Pavol Vančo / expert – pomocné grafické práce – PP8 

DoVP/NPP/PP8/2018/27 

o Ing. Lívia Haringová / Expert – participačný proces  - PP11  

DoVP/NPP/PP11/2018/28 

o Mgr. Lucia Bernátová, M.A / expert – IT asistent – A  

DoVP/NPP/A/2018/29 PAUŠÁL 

o PhDr. Štefánia Nováková / procesný analytik – SENIOR – 28 – PP4 

DoVP/NPP/PP4/2018/31 

o Ing. arch. Ján Urban / expert – pomocné grafické práce – A  

DoVP/NPP/A/2018/30 

o Ing. Lívia Haringová / procesný analytik – prierezové činnosti – A  

DoVP/NPP/A/2018/32 

o Ing. Peter Medveď/ odborný garant MNO – PP11 

DoVP/NPP/PP11/2018/33 

 

Zoznam zazmluvnených za mesiace február – apríl 2018  – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE 

EXPERTOV  
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING  

finančné čerpanie / ŽOP  

 ku dňu 10. mája schválená ŽOP č. 314011M2985002: 39.949,55 EUR (refundácia 
výdavkov za 10/2017) 

o oprávnené: 39 949,55 EUR 
o neoprávnené: 0,0 EUR 

 

 ku dňu 26. februára 2018 spracovaná, vyexpedovaná na kontrolu ŽOP 
č.314011M2982001: 26 369,77 EUR (zúčtovanie zálohovej platby za 11/2017) 
 

 súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu za mesiace 
december 2017  - marec 2018 

 
poznámka: v období 03 - 04/2018 zmena štatutára MV SR dočasne pozastavila činnosti 
spojené s predkladaním ŽOP - procesy boli spomalené z dôvodu - výmeny ministra vnútra SR, 
potreba spracovania nových splnomocnení, následne došlo k novej zmene v pozícii ministra a 
potrebe zabezpečenia nových plnomocenstiev a verifikácii dokumentov relevantnými a 
splnomocnenými osobami 
 

monitorovacia správa za január 2018 

 ku dňu 26.02.2018 bola spracovaná monitorovacia správa za január 2018 k ŽOP –  
zúčtovanie zálohovej platby - realizácia výdavkov za 11/ 2017,  

 podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom 
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za január 2018 (obdobie: 1. január – 31. 
január 2018) 

 

monitoring pilotných projektov  
 prebieha pravidelný monitoring jednotlivých pilotných projektov – spracovanie „Kalendárií“ 

za jednotlivé mesiace – odpočet opracovaných hodín, sumarizácia stretnutí, činností 

a dôležitých výstupov  
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PODAKTIVITA 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných 
politík  

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1  
Obdobie február – apríl 2018 sa niesol v znamení pokračovaní činností na jednotlivých 
pilotných projektoch, zameraných na tvorbu verejných politík v partnerstve (MNO a subjekt 
VS) so zapojením verejnosti.  

 analytické činnosti,  

 práca s cieľovými skupinami, zapájanie relevantných aktérov, stretnutia zamerané na 
podporu vstupu verejnosti do prípravy a tvorby verejných politík, 

 informačné a komunikačné činnosti, podujatia, kampane, 

 príprava a tvorba odborných expertíz a podkladov pre informované rozhodnutia,   

 v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 40 informačných aktivít na 
podaktivite 1 – realizované v rámci pilotných projektoch, ktoré detailne popisujeme v 
poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď kapitolu merateľné ukazovatele). 

 z toho 4 sa realizovali na strane subjektu verejnej správy. Konkrétne išlo o 4 podujatia 
na strane pilotného projektu č.5 – Spišský Hrhov, ktoré nezapočítavame do odpočtu 
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí (viď kapitolu merateľné 
ukazovatele). 

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR  
v monitorovacom období je teda 36 podujatí 

 priebežný zber dát z pilotných projektov, 

 príprava IV. pracovného stretnutia k pilotnej schéme v Bratislave, Primaciálny palác v 
termíne 16. - 17. mája 2018. 
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detailný opis činností na pilotných projektoch  

pilotný projekt č.1 

 práca v pracovných skupinách k príprave návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti a 
budovanie konzultačných kapacít, 

 prebiehajúca analýza a diskusia k nedostatkom súčasného systému komplexného 
sociálneho zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti  osôb spadajúcich do systému 
dlhodobej starostlivosti, 

 zapracovávanie návrhov a riešení identifikovaných problémových oblastí - príprava 
definícií, určenie kompetencií, nárokovateľnosti a spôsobu financovania dlhodobej 
starostlivosti,  

 formulovanie  návrhov na legislatívne zmeny, 
 oboznamovanie sa a  posudzovanie návrhu vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú 

indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej 
pomoci a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby o potrebe 
poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej 
pomoci (pripomienkové konanie k návrhu LP/2018/32), 

 oboznamovanie sa a posudzovanie návrhu doplnenej Stratégie dlhodobej sociálno-
zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike z 13.2.2018, Analýza a trendy procesu 
deinštitucionalizácie a možnosti miestnej územnej samosprávy z pohľadu 
zabezpečenia sociálnych služieb, zamestnanosti a odmeňovania, 

 doplnenie návrhu stratégie dlhodobej starostlivosti, vypracovanie návrhu kľúčových 
oblastí kontextu zákona dlhodobej starostlivosti,  

 vypracovanie stanoviska k návrhu zákona o dlhodobej starostlivosti v rámci ktorého 
bolo navrhnuté riešiť aj lekársku posudkovú činnosť. Navrhnutie ďalšieho postupu pri 
riešení problematiky prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti, 

 porovnávanie Stratégie o dlhodobej starostlivosti so Súhrnnou informáciou o 
možnostiach riešenia problematiky dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti na 
Slovensku,   

 rozdiskutovanie problematiky na úrovni odborov sekcie sociálnej a rodinnej politiky - 
vypracovávanie pokladov pre stretnutie ministrov MPSVR SR a MZ SR, 

 vypracovanie stanoviska k návrhu zákona o dlhodobej starostlivosti v rámci ktorého 
bolo navrhnuté riešiť aj lekársku posudkovú činnosť. Navrhnutie ďalšieho postupu pri 
riešení problematiky prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
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pilotný projekt č.2 

 identifikácia kritérií pre posudzovanie kvality práce s mládežou (základ nového 
nastavenia financovania práce s mládežou),   

 analýza zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov do práce s mládežou 
 návrh realizácie Koncepcie s definovanými úlohami, zodpovednými subjektmi a 

konkrétnymi opatreniami v spolupráci MŠVVaŠ SR, RMS a ÚSV ROS, 
 kritériá pre posudzovanie kvality práce s mládežou (základom nového nastavenia jej 

financovania), 
 príprava prípadovej štúdie: Konzultovanie a príprava otázok pre konzultácie týkajúcich 

sa práce s mládežou na danej komunálnej úrovni, 

 podklady pre návrh novelizácie/zmeny právnych predpisov a tvorbe ideového zámeru 

zákona o podpore práce s mládežou – orientácia na päť tém: preambula, hodnotovo – 

občianske vzdelávanie, financovanie, priestory, systém.  

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
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pilotný projekt č.3 

 analýza súčasného stavu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v 
Trenčianskom kraji  - zber podnetov v teréne,  

 generovanie databázy (zoznamu) základných škôl v Trenčianskom kraji; 
 koordinácia nastavovania obsahu zisťovania na školách s kanceláriou projektu Zelená 

škola (nastavenie zberu dát na Zelených školách); 
 príprava zisťovacieho dotazníku a check-listu pre študentov, 
 seriál seminárov v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja venovaný 

environmentálnemu vzdelávaniu a osvete /  diskusia o projekte tvorby Krajskej 
koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji 
v prostredí stredných škôl – zber dát z terénu,  

 projekt GLOBE, štúdium podkladov projektu GLOBE ako jedného z podnetov od škôl + 
stretnutie s pracovníkmi US embassy; 

 analýza, výber malých a stredných podnikov z TSK na oslovenie 

 príprava dotazníku pre obce, 
 analýza, vyhodnocovanie a sumarizácia dotazníkov zaslaných obciam a mesta v TSK, 

 príprava podkladov pre identitu krajských aktivít EVVO  
 konferencia vzdelávania pre udržateľný rozvoj – agenda 2030, 
 prezentácia výsledkov projektu na komisii školstva, stretnutie s predsedom TSK, 
 spracovanie výsledkov prieskumov a príprava odborných podkladov pre analýzu.  

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 10 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí:  

 10 seminárov k environmentálnemu vzdelávaniu a osvete v Trenčianskom 
samosprávnom kraji  

 Termín pre jednotlivé okresy:  
 Ilava:                                      1. 2. 2018 – na SOŠ Pruské  
 Myjava:                                6. 2. 2018 – na Gymnáziu v Myjave  
 Nové Mesto nad Váhom:   7. 2. 2018 – na Gymnáziu M. R. Štefánika v NMV 
 Bánovce nad Bebravou:     27. 2. 2018 – na Gymnáziu v Bánovciach n/B. 

 Považská Bystrica:             6. 3. 2018 - Gymnázium Považská Bystrica 
 Partizánske:                        7. 3. 2018 - Gymnázium Partizánske 
 Púchov:                              13. 3. 2018 - Gymnázium Púchov 
 Trenčín                              19. 3. 2018 - Internát 8roč. športového gymnázia Trenčín 
 Trenčín:                             21. 3. 2018 - TSK Trenčín 
 Prievidza:                           27. 3. 2018 - Gymnázium Prievidza 
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pilotný projekt č.4 

 komunikácia s rodičmi, rozosielanie dotazníkov a pozvánok na stretnutia,  

 príprava, realizácia a vyhodnocovanie stretnutí s rodinami so zámerom mapovania 

potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín,  

 štúdium návrhu materiálu MS SR o opatrovníckej reforme v súvislosti s poskytovaním 

služieb ľuďom s mentálnym postihnutím, 

 mapovanie potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín,  

 priebežná kontrola elektronického zberu dát z dotazníkového prieskumu, 

 distribúcia dotazníkov, konzultácie s expertmi, organizačná príprava stretnutí 

s rodinami, stretnutia s rodinami s cieľom, distribúcia dotazníkov, vyhodnotenie 

stretnutí, 

 pracovné stretnutie so zástupcami NROZP v SR, ODOS a SPOSA, pracovné stretnutie  s 

klientmi a zástupcami poskytovateľa sociálnych služieb v zariadení,  

 stretnutie s komisárkou pre osoby so zdravotný postihnutím, stretnutie expertov,  

 komunikácia s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím za účelom mapovania 

potrieb, 

 administrácia dotazníkov v zmysle prepisu výsledkov printového dotazníka do 

elektronickej podoby.  

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 7 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí:  
1. názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / PEZINOK 

termín: 8. 2. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 
2. názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / STUPAVA  

termín: 15. 2. 2018 od 16:00 do 18:30 hod. 
3. názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / SENEC  

termín: 20. 2. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 
4. názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / BRATISLAVA 

termín: 27. 2. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 
5. názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / MODRA 

termín: 13. 3. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 
6. názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / BRATISLAVA 

termín: 20. 3. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 
7. názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / BRATISLAVA 

termín: 27. 3. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 
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pilotný projekt č.5 

 spracovanie zberu údajov z centrálneho registra zmlúv  - prehľad získaných dotácií 

pre podporu socioekonomického rozvoja obcí zapojených do projektu, 

 porovnávanie schválených strategických dokumentov a koncepcií v oblasti 

socioekonomickej oblasti na národnej úrovni a lokálnych zámerov rozvoja 

zainteresovaných obcí, 

 stretnutia s obyvateľmi zapojených obcí - identifikácia problémov obce a hľadanie 

príčin ich vzniku. Identifikácia zdrojov, ktorými obec disponuje (prírodné, ľudské, 

technické a pod.), diskusia o postavení a prínose obce pre mikroregión a participácií 

na spoločných medziobecných projektoch. 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 4 

 Poznámka:  
o stretnutia boli realizované na strane subjektu verejnej správy – 

nezapočítavame ich do odpočtu merateľných ukazovateľov na strane 
ÚSVROS/MV SR 

o viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí:  
1. názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE KLČOV  

termín: 14. 3. 2018 od 16:00 do 20:00 hod. 
2. názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE BALDOVCE 

termín: 4. 4. 2018 od 17:00 do 19:00 hod. 
3. názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE BALDOVCE 

termín: 19. 4. 2018 od 16:00 do 20:00 hod. 
4. názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE DOMAŇOVCE  

termín: 26. 4. 2018 od 17:00 do 20:00 hod. 
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pilotný projekt č.6 

 príprava  podkladov pre prípadové štúdie, 
 realizácia kvalitatívnych rozhovorov – Grécko-katolícka charita – Domov na polceste, 

riaditeľ detského domova vo Svidníku, domov azylového domu, zástupkyňa 
cudzincov, ukrajinská národnosť, učiteľka v ľudovej škole, zdravotne postihnutí,  

 kategorizácia výstupov z rozhovorov s aktérmi vo Svidníku  
 spracovanie kvalitatívnych rozhovorov a podkladov pre výskumnú správu, 

spracúvanie kvalitatívnych dát pre analýzu kvalitatívnych dát z mesta Svidník, 
 písanie výskumne správy _ Mesto Svidník - situácia a vzťahy v meste, situácia Rómov 

v meste Svidník,  
 spracovanie časti analýzy o marginalizovaných skupinách v meste Svidník, 
 syntéza desk-research analýzy a výskumnej správy z mesta Svidník,  
 editovanie výskumnej správy a finalizácia výskumnej správy, 

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 

 Zoznam podujatí: / 
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pilotný projekt č.7 

 spracovávanie dát prieskumu pre potreby Analýzy súčasného stavu odpadového 

hospodárstva v meste Partizánske, 

 organizačné a technické prípravy na stretnutie v obyvateľmi mesta Partizánske,  

 realizácia a vyhodnotenie dvoch verejných stretnutí s obyvateľmi mesta Partizánske 

na tému kompostovania, 

 pracovné stretnutie v MsÚ Partizánske za účelom koordinácie ďalšieho postupu so 

zástupcami mesta, 

 plánovanie ďalších verejných stretnutí.  

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí:  
1. názov: VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI MESTA PARTIZÁNSKE 

termín: 19. 3. 2018 
2. názov: VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI MESTA PARTIZÁNSKE 

termín: 20. 3. 2018 
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pilotný projekt č.8 

 finalizácia analýzy (časť Open Data),  

 analýza možností automatizovaného publikovania niektorých údajov, 

 pracovné stretnutia zástupcov OZ Utópia a MÚ Hlohovec,  

 úprava analýzy procesu participatívneho plánovania po prezentácií a diskusií 

s mestským úradom Hlohovec,  

 1. verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu v Hlohovci (20.03.2018) a 

spracovávanie výstupov  

 verejné prerokovanie: Participatívne plánovanie verejných priestorov – Sihoť 

(04.04.2018),  

 príprava, realizácia a vyhodnotenie konferencie „Samospráva pre ľudí“,  

 verejné stretnutia participatívnych komunít v Hlohovci. 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 6 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí:  
1. názov:  ÚVODNÉ VEREJNÉ STRETNUTIE K SPUSTENIU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 

termín: 20. 3. 2018 od 17:00 do 19:00 hod. 
2. názov: VEREJNÉ PREROKOVANIE: PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE VEREJNÝCH 

PRIESTOROV - SIHOŤ 
termín: 4. 4. 2018 od 15:00 do 19:00 hod. 

3. názov: KONFERENCIA „SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ: INFORMÁCIE, PRIESTORY, PENIAZE“ 
termín: 20. 4. 2018 od 14:00 do 22:00 hod. 

4. názov: WORKSHOP „SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ: INFORMÁCIE, PRIESTORY, PENIAZE“ 
termín: 21.-22. 4. 2018 od 08:30 (21.4.2018) do 14:00 hod. (22.4.2018) 

5. názov: VEREJNÉ STRETNUTIE PARTICIPATÍVNYCH KOMUNÍT - ŠPORT A KULTÚRA; 
VEREJNÉ PRIESTORY A ZELEŇ 
termín: 23. 4. 2018 od 17:30 do 20:30 hod.  

6. názov: VEREJNÉ STRETNUTIE PARTICIPATÍVNYCH KOMUNÍT - SOCIÁLNE VECI A 
(CYKLO)DOPRAVA 
termín: 25. 4. 2018 od 17:30 do 21:00 hod.  
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pilotný projekt č.9 

 príprava a realizácia workshopov pre študentov SPŠS v oblasti zdravotného 
postihnutia a prístupnosti s cieľom spolupracovať so školou pri mapovaní mesta Nitra 
v oblasti fyzickej prístupnosti,  

 príprava a realizácia stretnutia zástupcov pracovných skupín – príprava a 
prerokovanie harmonogramu podujatí, 

 príprava a realizácia stretnutí pracovných skupín (PS1),  
 identifikácia kompetenčného priestoru, na ktorý má dosah priamo Mestský úrad, ním 

zriadené inštitúcie a ďalšie inštitúcie s dosahom na územie mesta Nitra pri 
zabezpečovaní a regulácii,  

 sumarizácia existujúcich relevantných štandardov, predpisov a dokumentov v oblasti 
prístupnosti, 

 príprava, realizácia a vyhodnotenie stretnutí s občanmi zo základnej organizácie ÚNSS 
Nitra –diskusia s občanmi o bariérach v ich meste – mapovanie situácie pre PS. 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 3 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí:  
1. názov: WORKSHOP PRÍSTUPNOSŤ PRE VŠETKÝCH PRE ŠTUDENTOV STREDNEJ 

PRIEMYSELNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ  
termín: 6. 2. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. 

2. názov: PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE ČLENOV ODBORNÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN 
termín: 15.3. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. 

3. názov: PARTICIPATÍVNE STRETNUTIE OBČANOV – ČLENOV ZO ÚNSS NITRA 
termín: 28.4. 2018 od 11:00 do 12:00 hod. 
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pilotný projekt č.10 

 účasť na spoločných pracovných stretnutia a stretnutí k metodológií prípravy 

participačného manuálu, 

 spracovanie podkladov z výstupov námestia SNP a Kamenného námestia, participačné 

stretnutia formulácia návrhov opatrení a riešení do námestí, prezentácia riešení, 

 príprava prezentácie a prezentácie výskumov námestia SNP a Kamenného námestia na 

ÚSV ROS počas Akadémie aktívneho občianstva, 

 kódovanie a analýza prieskumu,  

 zber dát – kódovanie a analýza dotazníkového prieskumu, 

 vypracovanie zápisu so závermi, 

 pripomienkovanie a úprava dokumentu Zhrnutie fokusových skupín, 
 príprava prezentácie k podujatiu Živé námestie - pripomienkovanie a úprava 

prezentácie.  

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 

 Poznámka: zástupcovia PP10 sa zúčastnili aj prednášky a prezentácie – samostatný 
blok, realizovanej v rámci Akadémie aktívneho občianstva 1. - viac informácií 
k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí:  
1. názov: Focus group v materskom centre Prešporkovo 

termín: 27.2.2018 od 8:30 - 17:00. 
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pilotný projekt č.11 

 príprava 5 verejných stretnutí v mestských častiach (technické a organizačné veci), 
 príprava obsahu verejných stretnutí (odborné podklady), 
 príprava propagácie verejných stretnutí (texty na web, pozvánky, atď.), 

 zabezpečenie, realizácia a vyhodnotenie verejného stretnutia Fončorda, Radvaň, 

Sásová, Uhlisko+Centrum, Podlavice, 

 spracovanie výstupov z verejných stretnutí,  

 príprava 2. stretnutia pracovnej skupiny k projektu auditu ADVANCE a následné 
zhrnutie v skupine expertov, 

 komunikácia so zainteresovaným organizáciami ohľadom auditu ADVANCE, 

 spracovanie výstupov zo stretnutí s verejnosťou do projektových dokumentov, 

 revízia dokumentu Audit ADVANCE, 

 fotodokumentácia dopravných problémov v meste a spracovanie fotodokumentácie, 

 príprava komunikačných podkladov projektu. 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 5 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí:  

 názov: 5 x verejná diskusia „PP11 – Doprava mesto a ľudia v Banskej Bystrici“ 

 termín:  
 13. 03. 2018 – MČ Fončorda  
 14. 03. 2018 – MČ Radvaň 
 15. 03. 2018 – MČ Sásová 
 21. 03. 2018 – MČ Centrum 
 28. 03. 2018 – MČ Podlavice 
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pilotný projekt č.12 

 stretnutie s koordinátorom grantovej schémy v rámci Úradu splnomocnenca vlády 
pre rómske komunity ohľadom možností finančnej podpory projektov, 

 organizácii stretnutí s pracovnými skupinami v Lenartove k dokončeniu vstupnej 
analýzy, 

 štúdium materiálov k otázke koncepcií bývania pre marginalizované skupiny 
obyvateľstva,  

 štúdium odborných materiálov k príprave fokusových stretnutí pracovných skupín 
v Lenartove,  

 príprava na kvalitatívne rozhovory k stavu participácie a postojom občanov obce 
Lenartov,  

 príprava a realizácia stretnutia Občianskej rady – vyhodnotenie podnetov,  
 príprava a realizácia pracovného stretnutia s externými expertmi – téma: 

vzdelávanie. 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 

 Zoznam podujatí:  
1. názov: STRETNUTIE OBČIANSKEJ RADY V LENARTOVE 

termín: 12.4. 2018 od 10:00 do 14:00 hod. 
2. názov: STRETNUTIE PRACOVNÝCH SKUPÍN K TVORBE LOKÁLNYCH POLITÍK - 

VZDELÁVANIE  
termín: 24.4. 2018 od 09:00 do 14:00 hod. 
 

sprievodné aktivity k PODA 1  

 spracovanie popisiek k video vizitkám a video záznamom s realizátormi pilotných 

projektov, návrh ich štrukturalizácie do znalostnej databázy,  

 predstavujeme pilotné projekty – príprava a spracovanie nových častí Newslettra, 

ktoré informujú o jednotlivých pilotných projektoch -  konkrétne pilotných projektov 

3, 8, 9 a 12 (viď kapitolu publicita a informovanosť – časť Newsletter). 

 katalóg k PODA 1  - nie je ukončené, možnosť rozšírenia materiálu o rozhovory 

s tvorcami pilotných projektov: zástupcovia MNO, VS, prípadne ďalší experti, ktoré sú 

spracovávané do Newslettra 2018  
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PODAKTIVITA 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora 
zavádzania participatívnej tvorby 

sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2  
Priebežné analytické činnosti v zmysle zadaní pre jednotlivé pracovné skupiny – pokračovanie 
vo výskumnej a analytickej činnosti v rámci pracovných skupín:  

 teoretické východiská  

 monitoring pilotnej schémy  

 zapájania marginalizovaných skupín  

 ekonomické prínosy 

 legislatíva a právny rámec  

 profil absolventa  

 rôzne / videozber dát  
 

V rámci realizácie PODA 2 boli otvorené nové zadania a pracovné skupiny: 

 hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy (zber dát III.)  

 participatívne rozpočtovanie (zber dát III.)  

 online nástroje na podporu participatívnych procesov (zaradené do prierezových 
aktivít) 

 

detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy  

výskumno – analytická rada  

V monitorovacom období vznikol návrh na založenie Výskumno – analytickej rady, ktorej 
cieľom bude odborné prerokovanie priebežných a konečných výstupov z podaktivity 2. Dňa 
15. marca 2018 bol na pracovnom stretnutí k podaktivite 2 podaný návrh na založenie 
Výskumno – analytickej rady, ktorá bola prerokovaná na ďalšom pracovnom stretnutí v apríli 
2018. Výskumno – analytická rada má za úlohu koordinovať výskumno-analytické, 
monitorovacie a hodnotiace činnosti súvisiace s projektom a mať účasť na oponentúre 
výstupov. Zasadnutia rady sa plánujú raz za štvrťrok, teda štyrikrát do roka. Členmi rady budú: 
Jana Plichtová, Daniel Klimovský, Elena Kríglerová, alebo Jarmila Lajčáková, Kristína Babiaková 
a prizvaný expert stojaci mimo NP PARTI.  

 

teoretické východiská  

Téma merania kvality participácie a nastavenie merateľných ukazovateľov pre plánovanie, 
monitoring a hodnotenie participatívnych procesov otvorila potrebu spracovania praktického 
manuálu, ktorý by zastrešil problematiku merania kvality participácie a ukazovateľov.  
 
V monitorovacom období vznikol manuál s názvom Analytický rámec pre plánovanie a 
hodnotenie projektov verejnej participácie. Manuál je spracovaný ako mapa otázok a 
alternatív, o ktorých treba premýšľať a ktoré treba zvážiť pri plánovaní a realizácii verejnej 
participácie. Súčasne v monitorovacom období došlo k finalizácii teoretických štúdií (pracovná 
verzia) a ich príprave na prerokovanie Vedecko – analytickou radou:  

 Filozofické a pojmové ukotvenie participácie  
 Dobré vládnutie a verejná participácia 
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Zodpovedné expertky: Jana Plichtová a Anna Šestáková  

monitoring pilotnej schémy  

Zber dát a monitoring pilotnej schémy - v mesiaci február bola vyhodnotená prvá fáza 
realizácie pilotných projektov a pilotnej schémy. V mesiaci apríl 2018 bola rozoslaná druhá 
naratívna správa pre zber dát z pilotnej schémy pre subjekty MNO a VS. Priebežne prebiehal 
aj zber dát z terénu na základe individuálnych stretnutí a rozhovorov s aktérmi jednotlivých 
pilotných projektov.  
Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra 
Poláková, Miriam Bošelová, Tomáš Malec a Alexandra Hrabinová)  
 

dotazníkový prieskum postojov k participácii  

Došlo k prerokovaniu metodiky nasadenia dotazníka z pohľadu štruktúry verejnej správy 
a následného nasadenia dotazníka a zberu dát v prostredí štátnej správy v zmysle nastavenej 
metodiky. Základné skupiny respondentov sme rozdelili do skupín (zástupcovia pilotných 
projektov, občania, zástupcovia MNO, zástupcovia subjektov VS v prerozdelení na 4 úrovne 
zadefinované projektom: lokálna, mikroregionálna, regionálna a štátna úroveň). Na prelome 
mesiacov marec/apríl 2018 došlo k redukcii a skupina MNO (okrem zástupcov pilotnej 
schémy) bola z prieskumu vypustená z dôvodu prípravy a blízkej realizácie NP VÝSKUM, ktorý 
sa hĺbkovo bude venovať problematike občianskej spoločnosti a mimovládneho sektora na 
Slovensku.  
Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím 

 

zapájania marginalizovaných skupín  

Finalizácia zberu dát, spracovanie podkladov a tvorba dvanástich prípadových štúdií k téme 
zapájania marginalizovaných a zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. Prípadové 
štúdie ponúknu pohľad do labyrintu tvorby verejných politík na štyroch úrovniach – národnej, 
regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej so špeciálnym fokusom na mieru a spôsob zapájania 
zraniteľných skupín do týchto procesov. Výsledkom zhodnotenia prípadových štúdií bude 
samostatná analýza zapájania zraniteľných skupín a metodika zapájania zraniteľných skupín 
do tvorby verejných politík.  
 
Konkrétne sa spracovávajú tieto štúdie:  

 Prípadová štúdia participácie seniorov – lokálna úroveň, tvorba Komunitného plánu 
sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava Nové mesto    

 Prípadové štúdie zapájania ľudí so zdravotným postihnutím (3 prípadové štúdie)             
o lokálna úroveň – tvora Komunitného plánu mesta Banská Bystrica 
o regionálna úroveň – Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v TSK 
o národná úroveň – Stratégia deinštitucionalizácie  

 Participácia migrantov na tvorbe verejných politík – pracovná skupina MECOMIC            
 Participácia detí a mládeže na tvorbe verejných politík (2 prípadové štúdie)        

o národná úroveň – príprava Akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017 
o lokálna úroveň – Zvolen – komunita priateľská k deťom 

 Participácia verejnosti na tvorbe politík týkajúcich sa životného prostredia          
 Ľudskoprávna stratégia 
 Participácia Rómov na lokálnej úrovni vo Veľkom Krtíši  
 Zapojenie  Rómov do tvorby Akčného plánu pre okres Kežmarok (regionálna úroveň)    
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 Zapojenie celkovej verejnosti do tvorby Koncepcie mestského rozvoja (národná 
úroveň)     
 

V mesiaci február 2018 (5.2 – 23.2. 2018) Elena Kríglerová absolvovala zahraničnú pracovnú 
cestu do USA. Pracovná cesta bola zameraná na zber a transfer skúseností zameraný na oblasť 
zraniteľných skupín, ich integrácie a zapájania do vecí verejných. (viď prílohu – zoznam 
pracovných stretnutí) 
 
Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková (v 
monitorovacom období na materskej dovolenke), Jana Kadlečíková, Ivana Rapošová, Katarína 
Medľová a Zuzana Havírová 
 

ekonomické prínosy 

Téma ekonomické prínosy participácie bola spracovaná formou prieskumu rôznych prístupov 
k danej problematike uchopenia ekonomických prínosov v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík. Prebehla finalizácia teoretickej vstupnej štúdie a rozpracovanie Princípov 
fungovania metódy SROI a jej aplikácie v oblasti participácie. SROI predstavuje Social return 
on investment, teda sociálnu návratnosť investície, alebo návratnosť investície v podobe 
sociálnych prínosov. Následne bude vyhľadávaný vhodný proces, na ktorom by bolo možné 
ilustrovať funkčnosť tohto evaluačného modelu.  V rámci analytických priebežných prác bol 
dopracovávaný preložený dokument Usmernenie pre participáciu verejnosti na politickom 
rozhodovaní, prijatý Výborom ministrov 27. septembra 2017 na 1295. zasadnutí zástupcov 
ministrov Rady Európy, ktorý slúžil pre lepšie uchopenie kritérií a následne je  spolu 
s Rakúskymi štandardmi zapájania verejnosti využívaný v praxi pilotnej schémy (jej 
hodnotenia a monitoringu).  

 
Zodpovední experti: Bruno Konečný, Veronika Ferčíková 

 

legislatívny a právny rámec  

Prebehla analýza:  
 existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci,  
 bariér v súčasnej legislatíve, ktoré majú negatívny vplyv na mieru participácie 

verejnosti  
 prieskum inovatívnych nástrojov v zahraničí, ktoré by bolo možné zakotviť do 

slovenského právneho rámca.  
Odborný materiál sa momentálne finalizuje s dôrazom na vybrané oblasti a adaptačnú prax. 
Ako aj doplnenie vybraných častí na základe podnetov zo strany ÚSV ROS.  
 
Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ivana Figuli  
 
Poznámka: v rámci monitorovacieho obdobia nedochádza k čerpaniu finančných 
prostriedkov, ale experti sa zúčastňujú stretnutí a finalizujú svoje úlohy a výstupy v zmysle 
zadaní a pripomienok ÚSV ROS  
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profil absolventa  

Prebehla sériu pološtruktúrovaných rozhovorov s expertkami/respondentkami, ktoré sa 
realizovali kvôli ich vhľadu do oblasti verejného sektora i vzhľadom na osobnú skúsenosť práce 
vo verejnej správe či spolupráce s ňou a porozumenie problematike vzdelávania a participácie. 
Rozhovory sa realizovali s: 
 Lenka Antalová Plavúchová, poslankyňa MČ Rača, Bratislava 
 Magda Bernátová, lektorka  a konzultantka pre verejné politiky, Banská Bystrica 
 Ľuba Borošová, manažérka vzdelávania pre samosprávu a poslankyňa MČ, Košice  
 Inge Doležalová, pracovníčka  a projektová manažérka v sociálnej oblasti, Prešov 
 Rút Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie EP na MV SR, Bratislava 
 Anna Zemanová, bývalá poslankyňa  a starostka MČ Vajnory, poslankyňa BSK a NR SR, 

Bratislava 
 
Zodpovedné expertky: Zora Paulíniová a Ľuba Borošová  
 
Poznámka: napriek tomu, že v monitorovacom období expertky nečerpali finančné 
prostriedky, pokračovali v nastavených aktivitách  
 

videozber dát  

V monitorovacom období priebežne prebieha videozber dát, ktoré tvoria informačnú 
databázu, ďalší zo zdrojov dát pre skúmanie a analýzu participatívnych procesov v praxi. Ďalej 
pokračuje spracovanie videovizitiek za jednotlivých aktérov z pilotných projektov, ako aj 
tvorba dátových zdrojov pre znalostnú databázu (konkrétne v monitorovacom období 
nahrávky prednášok Akadémie aktívneho občana).  
 
Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová  
 

hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy  

V rámci zberu dát III., ktorý predstavuje nezávislé hodnotenie participatívnych procesov, 
stojacich mimo pilotnú schému formou  prípadových štúdií. NP Parti tak čiastočne zastrešuje  
agendu OGP - Vláda otvorená pre dialóg. Na základe dynamických rozhodnutí na odbornom 
riadení projektu bolo rozhodnuté podporiť zavádzanie otvoreného vládnutia 
a participatívnych procesov tvorby verejných politík na úrovni štátnej správy aj formou analýzy 
ukončených, prebiehajúcich, alebo plánovaných procesov tvorby verejných politík na 
participatívnom princípe. V monitorovacom období došlo k náboru expertov pre zhodnotenie 
vytypovaných participatívnych procesov, ktoré boli zaradené do Akčného plánu Iniciatívy pre 
otvorené vládnutie. Experti budú na základe jednotnej metodiky realizovať kvalitatívny zber 
dát formou štruktúrovaných rozhovorov s relevantnými a zapojenými aktérmi. 
Zazmluvňovanie expertov je naplánované na mesiace jún/júl 2018 
 
Zodpovedný expert: Bruno Konečný a jeho tím  
 

participatívne rozpočtovanie  

Realizácia pilotného projektu 8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, 
otvorila veľkú tému. Ide o participatívny rozpočet – nástroj na podporu demokratického 
spolurozhodovania občanov o riešení vecí verejných, ktorú sme na základe dynamických 
rozhodnutí na odbornom riadení projektu. Participatívny rozpočet je prínosom pre 
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samosprávu, príspevkom ku kvalitnejším službám a funkčnejším verejným priestorom na 
lokálnej, regionálnej úrovni. Portugalská prax zaviedla participatívny rozpočet aj na úroveň 
národnú / štátnu. Cieľom analytickej činnosti je pripraviť prípadové štúdie na základe 
kvalitatívneho zberu dát o slovenskej praxi zavádzania a implementovania participatívnych 
rozpočtov do života samosprávy (dobrá/zlá prax, odporúčania, praktický manuál – pravidlá). 
Súčasne sa chceme pokúsiť o prenos dobrej praxe participatívneho rozpočtu na úrovni štátu 
z Portugalska na Slovensko s využitím pracovnej stáže našich expertov v zahraničí.  
 
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová  
 

on – line nástroje na podporu participatívnych procesov 

Elektronická databáza obsahujúca webové a software-ové nástroje na podporu participácie 
občanov na správe vecí verejných s dôrazom na procesy participatívne tvorených verejných 
politík. Katalogizácia e-nástrojov na podporu participácie smeruje k zostaveniu elektronicky 
dostupného katalógu, ktorý bude určený pre subjekty verejnej správy a aktívnu verejnosť. na 
podporu participácie. Online katalóg bude obsahovať takmer 200 elektronických nástrojov 
zameraných na rôzne oblasti - riadenie verejnej inštitúcie, správa vecí verejných, participačný 
proces,  alebo konkrétne oblasti verejných politík. Prvé stretnutie, kde sa vytvoril základný 
zoznam nástrojov zaoberajúcich sa komunikáciu vo webovom prostredí, či nahlasovaním 
nelegálnych skládok a vizualizácie občanov, sa uskutočnilo vo februári 2018. Výstupom 
druhého stretnutia zrealizovaného v marci 2018 bol spôsob kategorizácie týchto nástrojov vo 
forme „tagov“. „Tagy“ budú označovať jednotlivé nástroje podľa ich charakteristiky 
a predmetu zamerania, ako napr.: „bezplatné“, „open-source“, „odpady“, „sociálne veci“, 
„slovenský jazyk“, „anglický jazyk“, „možnosť software-ovej podpory“, „informačný proces“, 
„pripomienkovací proces“ a pod. 
 
Zodpovední experti: Tomáš Malec a Alexandra Hrabinová   
 

sprievodné aktivity k PODA 2  

 predstavujeme expertov a pracovné tímy PODA 2  – príprava a spracovanie nových 

častí Newslettra, ktoré informujú o jednotlivých pracovných skupinách a témach 

výskumu - nie je ukončené, možnosť rozšírenia materiálu o nové rozhovory s expertmi 

z nových pracovných tímov, s materiálom sa počíta ako nosnými textami pre Katalóg 

PODA 2   
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI  

Akadémia aktívneho občianstva / AAO 
Akadémia aktívneho občianstva je otvorená vzdelávacia platforma Úradu splnomocnenca 
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) v spolupráci s vybranými vysokými 
školami a partnerskými organizáciami. Je súčasťou národného projektu Participácia (Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík).  Akadémia je primárne 
určená pre študentov a študentky vysokých škôl, ale jednotlivých prednášok sa môže zúčastniť 
aj široká verejnosť. 
 
Cieľom Akadémie je rozvíjať v ľuďoch pocit občianstva a poukázať na dôležitosť zapájania 
občanov do vecí verejných. V Akadémii chceme predstaviť kľúčovú agendu ÚSV ROS s dôrazom 
na princípy otvoreného vládnutia a participácie, otvoriť aktuálne spoločenské témy a 
problémy, ako aj vytvoriť priestor pre vzájomnú diskusiu rôznych aktérov. Chceme poukázať 
na silu spolupráce, partnerstva a dialógu, odhaliť svet tvorby verejných politík, v ktorom 
viacfarebné interpretačné škály majú svoje miesto a kde rôzne uhly pohľadu pri riešení 
problémov sú viac prínosom ako záťažou. Výber expertov, prednášajúcich a lektorov 
rešpektuje multidisciplinárne kontexty riešených problémov, ako aj ponúka inovatívne 
riešenia a zaujímavé iniciatívy. V mesiaci apríl bol realizovaný nábor na experta, ktorý nám 
v pozícii asistenta pre IT pomôže s prípravou a realizáciou webovej stránky pre AAO 
a znalostnú databázu AAO, ako aj projektu.  
 
zoznam podujatí AAO   
Akadémia aktívneho občianstva v prvom polroku 2018 funguje v testovacej fáze. V rámci 

pilotnej fázy boli zrealizované 2 podujatia, ktoré odpočítame v rámci ukazovateľa P0589 - 

Zrealizované informačné podujatia:   

 14.marec 2018 / Koho a ako zapájať do rozhodovania o veciach verejných? 
 11. apríl 2018 / Vieme žiť bez odpadu? 

Poznámka: viac informácií nájdete v časti merateľné ukazovatele - podujatia 
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec  
 

newsletter NP PARTI  

V rámci sekcie Newslettra NP PARTI / predstavujeme pilotné projekty vznikli štyri odborné 

príspevky. Činnosti boli spojené s prípravou a spracovaním nových častí, ktoré informujú 

o jednotlivých pilotných projektoch. Konkrétne pilotných projektov:  

 Pilotný projekt 3: Viac sprievodcom, menej diktátorom 

o Publikovaný 7. februára 2018  

 Pilotný projekt 9: Ak je politika pre najzraniteľnejších, je pre všetkých 

o Publikovaný 13. marca 2018 

 Pilotný projekt 8: Keď transparentnosť nie je len slovom v slovníku cudzích slov 

o Publikovaný 5. apríla 2018 

 Pilotný projekt 12: Robiť politiku pre Rómov bez Rómov je katastrofa 

o Publikovaný 4. mája 2018 

Poznámka: viď prílohu – PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ / newsletter  
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katalóg k PODA 1   

 nie je ukončené, pôvodný materiál sa rozširuje o možnosť zapracovania rozhovorov 

s tvorcami pilotných projektov: zástupcovia MNO, VS, prípadne ďalší experti, ktoré sú 

spracovávané do Newslettra 2018  

Zodpovední experti: Barbara Gindlová a jej tím (Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová, 
Tomáš Malec, Lucia Bernátová, Jakub Varíni, Bruno Konečný, Jana Gažúrová, Alexandra 
Poláková) 
 

katalóg PODA 2  

 aktualizácia rozhovorov s expertmi PODA 2 pre katalóg k podaktivte 2 (Kristína 
Babiaková – legislatíva a právna prax, Bruno Konečný – ekonomické prínosy 
participácie)  

 finalizácia rozhovorov expertov za PODA 2 pre Katalóg k Podaktivite 2 (Daniel 
Klimovský – monitoring a hodnotenie participačných procesov, Elena Kríglerová – 
zapájanie marginalizovaných skupín do tvorby verejných politík). 
 

Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová  
 
znalostná databáza NP PARTI 
V mesiaci apríl bol realizovaný nábor na experta, ktorý nám v pozícii asistenta pre IT pomôže 
s prípravou a realizáciou znalostnej databázy, ako aj web stránky AAO a elektronickej databázy 
on – line nástrojov na podporu participácie.  
 

Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec  
 

spoločenská hra – participatívne rozpočtovanie  
Spoločenská hra o participatívnom rozpočte je doskovo-zážitková hra, ktorá slúži ako 
vzdelávací nástroj pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. Cieľom je podporiť 
participáciu, proces participatívneho rozpočtovania medzi mladými ľuďmi, ako aj budovať 
predpoklady pre reálne zapájanie mladých ľudí, základných a stredných škôl do života 
samosprávy. Prvé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo v januári 2018. V marci 2018 
bola hra dopracovaná do podoby testovacej verzie a následne bol spustený proces testovania 
hry, spojený s jej pripomienkovaním zo strany učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, 
ako aj občianskych aktivistov a zástupcom miest a obcí, ktorí sa venujú participatívnemu 
rozpočtu. V monitorovacom období došlo k príprave, tvorbe, pripomienkovaniu a revízii 
pravidiel spoločenskej hry, ako aj testovaniu dvoch verzií spoločenskej hry na základných 
a stredných školách v Bratislave: 

 ZŠ Riazanská/ 9.ročník (18.04.2018) 

 ZŠ Biskupická/ 8. a 9. ročník (19.4.2018) 

 Obchodná akadémia Dudova/ 1. a 2. ročník (24.4.2018) 

 v rámci samostatného workshopu na konferencii „Samospráva pre ľudí: Informácie, 
priestory, peniaze“ (20. - 22.04.2018, Hlohovec) 

 

Zodpovedná expertka: Alexandra Hrabinová a jej tím (Lukáš Bulko, Miroslav Švec, Lenka 
Korbeľová - Kancelária pre participáciu verejnosti MČ Bratislava-Nové Mesto, Ivan Palovčík - 
zážitkový pedagóg) a Barbora Plášková - študentka architektúry). 

http://9.ro/
https://maps.google.com/?q=Podunajsk%C3%A1+/+8.a+9&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Podunajsk%C3%A1+/+8.a+9&entry=gmail&source=g
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súťaž na podporu participácie  
V rámci realizácie projektu vznikla požiadavka na prípravu a implementáciu aktivít, ktoré by 
zasiahli prostredie stredných škôl a mali priamy dosah na mládež. Návrh padol na realizáciu 
súťaže, ktorej cieľom bude spropagovanie kľúčových myšlienok participácie medzi mladých 
ľudí tak, aby pochopili a vyskúšali si participatívne tvorenie mini „politík-projektov“. Tie budú 
následne hodnotené porotou/hodnotiacou komisiou. Súťažiaci si otestujú schopnosti vnímať, 
chápať a komunikovať svoje potreby a potreby druhých so zámerom zlepšiť prostredie, ktoré 
je im blízke (škola, dom, ulica, mestská časť, obec, mesto, komunita atď.)  
 
Zodpovední experti: Dominika Halienová a jej tím (Bruno Konečný, Alexandra Poláková, 
Alexandra Hrabinová, Tomáš Malec, Lucia Bernátová)  
 

umenie spolupráce, alebo nadstavbový projekt NP PARTI 
Dňa 28. februára 2018 bol na Fond pre podporu umenia doručený spoločný projekt 
občianskeho združenia Aliancia Stará tržnica a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti s názvom Umenie spolupráce. 
 
Zámerom projektu je vyśkum konkrétnych možností spolupráce umelcov a občianskych 
aktivistov na príprave a tvorbe verejnyćh politík. Hlavná otázka, ktorú si projekt kladie je: Aké 
nástroje/mechanizmy môže ponúknuť umenie pre proces občianskej participácie (účasti 
verejnosti/občanov) na veciach verejnyćh, alebo priamo na tvorbe verejnyćh politík? Môže byť 
angažované umenie jednyḿ z nástrojov občianskej participácie? Hlavnyḿ vyśtupom projektu 
bude elektronicky ́ manuál, "kuchárska kniha receptov" ako efektívne zapojiť umelcov a 
umenie do tvorby verejnyćh politík, ako aj sumarizáciu konkrétnych umeleckyćh intervencií, 
ktoré majú charakter nástrojov zvyšujúcich účasť verejnosti na tvorbe verejnyćh politík. 
 
Projekt sa bude realizovať v živom prostredí projektu ÚSV ROS "Podpora partnerstva a dialógu 
v oblasti participatívnej tvorby verejnyćh politík". Jeho súčasťou je pilotná schéma, ktorá 
predstavuje realizáciu 12 projektov, zameranyćh na prípravu a tvorbu verejnyćh politík so 
zapojením verejnosti. Politiky vznikajú vo vzájomnom dialógu a partnerstve ÚSV ROS, 
subjektov verejnej správy, MNO a ich expertov. Projekt predstavuje špecifickú nadstavbu NP 
PARTI, ktorá využívajúc živé prostredie reálneho pilotného projektu a skutočnyćh aktérov, 
otvára verejnú diskusiu o potenciáli a možnostiach angažovaného umenia priamo počas 
priebehu konkrétneho príbehu, konkrétneho "zápasu" o podobu a charakter verejnej politiky. 
 
Zodpovední experti: Veronika Hliničanová a Barbara Gindlová   
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MERATEĽNÉ UKAZOVATELE  
 

národný projekt a jeho merateľné ukazovatele  

 P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

 P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS 

 P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality 
verejných politík  

 P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít 

 P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie 

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít  

 P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti 
verejných politík  

 

sumarizácia za monitorované obdobie  
V monitorovacom období dochádzalo k činnostiam, ktoré zabezpečovali celkové, alebo 
čiastočné plnenie vybraných ukazovateľov. K odpočtovaniu dochádza len v prípade jedného 
ukazovateľa:  

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít.  
 v rámci monitorovacieho obdobia došlo na projekte k realizácii 42 informačných aktivít  
 z toho 4 sa realizovali na strane subjektu verejnej správy. Konkrétne išlo o 4 podujatia 

na strane pilotného projektu č.5 – Spišský Hrhov, ktoré nezapočítavame do odpočtu 
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí na strane ÚSV ROS / MV SR  

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR  
v monitorovacom období je teda 38 podujatí 

 

stručný popis k plneniu jednotlivých ukazovateľov  

 

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

V rámci podaktivity 1 a podaktivity 2 prebiehajú práce na príprave a tvorbe výstupov, ktoré 
majú charakter koncepčných, analytických a metodických materiálov. V rámci 
monitorovacieho obdobia neodpočítavame žiaden z výstupov. Dôvodom je, že výstupy sú buď 
vo fáze pripomienkovania, ako aj ich finalizácie a odborného zhodnotenia.  
 
Súčasne čiastkové odovzdané výstupy poukázali na fakt, že bude potrebné spracovať Jednotný 
postup pre spracovanie odborných výstupov, kontrola originality, registrovanie, uchovávanie 
a sprístupňovanie prác prostredníctvom znalostnej databázy ÚSV ROS, ktorý metodicky 
zjednotí spôsob spracovania konkrétnych výstupov a uľahčí ich následné spracovanie (grafické 
spracovanie, príprava na tlač, alebo elektronické verzie publikácií, zaradenie do znalostnej 
databázy).  
 
Popis činností a priebežných výstupov je popísaný v kapitolách:  

 Podaktivita 1 
 Podaktivita 2 
 Podporné a prierezové činnosti  
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P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS 

V rámci podaktivity 1 a konkrétne pilotného projektu 1 a pilotného projektu 2 sú realizované 

analytické práce, ako aj konkrétne práce na príprave legislatívnych návrhov, týkajúcich sa 

oblasti:  

 Dlhodobej starostlivosti (Stratégia dlhodobej starostlivosti – národná úroveň / ÚSV 

ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta / MZ SR, MPSVR SR, ZMOS) 

 Podpora práce s mládežou (Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s 

mládežou – národná úroveň /ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR) 

Súčasne predpokladáme, že vzniknú návrhy na legislatívne iniciatívy, ktoré zastreší Úrad 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a budú výsledkom činnosti 

expertov na podaktivite 2 (špeciálne expertov zaradených do časti legislatíva a právny rámec 

na podporu participácie).  

P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík 

 100% naplnený ukazovateľ 

P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít 

 v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu školení 

pracovníkov verejnej správy v rámci novovytvoreného vzdelávacieho programu, 

zameraného na budovanie kapacít v prostredí verejnej správy v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík. Predpokladom naplnenia ukazovateľa je príprava profilu 

absolventa a ďalších, nižšie popísaných krokov. 

 v monitorovacom období prebiehali analytické práce, ktoré sa snažia sumarizovať 

potrebné poznatky k príprave vzdelávacieho programu - aké vedomosti, zručnosti, 

postoje je potrebné posilniť v rámci budovania kapacít VS pre oblasť participatívnej 

tvorby verejných politík formou realizácie pološtruktúrovaných rozhovorov (viď časť 

profil absolventa).  

 prebiehala finalizácia materiálu s názvom profil absolventa pre špecializovaný 

vzdelávací program, ktorý bude súčasťou zadania pre dodávateľa syláb - obsahové a 

štrukturálne nastavenie vzdelávania, metodiky -. vzdelávacie rozhranie  - ako ľudí 

vzdelávať, ako sprostredkovať tému s usmernením pre školiteľov/trénerov („trénerské 

„noty“) a podporných vzdelávacích materiálov pre účastníkov  študijné materiály 

priamo pre účastníkov („skriptá“). 

Poznámky:  
a) v rámci projektu priebežne vznikajú špecializované príručky, manuály a metodiky, 

ktoré z rôznych aspektov riešia  problematiku participatívnej tvorby verejných politík, 
ale nie sú ešte v štádiu odpočtovania a ani zaradenia do zoznamu podpornej 
vzdelávacej dokumentácie k vzdelávaciemu programu (napríklad: odporúčania pre 
nastavenie procesu participatívnej tvorby verejných politík, monitoring a hodnotenie 
participatívnych procesov, projektov verejnej a občianskej participácie, odporúčanie 
pre zisťovanie ekonomických prínosov participácie, katalóg on – line nástrojov na 
podporu participácie atď.  
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b) v rámci projektu sa realizujú rôzne informačné, osvetové, výchovné, komunikačné a 
vzdelávacie podujatia, ktoré majú charakter workshopov, prednášok, panelových 
diskusií, ale tie nezapočítavame a nezaraďujeme pod tento ukazovateľ , lebo ich 
výsledkom nie je „absolvent certifikovaných vzdelávacích aktivít/programov“ 

 

P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie 

 v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu verejného 

obstarávania na dodávateľa, ktorý zabezpečí nový vzdelávací program, zameraný na 

budovanie kapacít v prostredí verejnej správy v oblasti participatívnej tvorby verejných 

politík.  

 viď poznámku k P0722 – Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít  

P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti 

verejných politík  

 100% naplnený ukazovateľ 

P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí 

 ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia 

 počet zrealizovaných informačných aktivít celkom – od začiatku projektu: 

 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 38 informačných podujatí za ÚSV ROS / 
MV SR  
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rozklad podujatí v previazaní na pilotné projekty a pracovné tímy  
 

pilotný projekt 1 / 0 podujatí  

 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

pilotný projekt 2 / 0 podujatí  

 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 

pilotný projekt 3 / 10 podujatí  

 názov: Seminár k environmentálnemu vzdelávaniu a osvete v Trenčianskom 
samosprávnom kraji 

 termín pre jednotlivé okresy:  
 Ilava: 1. 2. 2018 – na SOŠ Pruské  
 Myjava: 6. 2. 2018 – na Gymnáziu v Myjave  
 Nové Mesto nad Váhom:  7. 2. 2018 – na Gymnáziu M. R. Štefánika v NMV 
 Bánovce nad Bebravou: 27. 2. 2018 – na Gymnáziu v Bánovciach n/B. 

 Považská Bystrica:  6. 3. 2018 - Gymnázium Považská Bystrica 
 Partizánske: 7. 3. 2018- Gymnázium Partizánske 
 Púchov:  13. 3. 2018 - Gymnázium Púchov 
 Trenčín   19. 3. 2018 - Internát Osemročného športového gymnázia Trenčín 
 Trenčín:  21. 3. 2018 - TSK Trenčín 
 Prievidza: 27. 3. 2018 - Gymnázium Prievidza 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: Pruské, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Považská 
Bystrica, Partizánske, Púchov, Trenčín, Prievidza 

 téma stretnutia:  
 poskytnutie informácií o enviroaktivitách v TSK (projekt Zelená župa, 

environmentálny grantový program Zelené oči, koncept prírodných záhrad, 
aktuálna ponuku environmentálnych programov a projektov pre školy. 

 predstavenie projektu tvorby Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety (PP3 v rámci NP Participácia) v Trenčianskom kraji.  

 požiadavka aktívnej spolupráci na Koncepcii, formou účasti v expertnej skupine, 
prieskumu na školách a v obciach, zbere podnetov, pripomienkovaní materiálov a 
účasti v procese verejného prerokovávania návrhu Koncepcie. 

 cieľová skupina: zástupcovia MNO v TSK, zástupcovia ZŠ a SŠ v TSK, študenti, 
zástupcovia MÚS v TSK 

spolupracujúca organizácia:  
 Špirála, Úrad TSK,  

 zapojení experti / lektori: 
 Richard Medal – odborný garant MNO Špirála v rámci NP Participácia USV SR ROS 
 Dana Gavalierová – zástupca Úradu TSK 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
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pilotný projekt 4 / 7 podujatí  

 

názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / PEZINOK 

 termín: 8. 2. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: Spojená škola, Komenského 25, 902 01 Pezinok 

 téma stretnutia:  
 Analýza potrieb a zber údajov od rodín a ľudí s mentálnym postihnutím pre potreby 

vypracovania stratégie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím na území 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

 cieľová skupina: rodiny a ľudia s mentálnym postihnutím 

 spolupracujúca organizácia:  
 Bratislavský samosprávny kraj  

 zapojení experti / lektori: 
 Ľubica Vyberalová – ZPMP 
 Ivana Vetešková – ZPMP  
 Miroslav Mišo - ZPMP 
 Juraj Marendiak – Bratislavský samosprávny kraj 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / STUPAVA  

 termín: 15. 2. 2018 od 16:00 do 18:30 hod. 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: DSS a zariadenie pre seniorov, Hlavná 13/2, 900 31 Stupava 

 téma stretnutia:  
 Analýza potrieb a zber údajov od rodín a ľudí s mentálnym postihnutím pre potreby 

vypracovania stratégie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím na území 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

 cieľová skupina: rodiny a ľudia s mentálnym postihnutím 

 spolupracujúca organizácia:  
 Bratislavský samosprávny kraj  

 zapojení experti / lektori: 
 Iveta Mišová – ZPMP 
 Ľubica Vyberalová - ZPMP 
 Marián Horanič – ZPMP  
 Miroslav Mišo - ZPMP 
 Juraj Marendiak – Bratislavský samosprávny kraj 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
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názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / SENEC  

 termín: 20. 2. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: Spojená škola, Trnavská 2, Senec 

 téma stretnutia:  
 Analýza potrieb a zber údajov od rodín a ľudí s mentálnym postihnutím pre potreby 

vypracovania stratégie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím na území 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

 cieľová skupina: rodiny a ľudia s mentálnym postihnutím 

 spolupracujúca organizácia:  
 Bratislavský samosprávny kraj  

 zapojení experti / lektori: 
 Iveta Mišová – ZPMP 
 Ľubica Vyberalová - ZPMP 
 Marián Horanič – ZPMP  
 Ivana Vetešková - ZPMP 
 Juraj Marendiak – Bratislavský samosprávny kraj 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / BRATISLAVA 

 termín: 27. 2. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: Republiková centrála ZPMP v SR, Štúrova 6, 811 02 Bratislava 

 téma stretnutia:  
 Analýza potrieb a zber údajov od rodín a ľudí s mentálnym postihnutím pre potreby 

vypracovania stratégie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím na území 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

 cieľová skupina: rodiny a ľudia s mentálnym postihnutím 

 spolupracujúca organizácia:  
 Bratislavský samosprávny kraj  

 zapojení experti / lektori: 
 Iveta Mišová – ZPMP 
 Marián Horanič – ZPMP  
 Ivana Vetešková - ZPMP 
 Juraj Marendiak – Bratislavský samosprávny kraj 
 Miroslav Mišo - ZPMP 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / MODRA 

 termín: 13. 3. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 

 počet zapojených osôb:  
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 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: Spojená škola, Vajanského 93, 900 01 Modra 

 téma stretnutia:  
 Analýza potrieb a zber údajov od rodín a ľudí s mentálnym postihnutím pre potreby 

vypracovania stratégie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím na území 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

 cieľová skupina: rodiny a ľudia s mentálnym postihnutím 
spolupracujúca organizácia:  

 Bratislavský samosprávny kraj  

 zapojení experti / lektori: 
 Iveta Mišová – ZPMP 
 Stefi Nováková – ZPMP  
 Ivana Vetešková - ZPMP 
 Marián Horanič – ZPMP 
 Miroslav Mišo - ZPMP 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / BRATISLAVA 

 termín: 20. 3. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: Republiková centrála ZPMP v SR, Štúrova 6, 811 02 Bratislava 

 téma stretnutia:  
 Analýza potrieb a zber údajov od rodín a ľudí s mentálnym postihnutím pre potreby 

vypracovania stratégie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím na území 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

 cieľová skupina: rodiny a ľudia s mentálnym postihnutím 

 spolupracujúca organizácia:  
 Bratislavský samosprávny kraj  

 zapojení experti / lektori: 
 Iveta Mišová – ZPMP 
 Marián Horanič – ZPMP  
 Ivana Vetešková - ZPMP 
 Stefi Nováková - ZPMP 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
názov: STRETNUTIE S RODIČMI A ĽUĎMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM / BRATISLAVA 

 termín: 27. 3. 2018 od 14:00 do 16:30 hod. 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: Republiková centrála ZPMP v SR, Štúrova 6, 811 02 Bratislava 

 téma stretnutia:  
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 Analýza potrieb a zber údajov od rodín a ľudí s mentálnym postihnutím pre potreby 
vypracovania stratégie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím na území 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

 cieľová skupina: rodiny a ľudia s mentálnym postihnutím 

 spolupracujúca organizácia:  
 Bratislavský samosprávny kraj  

 zapojení experti / lektori: 
 Iveta Mišová – ZPMP 
 Marián Horanič – ZPMP  
 Ivana Vetešková - ZPMP 
 Miroslav Mišo – ZPMP 
 Ľubica Vyberalová - ZPMP 
 Stefi Nováková- ZPMP 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

pilotný projekt 5 / 4 podujatia realizované na strane subjektu verejnej správy – Spišsský Hrhov 

 
názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE KLČOV  

 termín: 14. 3. 2018 od 16:00 do 20:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 24 osôb 

 kľúčové slová / program: identifikácia zdrojov obce, medziobecná spolupráca, 
mikroregión, tvorba mikroregionálnych verejných politík, zapájanie verejnosti 

 miesto: Kultúrny dom v Klčove 

 téma stretnutia: 
o Identifikácia problémov obce a hľadanie príčin ich vzniku. Identifikácia zdrojov, 

ktorými obec disponuje (prírodné, ľudské, technické a pod.). 
o Diskusia o postavení a prínose obce pre mikroregión a participácií na 

spoločných medziobecných projektoch. 

 cieľová skupina: obyvatelia obce Klčov 

 zapojení experti / lektori: 
o   Michal Smetanka – facilitátor, interný expert, participant prostredníctvom 

hlavnej spolupracujúcej obecnej samosprávy (Spišský Hrhov)  

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE BALDOVCE 

 termín: 4. 4. 2018 od 17:00 do 19:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 12 osôb 

 kľúčové slová / program: identifikácia zdrojov obce, medziobecná spolupráca, 
mikroregión, tvorba mikroregionálnych verejných politík, zapájanie verejnosti 

 miesto: Baldovce 

 téma stretnutia: 
 Identifikácia problémov obce a hľadanie príčin ich vzniku. Identifikácia zdrojov, 

ktorými obec disponuje (prírodné, ľudské, technické a pod.). 
 Diskusia o postavení a prínose obce pre mikroregión a participácií na 

spoločných medziobecných projektoch. 

 cieľová skupina: obyvatelia obce Baldovce 
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 zapojení experti / lektori: 
   Michal Smetanka – facilitátor, interný expert, participant 

prostredníctvom hlavnej spolupracujúcej obecnej samosprávy (Spišský 
Hrhov)  

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE BALDOVCE 

 termín: 19. 4. 2018 od 16:00 do 20:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 9 osôb 

 kľúčové slová / program: identifikácia zdrojov obce, medziobecná spolupráca, 
mikroregión, tvorba mikroregionálnych verejných politík, zapájanie verejnosti 

 miesto: Baldovce 

 téma stretnutia: 
 Identifikácia problémov obce a hľadanie príčin ich vzniku. Identifikácia zdrojov, 

ktorými obec disponuje (prírodné, ľudské, technické a pod.). 
 Diskusia o postavení a prínose obce pre mikroregión a participácií na 

spoločných medziobecných projektoch. 

 cieľová skupina: obyvatelia obce Baldovce 

 zapojení experti / lektori: 
o   Michal Smetanka – facilitátor, interný expert, participant prostredníctvom 

hlavnej spolupracujúcej obecnej samosprávy (Spišský Hrhov)  

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE DOMAŇOVCE  

 termín: 26. 4. 2018 od 17:00 do 20:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 34 osôb 

 kľúčové slová / program: identifikácia zdrojov obce, medziobecná spolupráca, 
mikroregión, tvorba mikroregionálnych verejných politík, zapájanie verejnosti 

 miesto: Domaňovce 

 téma stretnutia: 
 Identifikácia problémov obce a hľadanie príčin ich vzniku. Identifikácia zdrojov, 

ktorými obec disponuje (prírodné, ľudské, technické a pod.). 
 Diskusia o postavení a prínose obce pre mikroregión a participácií na 

spoločných medziobecných projektoch. 

 cieľová skupina: obyvatelia obce Domaňovce 

 zapojení experti / lektori: 
o   Michal Smetanka – facilitátor, interný expert, participant prostredníctvom 

hlavnej spolupracujúcej obecnej samosprávy (Spišský Hrhov)  

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

pilotný projekt 6 / 0 podujatí 

 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
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pilotný projekt 7 / 2 podujatia 

 názov: VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI MESTA PARTIZÁNSKE 

 termín: 19. 3. 2018 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: Mestská časť Štrkovec - Partizánske, 958 01 Partizánske 

 téma stretnutia:  
 Verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti za účelom prezentácie prednášky na 

tému kompostovania. 

 cieľová skupina: obyvatelia mesta Partizánske 
spolupracujúca organizácia:  

 Mesto Partizánske  

 zapojení experti / lektori: 
 Branislav Moňok – Priatelia Zeme 
 Lenka Beznáková – Priatelia Zeme 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
 

 názov: VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI MESTA PARTIZÁNSKE 

 termín: 20. 3. 2018 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: Mestská časť Štrkovec - Partizánske, 958 01 Partizánske 

 téma stretnutia:  
 Verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti za účelom prezentácie prednášky na 

tému kompostovania. 

 cieľová skupina: obyvatelia mesta Partizánske 

 spolupracujúca organizácia:  
 Mesto Partizánske  

 zapojení experti / lektori: 
 Branislav Moňok – Priatelia Zeme 
 Lenka Beznáková – Priatelia Zeme 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
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pilotný projekt 8 / 6 podujatí  

 
názov:  ÚVODNÉ VEREJNÉ STRETNUTIE K SPUSTENIU PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 

 termín: 20. 3. 2018 od 17:00 do 19:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 18 osôb 

 kľúčové slová / program: participatívny rozpočet, tematické komunity, zapájanie 
verejnosti 

 miesto: AXA klub, Námestie sv. Michala 2, Hlohovec 

 téma stretnutia: 
 oboznámenie zúčastnených s pôvodom a podstatou participatívneho rozpočtu 
 ukážka občianskych projektov realizovaných z participatívneho rozpočtu 

v iných slovenských samosprávach  
 formovanie tematických participatívnych komunít 

 cieľová skupina: obyvatelia Hlohovca 

 zapojení experti / lektori: 
o Peter Vittek – odborný garant za MVO, riaditeľ OZ Utopia 
o Matúš Lukačovič – odborný garant za VS, referent pre stratégie, dáta 

a participáciu MsÚ Hlohovec 
o Peter Nedoroščík – facilitátor, senior procesný analytik 
o Jozef Veselovský – architekt, junior procesný analytik 
o Martina Belanová – junior procesný analytik 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
názov: VEREJNÉ PREROKOVANIE: PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE VEREJNÝCH PRIESTOROV - 
SIHOŤ 

 termín: 4. 4. 2018 od 15:00 do 19:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 3 osoby  - Na prezenčnej listine len zástupcovia Utópie 
a Hlohovca (3 osoby). Obyvatelia nepodpísaní, ale boli tam. 

 kľúčové slová / program: participatívne plánovanie verejných priestorov, štúdia 
revitalizácie vnútrobloku, zapájanie verejnosti 

 miesto: Hlohovec – Sihoť, pri detskom ihrisku 

 téma stretnutia: 
 prezentácia štúdie revitalizácie vnútrobloku, ktorá vychádza z požiadaviek 

miestnych obyvateľov vytvoriť oddychovú zónu na sídlisku Sihoť  
 zber pripomienok k prezentovanej štúdií 

 cieľová skupina: obyvatelia Hlohovca 

 zapojení experti / lektori: 
 Matúš Lukačovič – odborný garant za VS, referent pre stratégie, dáta 

a participáciu MsÚ Hlohovec 
 Jozef Veselovský – architekt, junior procesný analytik 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
 

názov: KONFERENCIA „SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ: INFORMÁCIE, PRIESTORY, PENIAZE“ 

 termín: 20. 4. 2018 od 14:00 do 22:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 40 osôb 



 39 

 kľúčové slová / program: participatívny rozpočet, participatívne plánovanie 
verejných priestorov, otvorené dáta, zapájanie verejnosti, sieťovanie 

 miesto: ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 

 téma stretnutia: 
 využitie otvorených dát v samospráve 
 príbeh participatívneho rozpočtu na Slovensku 
 zdieľanie skúseností účastníkov s participatívnymi procesmi, sieťovanie 

účastníkov  

 cieľová skupina: zástupcovia samospráv, ktorí majú skúsenosti s participatívnym 
rozpočtom, občianski aktivisti 

 zapojení experti / lektori: 
o Peter Vittek – odborný garant za MVO, riaditeľ OZ Utopia 
o Matúš Lukačovič – odborný garant za VS, referent pre stratégie, dáta 

a participáciu MsÚ Hlohovec 
o Peter Nedoroščík – facilitátor, senior procesný analytik 
o Peter Hanečák – odborník na otvorené dáta, junior procesný analytik 
o Jozef Veselovský – architekt, junior procesný analytik 
o Martina Belanová – junior procesný analytik 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
názov: WORKSHOP „SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ: INFORMÁCIE, PRIESTORY, PENIAZE“ 

 termín: 21.-22. 4. 2018 od 08:30 (21.4.2018) do 14:00 hod. (22.4.2018) 

 počet zapojených osôb: 42 osôb (21.04.2018), 28 osôb (22.04.2018) 

 kľúčové slová / program: participatívny rozpočet, participatívne plánovanie 
verejných priestorov, otvorené dáta, zapájanie verejnosti, sieťovanie 

 miesto: ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 

 téma stretnutia: 
 participatívny rozpočet – verejné zvažovanie (deliberácia), stanovenie kritérií 

hodnotenia občianskych projektov; spoločenská hra simulujúca 
mechanizmy participatívneho rozpočtu 

 participatívne plánovanie verejných priestorov – koncepcia verejných 
priestorov mesta Hlohovec a občianska participácia; predstavenie vízie a 
participatívne plánovanie vybranej časti Zámockého parku v Hlohovci; 
obstarávanie architektúry 

 praktické skúsenosti s otvorenými dátami 
 zdieľanie skúseností s participatívnymi procesmi, sieťovanie účastníkov  

 cieľová skupina: zástupcovia samospráv, ktorí majú skúsenosti s participatívnym 
rozpočtom, občianski aktivisti  

 zapojení experti / lektori: 
o Peter Vittek – odborný garant za MVO, riaditeľ OZ Utopia 
o Matúš Lukačovič – odborný garant za VS, referent pre stratégie, dáta 

a participáciu MsÚ Hlohovec 
o Peter Nedoroščík – facilitátor, senior procesný analytik 
o Peter Hanečák – odborník na otvorené dáta, junior procesný analytik 
o Jozef Veselovský – architekt, junior procesný analytik 
o Martina Belanová – junior procesný analytik 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
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názov: VEREJNÉ STRETNUTIE PARTICIPATÍVNYCH KOMUNÍT - ŠPORT A KULTÚRA; VEREJNÉ 
PRIESTORY A ZELEŇ 

 termín: 23. 4. 2018 od 17:30 do 20:30 hod.  

 počet zapojených osôb: 15 osôb 

 kľúčové slová / program: participatívny rozpočet, tematické komunity, návrhy 
projektov, zapájanie verejnosti 

 miesto: AXA klub, Námestie sv. Michala 2, Hlohovec 

 téma stretnutia: 
 Rozvoj podnetov a nápadov na občianske projekty formulovaných na úvodnom 

verejnom stretnutí ku spusteniu participatívneho rozpočtu v Hlohovci 
 Zber nových nápadov na občianske projekty v rámci tém šport a kultúra, 

verejné priestory a zeleň 

 cieľová skupina: členovia tematických participatívnych komunít Šport a kultúra, 
Verejné priestory a zeleň; obyvatelia Hlohovca 

 zapojení experti / lektori: 
 Peter Vittek – odborný garant za MVO, riaditeľ OZ Utopia 
 Matúš Lukačovič – odborný garant za VS, referent pre stratégie, dáta 

a participáciu MsÚ Hlohovec 
 Jozef Veselovský – architekt, junior procesný analytik 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
 
názov: VEREJNÉ STRETNUTIE PARTICIPATÍVNYCH KOMUNÍT - SOCIÁLNE VECI A 
(CYKLO)DOPRAVA 

 termín: 25. 4. 2018 od 17:30 do 21:00 hod.  

 počet zapojených osôb: 3 osoby - 3 osoby = projektový tím. Prezenčka za obyvateľov 
z tohto podujatia neexistuje. Zúčastnili sa asi štyria občania HC. 

 kľúčové slová / program: participatívny rozpočet, tematické komunity, návrhy 
projektov, zapájanie verejnosti 

 miesto: AXA klub, Námestie sv. Michala 2, Hlohovec 

 téma stretnutia: 
 Rozvoj podnetov a nápadov na občianske projekty formulovaných na úvodnom 

verejnom stretnutí ku spusteniu participatívneho rozpočtu v Hlohovci 
 Zber nových nápadov na občianske projekty v rámci tém sociálne veci a 

(cyklo)doprava  

 cieľová skupina: členovia tematických participatívnych komunít Sociálne veci a 
(Cyklo)doprava; obyvatelia Hlohovca 

 zapojení experti / lektori: 
 Matúš Lukačovič – odborný garant za VS, referent pre stratégie, dáta 

a participáciu MsÚ Hlohovec 
 Peter Nedoroščík – facilitátor, senior procesný analytik 
 Martina Belanová – junior procesný analytik 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
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pilotný projekt 9 / 3 podujatia  

 
názov: WORKSHOP PRÍSTUPNOSŤ PRE VŠETKÝCH PRE ŠTUDENTOV STREDNEJ 
PRIEMYSELNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ  

 termín: 6. 2. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 28+29 

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti; zdravotné postihnutie, 
bariéry, architektonické bariéry, študenti  

 miesto: Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra 

 téma stretnutia:  
 Charakteristika zdravotného postihnutia (ZP): Krátke simulácie ZP so zapojením 

študentov  
 Dôsledky zdravotného postihnutia: stručný popis vybraných dôsledkov pre život 

človeka z pohľadu jednotlivých druhov ZP v oblasti 1) pohybu a orientácie, 2) 
komunikácie a 3) získavania informácií  

 Architektonické bariéry: základná charakteristika z pohľadu jednotlivých druhov ZP  
 Univerzálne navrhovanie  
 Základné princípy sprístupnenia verejných priestorov  
 Ukážka vypĺňania audítorského hárku  

 cieľová skupina: študenti  

 spolupracujúca organizácia:  
 pedagógovia SPŠS  
 zapojení lektori: 
  Michaela Hajduková (ÚNSS) 
 Tímea Hóková (ÚNSS)  
 Pavol Korček (ÚNSS)  

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 

názov: PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE ČLENOV ODBORNÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN 

 termín: 15.3. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 23 

 kľúčové slová / program: eliminácia bariér, osoby so zdravotným postihnutím, 
zdravotné postihnutie, verejné priestory, komunikácia, MHD,  

 miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 63, Nitra 

 téma stretnutia:  
 Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých, aktuálny stav – kde sme a 

kam sa chceme dostať  
 Cena Access City Award – charakteristika, metodika výberu miest do súťaže, 

prepojenie s PP09  
 Strategické dokumenty mesta Nitra – charakteristika dokumentov s prepojením na 

aktivity v meste Nitra realizované v oblasti prístupnosti  
 Metodika práce pracovných skupín, harmonogram stretávania, výstupy 

 cieľová skupina: členovia pracovnej skupiny (dotknutá verejnosť + VS)  

 spolupracujúca organizácia:  

 zapojení experti / lektori: 
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  Irena Lehocká, MsÚ Nitra 
 B. Mamojka, ÚNSS 
 M. Hrozenská, MsÚ Nitra 
 M. Hajduková, ÚNSS 
 B. Konečný, ÚSV ROS 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 

názov: PARTICIPATÍVNE STRETNUTIE OBČANOV – ČLENOV ZO ÚNSS NITRA 

 termín: 28.4. 2018 od 11:00 do 12:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 93 

 kľúčové slová / program: eliminácia bariér, osoby so zdravotným postihnutím, 
zdravotné postihnutie, verejné priestory, komunikácia, MHD,  

 miesto: reštaurácia Olympia, trieda A. Hlinku 57, 949 01 Nitra. 

 téma stretnutia:  
 Zlepšenie prístupnosti mesta Nitra – pripomienky členov ZO ÚNSS 

 cieľová skupina: členky a členovia základnej organizácie ÚNSS  

 spolupracujúca organizácia: ZO ÚNSS Nitra 

 zapojení experti / lektori: 
 M. Hajduková, ÚNSS 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 

pilotný projekt 10 / 1 podujatie  

 názov: Focus group v materskom centre Prešporkovo 

 termín: 27.2.2018 od 8:30 - 17:00. 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: spolupráca, verejný záujem, živé námestie, verejný 
priestor, participácia,  

 miesto: Materské centrum Prešporkovo, Bratislava 

 téma stretnutia:  
 Zber dát  - využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni (Kamenné 

nám. a Námestie SPN v Bratislave) 

 cieľová skupina: členská základňa MC a klienti MC  

 spolupracujúca organizácia:  
 SGI, Aliancia Stará tržnica, Magistrát hl. mesto Bratislava 

 zapojení experti / lektori: 
 Ctibor Košťál – SGI 
 Veronika Prachárová – SGI 
 Juraj Hurný  SGI 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 

pilotný projekt 11 / 5 podujatí  

 názov: 5 x verejná diskusia „PP11 – Doprava mesto a ľudia v Banskej Bystrici“ 

 termín:  
13. 03. 2018 – MČ Fončorda  
14. 03. 2018 – MČ Radvaň 
15. 03. 2018 – MČ Sásová 
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21. 03. 2018 – MČ Centrum 
28. 03. 2018 – MČ Podlavice 

 názov: Doprava, mesto a ľudia 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: doprava v meste, spolupráca, verejný záujem, občan, trvalo 
udržateľná mobilita 

 miesto: mestské časti Banskej Bystrice 

 téma stretnutia:  
 verená diskusia – názory občanov MČ na zlepšenie dopravy v BB 
 zber dát prostredníctvom dotazníkového prieskumu 

 cieľová skupina: obyvatelia MČ Banská Bystrica  

 spolupracujúca organizácia:  
 Mesto Banská Bystrica 
 Nadácia Ekopolis 

 zapojení experti / lektori: 
 Peter Medveď – Nadácia Ekopolis 
 Ján Roháč – Nadácia Ekopolis 
 Andrea Štulajterová – Nadácia Ekopolis 
 Vladimír Letovanec – MsÚ Banská Bystrica 
 Vladimír Brieda – MsÚ Banská Bystrica 
 Zuzana Hrušková – MsÚ Banská Bystrica 
 Dana Sitányiová – Žilinská univerzita 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  

 

pilotný projekt 12 / 2 podujatia 

názov: STRETNUTIE OBČIANSKEJ RADY V LENARTOVE 

 termín: 12.4. 2018 od 10:00 do 14:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 13 

 kľúčové slová / program: integrácia Rómov, zamestnanosť, sociálny podnik, 
vzdelávanie, základná škola 

 miesto: Lenartov (obecný úrad) 

 téma stretnutia:  
 identifikovanie problémov obce, návrhy opatrení pre oblasť zamestnanosti 

a vzdelávania, zlepšenie zapojenia rodičov do procesy prípravy do školy, hygiena, 
rozšírenie školy, absencie, sociálny podnik a previazanosť rekvalifikácií na potreby 
podniku  

 cieľová skupina: zástupcovia obce Lenartov a Rómskeho inštitútu, zástupcovia ZŠ 
Lenartov, občania obce Lenartov, prizvaní experti   

 zapojení experti / lektori: 
 K. Orgovánová, J. Bayerlová, N. Fuchsová 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 
názov: STRETNUTIE PRACOVNÝCH SKUPÍN K TVORBE LOKÁLNYCH POLITÍK - VZDELÁVANIE  

 termín: 17. 4. 2018 od 09:00 do 14:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 18 
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 kľúčové slová / program: integrácia Rómov, vzdelávanie, základná škola, 
spolunažívanie komunít a rodín, tradície,  

 miesto: Lenartov (obecný úrad) 

 téma stretnutia:  
 identifikovanie silných a slabých stránok, práca s rodičmi, výchova k rodičovstvu, 

domáca príprava detí do školy, hospodárenie rodín, cestovné náklady – cesta detí 
do školy, záškoláctvo, hygiena  

 diskutované príklady dobrej praxe (škola otvorená všetkým, celodenný výchovný 
systém, Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania, Aflatoun 
program sociálneho a finančného vzdelávania, knižnica hračiek, programy 
podporujúce čítanie, spoločné učenie detí s rodičmi, mediácia v prostredí ZŠ a MŚ, 
vzdelávanie učiteľov) 

 cieľová skupina: zástupcovia obce Lenartov a Rómskeho inštitútu, zástupcovia ZŠ 
Lenartov, členovia obecnej rady, prizvaní experti   

 zapojení experti / lektori: 
 K. Orgovánová, J. Bayerlová, N. Fuchsová 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  

 

Akadémia aktívneho občianstva  

 
Akadémia aktívneho občianstva I. 

názov: KOHO A AKO ZAPÁJAŤ DO ROZHODOVANIA O VECIACH VEREJNÝCH? 

 termín: 14. 3. 2018 od 10:00 do 12:00 hod. 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve, 
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti 

 miesto: sídlo Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 téma stretnutia:  
 Aké sú možnosti účasti jednotlivcov a ďalších zainteresovaných skupín pri správe 

vecí verejných? 
 Ako budovať a podporovať partnerstvo medzi verejnou správou, občanmi a 

mimovládnymi neziskovými organizáciami? 
 Participatívne riešenia spoločenských problémov v priestoroch lokálnej komunity, 

národného, etnického či globálneho spoločenstva. 

 cieľová skupina: vysokoškolskí študenti  

 spolupracujúca organizácia:  
 Katedrou politológie Filozockej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  
 Inštitút pre dobre spracovaný spoločnosť, Aliancia Stará tržnica 

 zapojení experti / lektori: 
 Daniel Klimovský – Katedra politológie Filozockej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave 
 Bruno Konečný, Barbara Gindlová – národný projekt Podpora partnerstva a dialógu 

v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti)  
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 Veronika Hliničanová, Juraj Hurný – pilotný projekt Využívanie verejných priestorov 
a plôch na lokálnej úrovni (Inštitút pre dobre spracovaný spoločnosť, Aliancia Stará 
tržnica, hl. mesto Bratislava) 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 

Akadémia aktívneho občianstva II. 

názov: VIEME ŽIT BEZ ODPADU? AKÝ DOPAD MÁ TVOJ/NÁŠ ODPAD? 

 termín: 11.4.2018 od 10:00 do 12:00 hod. 

 počet zapojených osôb:  

 kľúčové slová / program: odpadové hospodárstvo, separovanie, spolupráca, verejný 
záujem, likvidácia odpadov 

 miesto: sídlo Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

 téma stretnutia:  
 Tvorba verejnej politiky odpadového hospodárstva v partnerstve občan-mesto-

občianske združenie 
 Aké legislatívne možnosti majú samosprávy pri likvidácii nelegálnych skládok na 

súkromnom pozemku? 
 Oplatí sa medziobecná spolupráca pri zvoze a likvidácii komunálnych odpadov? 
 Riešenie odpadov v Smart cities: ako na to? 

 cieľová skupina: vysokoškolskí študenti  

 spolupracujúca organizácia:  
 Katedra správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského  
 Priatelia Zeme  

 zapojení experti / lektori: 
 Mgr. Martin Dufala, PhD. – Katedra správneho a environmentálneho práva 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
 Branislav Moňok – O.z. Priatelia Zeme, Mesto Partizánske 

 poznámka: dokumentácia v prílohe  
 

  
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď. 

prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE  
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ 

Newsletter NP PARTI  

 
Newsletter 2 / 2018  

 Názov: Viac sprievodcom, menej diktátorom 

 Opis: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
v Trenčianskom kraji 

 Sekcia: Predstavujeme pilotné projekty  

 Poznámka: viď prílohu 
 

Newsletter 3 / 2018  

 Názov: Ak je politika pre najzraniteľnejších, je pre všetkých  

 Opis: Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých 

 Sekcia: Predstavujeme pilotné projekty  

 Poznámka: viď prílohu 
 
Newsletter 4 / 2018  

 Názov: Keď transparentnosť nie je len slovom v slovníku cudzích slov 

 Opis: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta 

 Sekcia: Predstavujeme pilotné projekty  

 Poznámka: viď prílohu 
 

Z denníkov pilotnej schémy  

 február 2018 
 marec 2018 
 apríl 2018 

Poznámka: viď prílohu  
 

Z denníkov analytických expedícií  

 február 2018 
 marec 2018 
 apríl 2018 

Poznámka: viď prílohu  
 

Oznamy o NP PARTI na Facebooku  

Boli publikované výstupy cez FB konto úradu. Zoznam výstupov je predmetom 
samostatnej prílohy. 
Poznámka: viď prílohu  
 

Akadémia aktívneho občianstva 

Akadémia aktívneho občana je nová vzdelávacia platforma ÚSV SR ROS. 

V monitorovacom období sa zrealizovali dve podujatia:  
 14.marec 2018 / Koho a ako zapájať do rozhodovania o veciach verejných? 
 11. apríl 2018 / Vieme žiť bez odpadu? 
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K podujatiam boli zrealizované informačné mikrokampane (pozvánka, informácie na 
FB stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti). Zároveň 
sme AAO -  Akadémia aktívneho občianstva zriadili vlastnú podsekciu na webe ÚSV 
ROS.  
Poznámka: viď prílohu  
 

Inzeráty 

ÚSV SR ROS hľadá nové záujemkyne a záujemcov o prácu 
 vývojár 
 výskumník 

Poznámka: viď prílohu  
 

Webové stránky  

Informácie o národnom projekte Participácia na webových stránkach subjektov 
verejnej správy a mimovládnych organizácií. 

 PP1 – MNO  
 PP2 – VS 
 PP3 – VS 
 PP4 – MNO 
 PP5 – VS 
 PP6 – MNO, VS 
 PP7 – MNO, VS  
 PP8 – VS 
 PP9 – VS 
 PP10 – MNO 
 PP11 – MNO, VS 
 PP12 – VS  

Poznámka: viď prílohu  
 

Celkový odpočet publicity s linkami na konkrétne výstupy za mesiace február, marec, apríl za 

rok 2018 – viď. prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ   
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PRÍLOHY 

príloha ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV 

príloha FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING 

príloha PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI  

príloha MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 

príloha PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ  

 
 

 

 

 

 

  


