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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:
 dohody mimo pracovného pomeru
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru
o Mgr. Ján Mazúr / procesný analytik – SENIOR – 46 a 47 – PP10
DoVP/NPP/PP10/2018/39
o Mgr. Kristína Babiaková / expert – pre legislatívu a právnu prax 2
DoVP/NPP/A/2018/41
o Mgr. Zuzana Luptáková / odborný expert participácia 3
DoVP/NPP/PA2/2018/42
o Mgr. Denis Donauer / expert – IT asistent
DoVP/NPP/A/2018/43-PAUSAL
o Mgr. Norbert Lacko, PhD. / procesný analytik – prierezové činnosti
DoVP/NPP/A/2018/44
o Mgr. Nicole Fuchsová / procesný analytik – SENIOR – 51 – PP12
DoVP/NPP/PP12/2018/45
o Mgr. Miroslava Žilinská / procesný analytik – JUNIOR – 1 – PP2
DoVP/NPP/PP2/2018/46
o Mgr. Marek Mathias, PhD. / procesný analytik – prierezové činnosti
DoVP/NPP/A/2018/47
o BA Peter Guštafík / procesný analytik – SENIOR – 11 – PP2
DoVP/NPP/PP2/2018/48
o Mgr. Anna Šestáková, PhD. / procesný analytik – prierezové činnosti
DoVP/NPP/A/2018/49
o Mgr. Michal Považan, PhD. / odborný garant MNO – PP2
DoVP/NPP/PP2/2018/50
o MA Michaela Besedová / procesný analytik – SENIOR – 8 – PP2
DoVP/NPP/PP2/2018/52
o Peter Vittek / odborný garant MNO, procesný analytik – SENIOR – 37 – PP8
DoVP/NPP/PP8PP8/2018/53
o Bc. Martina Belanová/ procesný analytik – JUNIOR – 6 – PP8
DoVP/NPP/PP8/2018/54
o PhDr. Klára Orgovánová / odborný garant MNO – PP12
DoVP/NPP/PP12/2018/55
o PhDr. Mária Lévyová / odborný garant MNO – PP1
DoVP/NPP/PP1/2018/56
o Mgr. Helena Valčeková / procesný analytik – SENIOR – 3 – PP1
DoVP/NPP/PP1/2018/57
o MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. / procesný analytik – SENIOR 5 – PP1
DoVP/NPP/PP1/2018/58
o Mgr. Richard Medal / odborný garant MNO – PP3
DoVP/NPP/PP3/2018/59
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o
o
o
o
o

o

Mgr. Nikola Bľachová / procesný analytik – SENIOR – 12 – PP3
DoVP/NPP/PP3/2018/60
Mgr. Marianna Mrva / odborný expert participácia 2 – PP2
DoVP/NPP/PP2/2018/61
Mgr. et Mgr. Zuzana Révészová / odborný expert participácia 2 – PP2
DoVP/NPP/PP2/2018/62
Mgr. Alena Rochovská, PhD. / odoborný expert participácia 2 – PP2
DoVP/NPP/PP2/2018/63
PhDr. Iveta Mišová / odborný garant MNO, procesný analytik – SENIOR – 25
– PP4
DoVP/NPP/PP4PP4/2018/64
Mgr. Marián Horanič / procesný analytik – SENIOR – 26 – PP4
DoVP/NPP/PP4/2018/65

schválenie nového pracovného miesta


k 24.7.2018 bolo ÚSV ROS schválené nové pracovné miesto hlavný štátny radca –
odborný asistent 3343000 – odborný administratívny asistent, predpokladaný termín
výberového konania september 2018

Zoznam zazmluvnených za mesiac jún a júl 2018 – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
finančné čerpanie / ŽOP





ku dňu 12. júna 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na RO ŽOP
č.314011M298100201: 26 369,77 EUR (zálohová platba na obdobie 06/2018 3/2019), uvedená ŽOP bola uhradená 29. júna 2018
ku dňu 29. júna 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO ŽOP č.
314011M298500301: 109 225,38 EUR (refundácia výdavkov za 11-12/2017),
ku dňu 29. júna 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu RO ŽOP
č.314011M298200301: 153 041,03 EUR (zúčtovanie zálohovej platby za 1-3/2018),
súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu:
o refundácia za marec – júl 2018

monitorovacia správa za máj 2018



ku dňu 29.06.2018 bola spracovaná monitorovacia správa za máj 2018 k ŽOP:
o zúčtovanie zálohovej platby - výdavky za 1-3/2018;
o refundácia – výdavky za 11-12/2017),
podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za máj 2018 (obdobie: 1.– 31. mája
2018)

Zoznam všetkých ŽOP v rámci NP Participácia (zdroj: https://www.itms2014.sk)

monitoring pilotných projektov




prebieha pravidelný monitoring PODA 1
o monitoring jednotlivých pilotných projektov – spracovanie „Kalendárií“ za
jednotlivé mesiace – odpočet opracovaných hodín, sumarizácia stretnutí,
činností a dôležitých výstupov
prebieha monitoring činností PODA 2
o monitoring priebežných výsledkov i výstupov z podaktivity 2 formou
sumarizačných správ prerokovávaných na pracovných stretnutiach expertov
PODA 2

kontrola na mieste


dňa 3.7.2018 sa realizoval fyzický výkon finančnej kontroly na mieste v zmysle § 9
ods. 3 zákona č.357/2015 Z.Z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o finančnej kontrole) a § 3 ods. 1 písm. f) zákona
č.292/2014 Z.z.o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – stav: kontrola prebieha

výnimka na zjednodušené predkladanie výdavkov


dňa 02. 07. 2018 bola schválená žiadosť o výnimku na predkladanie interných
personálnych výdavkov prostredníctvom sumarizačných hárkov v súlade s príručkou
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pre prijímateľa OP EVS – bola schválená možnosť predkladať na kontrolu OP EVS
personálne výdavky prostredníctvom sumarizačných hárkov.

verejné obstarávanie


v mesiacoch 06 – 07 /2018 sa realizoval prieskum trhu na určenie indikatívnej
cenovej ponuky (predpokladanej hodnoty) na predmet zákazky:
o realizácia reprezentatívneho prieskumu participácie občanov SR“.
o cateringové, konferenčné a ubytovacie služby“.

zavádzanie nových administratívnych procesov


nové Usmernenia MV SR z 25. 6. 2018 - v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je MV SR (ÚSV SR
ROS) povinné zverejňovať zmluvy / D O H O D Y o použití cestného motorového
vozidla podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov – spôsobilo zavedenie ďalšieho administratívneho procesu

Poznámka: bez prílohy
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PODAKTIVITA 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných
politík
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1
hlavné činnosti
 vyhodnotenie IV. pracovného stretnutia k pilotnej schéme,
 pokračovanie realizácie pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na
štyroch úrovniach,
 zber dát formou naratívnych správ za jednotlivé pilotné projekty (2Q 2018).
plnenie merateľných ukazovateľov
 v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 10 informačných aktivít, ktoré
započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet zrealizovaných
informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR, podujatia detailne popisujeme v
poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď kapitolu merateľné ukazovatele),
 v rámci monitorovacieho obdobia došlo v rámci pilotného projektu č. 11
k odovzdaniu 1 materiálu, ktorý je predmetom plnenia merateľného ukazovateľa
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov, ako aj
sprievodných výstupov na PP11, materiál detailne popisujeme v poznámke k
merateľnému ukazovateľu (viď kapitolu merateľné ukazovatele).

vyhodnotenie IV. pracovného stretnutia k pilotnej schéme
stretnutia k pilotnej schéme identifikovalo:
 oblasti a časti participačného procesu, ktoré majú byť predmetom detailnejšieho
monitoringu, realizovaného formou osobných rozhovorov s aktérmi v rámci zberu dát
II. / PODA 2,
 podnety pre analýzu reálne prebiehajúcich procesov v rámci pilotnej schémy
z pohľadu legislatívy a právnej praxe / PODA 2,
 súbor sprievodných výstupov z jednotlivých pilotných projektov, ako aj finálnych
dokumentov, ktoré vstupujú do odpočtu merateľných ukazovateľov,
 chýbajúcu dokumentáciu k pilotných projektom.

realizácia pilotných projektov
pokračovanie činností na jednotlivých pilotných projektoch, zameraných na tvorbu verejných
politík v partnerstve (MNO a subjekt VS) so zapojením verejnosti zabezpečilo tieto činnosti:
 práca s cieľovými skupinami, zapájanie relevantných aktérov, stretnutia zamerané na
podporu vstupu verejnosti do prípravy a tvorby verejných politík,
 finalizácia vybraných analytických činností,
 príprava a tvorba odborných expertíz a podkladov pre informované rozhodnutia
a tvorbu verejných politík,
 priebežný zber dát z pilotných projektov.
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detailný opis činností na pilotných projektoch
pilotný projekt č.1
názov: Stratégia dlhodobej starostlivosti
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR
opis činností za monitorovacie obdobie:
 vyhodnocovanie dotazníka k potrebe dlhodobej starostlivosti na Slovensku
 vystúpenie v médiách ku problematike dlhodobej starostlivosti – Rádio Regina-západrelácia Vademecum a Rádio Slovensko-relácia-Kontakty
 blog v denníku SME na tému dlhodobej starostlivosti pod názvom – „Dlhodobá
starostlivosť po slovensky“,
 zber a vyhodnocovanie dát z dotazníkov k prieskumu dlhodobej starostlivosti
 FB správy k prieskumu, dotazníku k dlhodobej starostlivosti a vyhodnotenie PR aktivít
k prieskumu
 oboznamovanie sa s právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva a posudzovanie, aký
majú dopad na prípravu zákona o dlhodobej starostlivosti
 príprava výzvy pre poslancov NR SR vo forme listu na podporu Stratégie dlhodobej
starostlivosti
 spracovanie naratívnej správy za PP1 (2Q 2018)
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.2
názov: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava na stretnutie s MŠVVŠ
 5/6/2018 - stretnutie s MŠVVŠ k ideovému návrhu
 pripomienkovanie obsahového návrhu, zapracovanie pripomienok k návrhu
legislatívneho zámeru
 15/6/2018 - stretnutie USVROS B. Gindlová, J. Gažurová
 zber informácií o skutočnom stave aktérov v práci s mládežou a o kvalitnej práci s
mládežou a ich následná analýza,
 odborná a obsahová príprava a tvorba odborných vstupov v rámci nastavenej
diskusie a participačného scenára o podobe verejnej politiky
 20/6/2018 - stretnutie s facilitátorom participačných stretnutí k zadaniu
participačného procesu, definovanie očakávaní a predpokladaných výstupov,
príprava na participačné stretnutie
 vypracovanie participačného handoutu
 finalizácia kritérií pre posudzovanie kvality práce s mládežou
 25/6/2018 - podujatie, stretnutie s aktérmi / konzultácie v rámci participatívneho
procesu v Banskej Bystrici
 26/6/2018- podujatie, stretnutie s aktérmi / konzultácie v rámci participatívneho
procesu v Prešove
 27/6/2018 - podujatie, stretnutie s aktérmi / konzultácie v rámci participatívneho
procesu v Trnave
 28/6/2018 - podujatie, stretnutie s aktérmi / konzultácie v rámci participatívneho
procesu v Bratislave
 facilitačné vedenie a aktívna účasť, vyhodnotenie participačných stretnutí
 analýza spôsobov a foriem financovania práce s mládežou, analýza zapojenia
verejných, súkromných a občianskych aktérov do práce s mládežou
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 4
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY I. – IV.
o 25/6/2018 podujatie, stretnutie s aktérmi / konzultácie
participatívneho procesu v Banskej Bystrici
o 26/6/2018podujatie, stretnutie s aktérmi / konzultácie
participatívneho procesu v Prešove
o 27/6/2018 podujatie, stretnutie s aktérmi / konzultácie
participatívneho procesu v Trnave
o 28/6/2018 podujatie, stretnutie s aktérmi / konzultácie
participatívneho procesu v Bratislave

v rámci
v rámci
v rámci
v rámci
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pilotný projekt č.3

názov: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v
Trenčianskom kraji
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava na stretnutie a účasť na stretnutí zástupcov žiackych školských rád TSK,
predstavenie projektu, predloženie dotazníka žiakom
 mailová komunikácia s expertmi ohľadom pracovných výkazov
 vpisovanie odpovedí z dotazníka od žiakov do google online verzie
 analýza, vyhodnotenie výberu stredných a veľkých podnikov z TSK a návrhy do
stratégie
 18.06.2018, účasť na Stretnutí zástupcov žiackých školských rád – predstavenie
projektu NP PARTI
 práca na logu Živá krajina, doplnenie grafického motívu o tému Trenčín a škola
 práca na podkladoch, príprava 1. verzie KK EVVO TSK
 výskum na SOŠ Pruské / 24.7.2018, zber dát
 spracovanie doplnených podkladov do SWOT analýzy
 distribúcia SWOT analýzy členom expertného tímu
 spracovanie návrhov pre stratégiu EVVO TSK z analýzy VS
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí: STRETNUTIE ZÁSTUPCOV ŽIACKÝCH ŠKOLSKÝCH RÁD
o 218/6/2018 - stretnutie s aktérmi / informačný blok o NP PARTI a vybraných
aktivitách PODA 1 a PODA 2
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pilotný projekt č.4
názov: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj
opis činností za monitorovacie obdobie:
 spracovanie prehľadu štatistických údajov o sociálnych službách BSK,
 štúdium dotazníkových výstupov, analýza odpovedí dotazníkov, kvalitatívna analýzy
dotazníkového prieskumu,
 grafické spracovanie dát z dotazníkového elektronického prieskumu, úprava grafov.
 štúdium materiálu Nezávislý život,
 spracovanie dát z mapovania potrieb, vyhodnocovanie potrieb rodín,
 konzultácia s analytikmi o výsledkoch mapovania potrieb,
 pomocné práce na prezentácii pre potreby konferencie o nezávislom živote,
 štúdium NAP DI a NPRŽPOZP, príprava materiálu týkajúceho sa deinštitucionalizácie
sociálnych služieb,
 komunikácia s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím za účelom mapovania
potrieb, asistencia pri stretnutiach,
 23.7.2018 - stretnutie expertov, kvalitatívne hodnotenie dotazníkových odpovedí,
porada k hodnoteniu dotazníkov, analýza odpovedí dotazníkov.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.5
názov: Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce,
Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava podkladov pre spracovanie metodiky tvorby rozvojového dokumentu klastra
obcí, súpis strategických dokumentov na štátnej a regionálnej úrovni, ktoré sa týkajú
projektu - oblastí a priorít spracovávaných v príprave komplexného rozvojového
dokumentu, obsahová analýza strategických dokumentov jednotlivých obcí (Program
rozvoja obce, Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb, Stratégia CLLD) a ich
synergia so stratégiami vyššej úrovne (PHSR PSK, RIUS)
 zber dát pre monitorovanie pilotnej schémy - rozhovor s B. Gindlová k monitoringu
pilotného projektu a postaveniu aktérov,
 súpis existujúcich metodík na spracovávanie komplexných rozvojových dokumentov,
 aktualizácia databázy o získaných dotáciách pre obce z klastra Spiša 01/2011 5/2018,
 spracovanie "účtov obce", grafické porovnanie, vizuálizácia a základný rozbor
príjmovej štruktúry rozpočtov klastra obcí Spiša za roky 2015, 2016, 2017 - cena na
občana" podľa metodiky INESS (cenastatu.sk)
 spracovanie podkladov pre zberný dotazník - v oblasti kvality života technickej a
občianskej vybavenosti, v sociálnej, vzdelávacej a kultúrnej oblasti pre jednotlivé
obce v jednotlivých obciach,
 finalizácia dotazníkov, sformovanie pokynov pre vypĺňanie, koncipovanie
sprievodného listu a distribúcia dokumentov obciam,
 13/6/2018 - verejné stretnutie s obyvateľmi obce Buglovce,
 25/6/2018 - verejné stretnutie s obyvateľmi obce Nemešany,
 spracovanie dát z dotazníkov distribuovaných 7 obciam,
 vyhľadávanie a spracovanie štatistických dát (www.datacube.statistics.sk) pre 7 obcí
 spracovanie dát z Atlasu rómskych komunít, 2013 a komparácia so súčasným stavom
 analýza dostupných územných plánov jednotlivých obcí - odporúčania na základe
analýzy strategických dokumentov PSK, SR a operačných programov EŠIF
 analýza príkladov dobrej praxe tvorby verejných politík na základe internetového
vyhľadávania
 príprava interpretácií dát, príkladov dobrej praxe, stratégií atď.
 spracovanie textových podkladov analytickej časti
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2 (z toho 1 na strane subjektu VS –
nezapočítavame do oficiálnej štatistiky)
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI
o 13/6/2018 - verejné stretnutie s obyvateľmi obce Buglovce
o 25/6/2018 - verejné stretnutie s obyvateľmi obce Nemešany
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pilotný projekt č.6
názov: Mesto pre všetkých – integračná stratégia
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla
opis činností za monitorovacie obdobie:
 organizácia pracovnej skupiny vo Svidníku - identifikácia aktérov,
 organizácia pracovnej skupiny, komunikácia ohľadom stretnutia s mestom Svidník,
 organizácia pracovnej skupiny vo Svidníku - podklady k stretnutiu v meste Svidník,
 organizácia prvej pracovnej skupiny, rešerš práce aktérov,
 príprava prezentácie a ďalších podkladov na stretnutie vo Svidníku za účelom
predstavenia výskumných zistení, príprava školenia pracovnej skupiny,
 21.06.2018 - školenie pracovnej skupiny v meste Svidník,
 spracovanie výstupov zo stretnutia vo Svidníku, sumarizácia výsledkov pracovného
stretnutia v Svidníku
 spísanie článku o projekte vo Svidníku,
 stretnutie pracovnej skupiny vo Svidníku
 príprava pracovného stretnutia v septembri
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí: PREZENTÁCIA ANALÝZY KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU V MESTE
SVIDNÍK
o 21.6.2018 – stretnutie pracovnej skupiny – aktérov vo Svidníku
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pilotný projekt č.7
názov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
spolupracujúce a partnerské organizácie:
občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
opis činností za monitorovacie obdobie:
 v mesiaci jún – nulové čerpanie,
 prípravné práce naviazane na anketu pre obyvateľov,
 určenie miest realizácie ankety v rámci mesta,
 realizácia ankety medzi obyvateľmi mesta Partizánske o nakladaní s komunálnymi
odpadmi,
 príprava a tlač letákov,
 priebežné vyhodnocovanie ankety.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.8
názov: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta
spolupracujúce a partnerské organizácie:
občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
opis činností za monitorovacie obdobie:
 dokumentácia priebehu projektu, konferencie a školení, príprava a finalizácia
dokumentácie na pripomienkovanie a zverejnenie
 sumarizácia doterajšieho priebehu procesu participatívneho rozpočtu v Hlohovci,
analýza potrieb zapojených ľudí a možností rozvinutia projektov, formulovanie
požiadaviek a otázok na Mestský úrad Hlohovec
 priebežná dokumentácia činností, podujatí a aktivít pilotného projektu pilotných
schém
 príprava na pracovné stretnutie
 update analýzy otvorených dát
 úpravy grafických návrhov pre výstupy z konferencie a pre výstupy z analýz
 priebežná dokumentácia činností, podujatí a aktivít pilotného projektu
 úpravy výstupu z konferencie, redigovanie textu
 príprava
na konzultácie s predkladateľmi občianskych projektov v rámci
participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.9
názov: Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava a realizácia druhého spoločného stretnutia pracovných skupín – krátke
vyhodnotenie doterajších stretnutí PS a vykonanej práce,
 príprava a pripomienkovanie online dotazníka o prístupnosti mesta Nitra a
zapracovanie pripomienok, umiestnenie dotazníka na web, úprava do tlačenej formy,
 stretnutie so študentmi SPŠS, vyhodnotenie auditov prístupnosti, diskusia so
študentmi, spätná väzba
 krátke pripomienkovanie scenárov miniauditov prístupnosti v meste Nitra, realizácia
miniauditov a ich vyhodnotenie (experti ÚNSS),
 dopracovanie kostry stratégie a jej pripomienkovanie,
 príprava tlačovín a organizačné práce na stretnutie s verejnosťou v septembri,
 príprava materiálov k žiadosti o platbu,
 príprava naratívnej správy za obdobie 4-6. 2018
 REALIZÁCIA MINIAUDITOV / termín: od 20.6. – 1.8. 2018 / počet zapojených osôb:
9 / miesto: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Lekáreň Dami, Turistické
informačné centrum (NISYS) /cieľová skupina: poskytovatelia služieb, osoby
s mentálnym, zrakovým, sluchovým a telesným postihnutím.
o Realizácia štruktúrovaného posúdenia prístupnosti prevádzky z hľadiska
prístupnosti pre osoby so zrakovým/sluchovým/telesným/mentálnym
postihnutím. Realizované figurantami za jednotlivé kategórie
postihnutí. Výstupom bude súborné zhodnotenie prístupnosti
 REALIZÁCIA ONLINE DOTAZNÍKA NA STRÁNKE MESTA NITRA / termín: od 1.7. – 2.9.
2018 / počet zapojených osôb: 9 expertov a 67 respondentov / miesto: Online
priestor mesta Nitra / cieľová skupina: občania mesta Nitra
o Realizácia online dotazníka pre občanov mesta Nitra zameraného na
mapovanie bariér a oblastí (ne)prístupnosti v meste. Slúži ako predpríprava
k participatívnemu stretnutiu, ktoré sa uskutoční 11. septembra. Realizované
všetkými expertmi za oboch partnerov projektu, vyplnené 67 respondentmi.
Výstupom bude vyhodnotenie dotazníka odprezentované na participatívnom
stretnutí.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí:
2. SPOLOČNÉ STRETNUTIE PS – PRACOVNÝCH SKUPÍN
o 19.6.2018 - druhé spoločné stretnutie pracovných skupín vyhodnotenie práce
jednotlivých pracovných skupín
SPÄTNÁ VÄZBA ŠTUDENTOV K MAPOVANIU TRÁS V NITRE Z HĽADISKA
PRÍSTUPNOSTI
o 13/6/2018 stretnutie so študentmi SPŠS, vyhodnotenie auditov
prístupnosti, diskusia so študentmi, spätná väzba, SPŠS Nitra
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pilotný projekt č.10
názov: Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava
opis činností za monitorovacie obdobie:
 práca s databázou kontaktov – informovanie verejnosti o aktivitách Živého námestia,
 evaluácia priebehu aktivít,
 príprava materiálov k efektívnemu oslovovaniu verejnosti s výstupmi Živého
námestia,
 súhrn podkladov a pripomienkovanie výstupov v súvislosti s verejnou prezentáciou,
pravidelnou prezentáciou, manažment verejných priestorov,
 príprava podkladov, metodiky na prezentáciu k manažmentu verejných priestorov,
 príprava a realizácia workshopu 13.6.2018 – workshop / prezentácia s diskusiou pre
verejnosť,
 hodnotenie aktivít projektu v súvislosti s uskutočnením workshopom a prezentáciami
 príprava na stretnutie, účasť na stretnutí (newsletter, doplnenie zoznamu
participatívnych aktivít),
 zapracovania spätnej väzby zo stretnutí,
 tvorba zoznamu participatívnych aktivít k manuálu,
 príprava prezentácie Živého námestia pre verejnosť, účasť na prezentácií
 príprava workshopu, prezentácie, diskusie, účasť a vedenie manažmentu verejných
priestorov,
 účasť na stretnutí metodológia prípravy participačného manuálu
 hodnotenie aktivít projektu v súvislosti s uskutočnením workshopom
a prezentáciami,
 doplnkový zber kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, triedenie a priebežná
sumarizácia dát v previazaní na analýzu východiskového stavu,
 interpretácia dát a spracovanie podkladov k formulácii návrhov opatrení a riešení,
 príprava podkladov pre natočenie videí - príprava obsahu, strihanie a skracovanie s
ohľadom na zachovanie konzistentnosti, príprava titulkov,
 spracovanie podkladov z odbornej literatúry týkajúcej sa využitia participatívnych
postupov pri vytváraní a úprave verejných priestranstiev.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí: ŽIVÉ NÁMESTIE
o 13.6.2018 – workshop / prezentácia s diskusiou pre verejnosť
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pilotný projekt č.11
názov: Trvalo udržateľná mobilita
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
opis činností za monitorovacie obdobie:
 spracovanie finálneho výstupu projektu auditu ADVANCE

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /




Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
Názov dokumentu: SPRÁVA Z AUDITU ADVANCE PRE MESTO BANSKÁ BYSTRICA
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pilotný projekt č.12
názov: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Rómsky inštitút, obec Lenartov
opis činností za monitorovacie obdobie:
 skype meeting s Jarmilou Lajčákovou k ďalšiemu stretnutiu s rómskymi rodičmi,
 účasť na podujatí - Slávnostná akadémia ZŠ Lenartov, 21.6.2018,
 priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12
pilotných schém,
 štúdium materiálov k príprave expertných výstupných analýz,
 23.7.2018 / Stretnutie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity
 27.6.2018 / pracovné stretnutie k plánovaným projektovým aktivitám s garantkou
projektu za Lenartov,
 28.6.2018 / pracovné stretnutie projektového tímu s projektovými expertmi,
 29.6.2018 / pracovná návšteva Úradu splnomocnenca ROS,
 štúdium materiálov k príprave expertných výstupných analýz,
 priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12
pilotných schém.
 telefonická konzultácia s riaditeľom Odboru koncepcií a analýz na ÚSVRK
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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sprievodné aktivity k PODA 1







dopracovanie 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
4, 10, (viď kapitolu publicita a informovanosť – časť Newsletter),
katalóg k PODA 1 - finalizácia odborných článkov k jednotlivým pilotným projektom,
ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettra v rámci sekcie Predstavujeme pilotné
projekty,
realizácia doplnkových rozhovorov s aktérmi pilotných projektov – podpora zberu
dát II. / monitoring a hodnotenie pilotnej schémy.
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PODAKTIVITA 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora
zavádzania participatívnej tvorby
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2
V monitorovacom období sa uskutočnilo pracovné stretnutie expertov PODA2, dňa 26. júna
2018. Pracovné stretnutie expertov, zapojených do výskumných zadaní v rámci
implementácie podkativity 2, sumarizovalo obdobie za január – máj 2018. Hlavným bodom
stretnutia bola prezentácia jednotlivých blokov sumarizačnej správy za podaktivitu 2,
zameranú na odpočet činností jednotlivých pracovných tímov:









teoretické východiská (Jana Plichtová, Anna Šestáková)
monitoring pilotnej schémy (Daniel Klimovský a jeho tím)
zapájania marginalizovaných skupín (Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Jana
Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková, Katarína Medľová, Ivana Rapošová, Zuzana
Havírová)
ekonomické prínosy (Veronika Ferčíková, Bruno Konečný)
legislatíva a právny rámec (Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ivana Figuli)
profil absolventa (Zora Paulíniová)
rôzne / videozber dát (Ján Gombala, Kristína Kollarovičová)

Analytická sekcia sa od januára 2018 rozšírila o ďalšie pracovné tímy a v rámci realizácie
podaktivity 2 otvorila nové témy:






hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy (Bruno Konečný,
Alexandra Poláková)
participatívne rozpočtovanie (Alexandra Hrabinová)
on-line nástroje na podporu participácie (Tomáš Malec, Alexandra Hrabinová)
znalostná databáza NP PARTI (Tomáš Malec)
Akadémia aktívneho občianstva (Tomáš Malec, Barbara Gindlová)

Súčasne ďalej pokračovala a prebiehala výskumná a analytická činnosti v rámci pracovných
skupín:
 teoretické východiská
 monitoring pilotnej schémy (zber dát II)
 zapájania marginalizovaných skupín (zber dát I)
 ekonomické prínosy
 hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy (zber dát III.)
 participatívne rozpočtovanie na úrovni škôl (zber dát III.)
 participatívne rozpočtovanie na úrovni samosprávy (zber dát III.)
 online nástroje na podporu participatívnych procesov (zaradené do prierezových
aktivít)
 legislatíva a právny rámec
 profil absolventa
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transfer dobrých príkladov zo zahraničnej praxe
V rámci globálneho summitu Open Government Partnership / Iniciatívy pre otvorené
vládnutie, ktorý sa konal v gruzínskom Tbilisi od 17. – 19. júla 2018, sa Barbara Gindlová
zúčastnila špeciálnych workshopov, ktoré sa venovali témam:
 zvyšovaniu dôvery verejnosti voči inštitúciám štátu
 otvorenosti a kultúre vládnutia
 eliminácie vplyvu „fake news“ a otvorené / zdieľané mediálne stratégie, participácia
ako nástroj informovania verejnosti o zásadných globálnych, národných, regionálnych
a lokálnych problémoch, témach a kauzách
 distribúcie a disseminácie princípov otvoreného vládnutia
 zavádzania participatívnych rozpočtov (PR) v praxi samosprávy - rozmanitosť
prístupov, existujúcich modelov participatívnych rozpočtov.
Zodpovední experti: Barbara Gindlová, Lucia Bernátová a Martin Giertl

detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy
teoretické východiská
Slovník participácie - slovník momentálne prechádza rozsiahlou revíziou, aby sme zahrnuli
poznatky, získané v priebehu písania prehľadových štúdií - Filozofické a pojmové ukotvenie
participácie a Dobré vládnutie a verejná participácia, pričom druhá štúdia prechádza
procesom zapracovania pripomienok z oponentského konania vedeckého časopisu
Sociológia.
Súčasne expertky boli súčasťou konzultačného procesu pre prípravu metodiky, zameranej
na monitoring participatívnych procesov na úrovni štátnej správy (zber dát III.), ako aj
pripomienkovanie protokolov pre komunikáciu a štruktúrované rozhovory s aktérmi tvorby
politík. Vznikol nový návrh zoznamu otázok pre respondentov.
Bola vypracovaná správa o činnosti pracovnej skupiny, odpočet spracovaných výstupov za
obdobie január - máj 2018 (tím Šestáková – Plichtová), ktorá bola expertkami prezentovaná
dňa 26.6.2018 na pracovnom stretnutí expertov zapojených v PODA 2.
Pripomienkovanie pravidiel spoločenskej hry – Participačný rozpočet, realizovanej tímom
Alexandry Hrabinovej v zmysle zadefinovaných princípov a kritérií.
Zodpovedné expertky: Jana Plichtová a Anna Šestáková
zber dát I. / 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
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štúdií bude samostatná analýza zapájania zraniteľných skupín a metodika zapájania
zraniteľných skupín do tvorby verejných politík.
Odovzdané boli tieto štúdie:
Participácia zdravotne znevýhodnených na tvorbe verejných politík na regionálnej úrovni v Trnavskom
samosprávnom kraji (Elena Gallová Kriglerová a Ivana Rapošová)
Tento región sme vybrali medzi prípadové štúdie, lebo sme mali informáciu, že príprava
Komunitného plánu v TT kraji bola realizovaná participatívnym spôsobom. Rozhovory s relevantnými
aktérmi (zástupcami kraja, tvorcami politiky a inými organizáciami) však ukázali, že v tomto prípade
nešlo o “good practice” – samotní zdravotne znevýhodnení boli do tohto procesu zapojení len veľmi
okrajovo, navyše vnímanie témy participácie jednotlivými aktérmi je veľmi sporné. Napriek tomu si
myslíme, že je dôležité túto prípadovú štúdiu spracovať s poukázaním na viaceré limity a nedostatky,
ktoré táto tvorba politiky mala.

Prípadová štúdia bola odovzdaná: 11.7.2018
Prípadová štúdia participácie rómskej menšiny pri tvorbe Akčného plánu pre okres Kežmarok –
regionálna úroveň (Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová)

Prípadová štúdia sa zaoberá tvorbou Akčného plán pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu
Kežmarok. Mapuje zavedenie tohto nástroja zameraného na znižovanie regionálnych
rozdielov a naštartovanie rozvojových zmien. Popisuje vývoj legislatívy aj inštitucionálneho
nastavenie tohto opatrenia. Na základe zrealizovaných kvalitatívnych rozhovorov s aktérmi
zapojenými do regionálneho rozvoja okresu Kežmarok hodnotíme možnosti zapojenia
marginalizovaných skupín, konkrétne Rómov do tvorby Akčného plánu a jeho následnej
realizácie.
Prípadová štúdia bola odovzdaná: 25.7.2018
Participácia migrantov na národnej úrovni – zapojenie migrantov do činnosti konzultačných orgánov na
národnej úrovni

Prípadová štúdia sa zakladá na dátach získaných v rámci šiestich individuálnych
kvalitatívnych rozhovorov s aktérmi verejnej správy n národnej úrovni a občianskej
spoločnosti, ktorí sa venujú téme integrácie migrantov. Zistenia z terénu sú interpretované v
kontexte existujúcej, prevažne zahraničnej literatúry z oblasti participácie migrantov v
konzultačných orgánoch v rôznych krajinách EÚ.
Prípadová štúdia bola odovzdaná: 27.6.2018
Participácia Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách – príklad lokálnej úrovne: Komunitné
centrum menšín (KCM) Veľký Krtíš (Jarmila Lajčáková a Zuzana Havírová)

V prípadovej štúdií sa zameriavame na ojedinelý práve na príklad aktivizmu Rómov zdola.
Prípadová štúdia, ktorej ústrednými postavami sú dvaja Rómovia, ktorí vedú komunitné
centrum menšín vo Veľkom Krtíši, je príkladom procesu zmocňovania sa, ktorého výsledkom
je posilnenie schopnosti rodín zlepšiť si svoje bývanie, ako aj istota bývanie. Prípadová štúdia
v úvodnom čase analyzuje kontext stavu a participácie Rómov na Slovensku. Prípadová
štúdia bola odovzdaná 30.4.2018.
Prípadová štúdia bola odovzdaná: 30.4.2018*
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Poznámka: prípadovú štúdiu sme zabudli odpočítať cv monitorovacej správe za mesiac máj
2018 – napriek tomu v mesiaci máj 2018 boli realizované dva doplňujúce rozhovory
s prednostnom mestského zastupiteľstva, ktorí v novembri nebol ochotný takýto rozhovor
udeliť a s obyvateľkou bytových domov v správe KCM, kvôli ďalšiemu priblíženiu procesu
participácie.
Participácia v oblasti životného prostredia s prihliadnutím na situáciu marginalizovaných skupín regionálna úroveň, Projekt Poľana CEPI priatelia ZEME (Jarmila Lajčáková a Ivana Rapošová)

Analýza procesu prípravy a tvorby strategického dokumentu Smerom k udržateľnej
energetike regiónu Poľana, ktorý spustili Priatelia Zeme v mikroregióne 43 obcí v roku 2009.
Jeho zámerom bola príprava lokálnych stratégií, ktorými by sa zlepšilo využívanie
obnoviteľných zdrojov energie a zvýšili sa regionálne úspory a tak sa znížila závislosť tohto
podrozvinutého regiónu na dovoze drahých fosílnych palív a znečisťovanie atmosféry
skleníkovými plynmi. V prípadovej štúdií sme realizovali rozhovory s viacerými kľúčovými
aktérmi CEPI ako aj jedným z participujúcich starostov. Napriek tomu, že stratégia napokon
prijatá nebola, CEPI sa podarilo zvýšiť odborné kapacity samospráv pri energetickom
plánovaní a ich schopnosť meniť lokálne prístupy. Súčasťou iniciatívy bola aj snaha zapojiť
MRK do procesu, ktorá však úspešná nebola najmä kvôli nedostatočným ľudským
a finančným kapacitám vyžadujúcim facilitáciu takéhoto procesu.
Prípadová štúdia bola odovzdaná: 29.7.2018
V mesiaci august 2018 očakávame odovzdanie posledných prípadových štúdií:




Prípadová štúdia participácie verejnosti na tvorby politiky na národnej úrovni –
tvorba Koncepcie mestského rozvoja (Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová)
Participácia seniorov na lokálnej úrovni – participácia seniorov na tvorbe
komunitného plánu sociálnych služieb v Bratislave-Novom Meste / 2.8.2018
Príprava celoštátnej stratégie ochrany ľudských práv (Jarmila Lajčáková a Katarína
Medľová)

Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková (nástup
z materskej dovolenky do pracovného pomeru od 1.4.2018) ), Jana Kadlečíková, Ivana
Rapošová, Katarína Medľová a Zuzana Havírová. Katarínu Medľovú nahradila Zuzana
Luptáková. Spolupracuje Zuzana Jacková – prepis pološtruktúrovaných rozhovorov.
zber dát II. / monitoring pilotnej schémy


zber dát II. (monitoring pilotnej schémy)

V júni 2018 prebehlo ďalšie kolo zberu naratívnych správ za jednotlivé pilotné projekty.
Vzhľadom na dovolenkové obdobie reprezentanti viacerých pilotných projektov požiadali
o možnosť neskoršieho dodania týchto naratívnych - monitorovacích správ, pričom túto
skutočnosť komunikovali s Danielom Klimovským. Členovia monitorovacieho tímu
pokračovali v analýze dovtedy doručených naratívnych správ a v príprave doplnkových aktivít
zberu dát z prostredia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík a jednotlivých
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pilotných projektov. Vyhodnotenie pilotnej schémy na úrovni jednotlivých pilotných
projektov za druhý kvartál (apríl – máj – jún 2018) predpokladáme v mesiaci august 2018.


dotazník o postojoch k participácii

Dňa 20. júna 2018 na 15. zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
bol Danielom Klimovským prezentovaný dotazník o participácii pre respondentov zo štátnej
správy. Po prezentácii potreby postojového dotazníka na Rade vlády pre MNO prebehla 3kolová interná oponentúra dotazníka, jeho formy a obsahu (zúčastnení: Skarlet
Ondrejčáková, Soňa Ondrejčáková, Bystrík Antalík, Lucia Bernátová): emailová oponentúra
(1. kolo), stretnutie na Úrade a priama úprava dotazníka (2. kolo), emailová oponentúra
elektronickej verzie dotazníka, ktorú pripravil Jakub Varíni (3. kolo). Súčasne prebehla
identifikácia pracovísk vybraných ministerstiev a inštitúcií ŠS. Aktuálny stav: elektronický
dotazník pripravený na distribúciu (potreba koordinovať s oficiálnym listom splnomocnenca,
ktorý pôjde z Úradu).
Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra
Poláková, Miriam Bošelová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabinová)
ekonomické prínosy
 prebieha príprava verejných prezentácií a prerokovaní zistení pracovnej skupiny,
ktoré sú naplánované do konca roka 2018
 bola vypracovaná správa o činnosti pracovnej skupiny, odpočet spracovaných
výstupov za obdobie január - máj 2018 (tím Bruno Konečný), ktorá prezentovaná dňa
26.6.2018 na pracovnom stretnutí expertov zapojených v PODA 2.
Zodpovední experti: Bruno Konečný, Veronika Ferčíková
zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy
Už v mesiaci apríl sme začali prípravné práce k aktivite s názvom zber dát III vyhlásením
výzvy na predkladanie prihlášok na pozíciu výskumník/výskumníčka. V júni sme na základe
podkladov od 55 záujemcov a záujemkýň o pozíciu a po osobných rozhovoroch v rámci
užšieho výberu vybrali tri výborné spolupracovníčky.
Podstatou aktivity je získať dáta potrebné pre spracovanie príkladov dobrej praxe, teda
pozitívnych príkladov participatívnej tvorby verejných politík na úrovni štátu v
podobe desiatich prípadových štúdií. Hodnotnými však budú aj dáta, ktoré nám odkryjú
dôvody prečo sa napriek úsiliu nie vždy darí naplniť pravidlá zapájania verejnosti do tvorby
verejných politík, čo by napomohlo lepšiemu, kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu naplneniu
ideí otvoreného vládnutia v procesoch tvorby verejných politík. Tieto dáta však budeme
z dôvodu nevyhnutnej otvorenosti respondentov anonymizovať. Spracované dáta budú
použití v rôznych výstupoch NP participácia (analýzy, odporúčania, metodiky), môžu byť
využité aj pri plnení ďalších úloh úradu.
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Ako množina politík boli zvolené politiky identifikované v rámci napĺňania Akčného plánu
Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, ktoré sú zverejnené na tomto mieste.
Z uvedeného zoznamu sme vybrali deväť politík, ktoré budú predmetom aktivít v rámci
zberu dát III, desiata politika bude doplnená aj na základe získaných prvotných výstupov zo
zberu dát. Do prvej fázy zberu kvalitatívnych dát formou rozhovoru s aktérmi verejných politík:





Stratégia surovinovej politiky SR do roku 2030
Stratégia hospodárskej politky SR do roku 2030
Stratégia environmentálnej politiky (Envirostratégia) SR do roku 2030
Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030

Realizácia zberu dát III. bude prebiehať od júla 2018 kontinuálne, podľa toho, ako budú
jednotlivé participatívne procesy ukončované a finálne návrhy politík predkladané do
legislatívneho procesu.
Dňa 4. júla 2018 sa uskutočnil úvodný workshop za účasti zamestnancov úradu a pracovnej
skupiny zameranej na monitoring a hodnotenie pilotnej schémy (zber dát II.). Cieľom
workshopu bolo:



informovať o východiskách a cieľoch aktivity zber dát III.,
zjednotiť poznatkovú bázu zapojených osôb ako aj administratívne postupy, potrebné
realizáciu aktivity.

Rozsah administratívnych úloh si vyžiadal dodatočne realizáciu konzultácii, najmä vo vzťahu
k používaniu pracovných výkazov.
K trom procesom prípravy politík participatívnym spôsobom, ktoré boli ku dňu seminárov
ukončené boli spracované základné informácie v podobe informačného listu. Ten slúžil
pracovníkom výskumu ako základný podkladový materiál. V priebehu mesiaca júl realizovali
samostatné výskumné aktivity zamerané na zber dát z voľne dostupných zdrojov a prípravu
scenárov semištrukturovaných rozhovorov.
Zodpovedný expert: Bruno Konečný a jeho tím: Alena Rochovská, Marianna Mrva, Zuzana
Réveszová, Anna Šestáková
Podporná expertná skupina: Alexandra Poláková, Daniel Klimovský
zber dát III. / participatívne rozpočtovanie
Realizácia pilotného projektu 8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta,
otvorila veľkú tému - participatívny rozpočet – nástroj na podporu demokratického
spolurozhodovania občanov (prípadne študentov) o riešení vecí verejných, ktorú sme na
základe dynamických rozhodnutí zaradili pod program zberu dát III. Program výskumu
participatívnych rozpočtov sa v monitorovacom období rozvinul do dvoch samostatných tém
a výskumných expedícií:
 participatívny rozpočet v prostredí samosprávy
 participatívny rozpočet v prostredí škôl
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zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy

Participatívny rozpočet (PR) je prínosom pre 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 „receptár skúseností“ 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.
V období jún-júl sa realizovali nasledovné aktivity:
 rešerš a zhromaždenie údajov o počte a skúsenostiach s participatívnym
rozpočtovaním na Slovensku ako podklad pre tvorbu „receptára skúseností“.
Výsledkom je 22 lokálnych samospráv a 2 regionálne samosprávy s aktuálne
fungujúcim participatívnym rozpočtom; 3 lokálne samosprávy, v ktorých už
participatívny rozpočet nefunguje; 4 samosprávy, ktoré sa s myšlienkou zavedenia PR
aktívne pohrávali; 1 stredná škola a 1 internátne študentské mesto,
 rozhodnutie sústrediť sa výlučne na lokálnu úroveň vďaka reprezentatívnosti
prípadov a množstvu skúseností, ktoré možno mapovať a porovnávať,
 zostavenie tímu pre zber údajov o participatívnych rozpočtoch na lokálnej úrovni,
 účasť zástupcov ÚSV ROS na medzinárodnej konferencii "Na rozpočet s občany aneb
participativní rozpočtování v kostce" o participatívnom rozpočte v Brne.
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová s tímom Barbara Gindlová, Bruno Konečný,
Dominika Halienová, Alexandra Poláková Suchalová a Eliška Herinková
zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl

Vzhľadom na výsledky realizovaných prieskumov, rozhovorov a diskusií sme na základe
dynamických riešení zapracovali do činnosti zber dát III. novú tému, ktorá sa pôvodne
plánovala ako samostatná aktivita zameraná na mladých ľudí a tému aktívneho občianstvasúťaž na podporu participácie, ale neskôr nabrala formát pilotného zavádzania
participačných procesov v prostredí stredných škôl na úrovni Trenčianskeho samosprávneho
kraja (TSK). Výsledkom je pilotný program zavádzania participatívnych rozpočtov na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predstavuje prvú dotačnú schému na Slovensku,
ktorá cielene podporuje presadzovanie princípov participatívneho rozpočtovania v prostredí
stredných škôl.
Každá z prihlásených škôl, ktorú osloví možnosť vyskúšať zavádzanie participatívneho
rozpočtu v praxi, získa od TSK finančný príspevok vo výške 1000,00 Eur na podporu
študentských/žiackych projektov, bezplatný prístup k zaškoleniu pedagógov – odborných
koordinátorov PR a odborným metodikám, možnosť využiť systém odborných konzultácií,
ktoré v teoretickej i praktickej rovine pomôžu zriaďovateľom, učiteľom, ako aj študentom
zrealizovať proces participatívneho rozpočtu.
Súčasťou podporného balíčka je aj spoločenská hra na podporu participatívneho
zvažovania, prípravy a realizácie projektov, ktorú vyvinul Úrad splnomocnenca vlády SR ako
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jeden z neformálnych nástrojov zavádzania participatívnych rozpočtov a vzdelávania
mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a participácii. Príprava finálnej verzie hry.
Dopracovávanie pravidiel a spracovania do podoby spoločenskej hry. Za prípravu
spoločenskej hry zodpovedá 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).

V období jún-júl sa realizovali nasledovné aktivity:
 dohoda o spolupráci medzi ÚSV SR ROS a TSK a o predbežnom vyčlenení prostriedkov
v objeme 8 000€ pre osem stredných škôl na realizáciu pilotného ročníka zavádzania
participatívnych rozpočtov na stredných školách v pôsobnosti TSK,
 séria pracovných stretnutí so zástupcami TSK zameraných na nastavenie procesov
pilotného ročníka,
 účasť zástupcov ÚSV ROS na stretnutí zástupcov žiackych školských rád stredných
škôl v pôsobnosti TSK, prezentácia pripravovaného pilotného ročníka
participatívneho rozpočtovania na stredných školách vrátane spoločenskej hry o
participatívnom rozpočte ako súčasť teoretickej fázy pilotného ročníka,
 príprava zadania pre nastavenie procesov v rámci teoretickej fázy pilotného ročníka
a séria pracovných stretnutí so spracovateľom - Inštitútom pre aktívne občianstvo,
 rokovanie so zástupcami spoločnosti D21 o možnostiach a podmienkach spolupráce
v rámci praktickej fázy pilotného ročníka. Dohoda o poskytnutí školenia a využívaní
licencií na používanie elektronickej aplikácie pre školských koordinátorov na ôsmych
stredných školách v pôsobnosti TSK.
Harmonogram pilotného ročníka:
1) Prípravná fáza (november – december 2018)
2) Teoretická fáza (január – február 2019)
3) Praktická fáza (marec – apríl 2019)
4) Fáza realizácie víťazných projektov (máj – jún 2019)
5) Slávnostné gala (október 2019)
Zodpovedný expert: Dominika Halienová, Alexandra Hrabinová, Barbara Gindlová, Jana
Feherpataky-Kuzmová, Dana Gavalierová, Eva Žernovičová
zber dát IV. / videozber dát
V monitorovacom období priebežne prebieha videozber dát a zálohovanie dát, ktoré tvoria
informačnú databázu pre ďalšiu analytickú činnosť. Samostatným blokom boli on – line
prenosy a tvorba záznamov z pracovných stretnutí k PP2.
Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová
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legislatívny a právny rámec
 príprava a tvorba odborných podkladov a expertíz k analýze existujúcich účinných a
inovatívnych participatívnych nástrojov v zahraničí, ktoré je možné zakotviť do
slovenského právneho rámca
 rešerš a zber primárnych dát - Aplikačná prax - Prieskum legislatívy v aplikačnej praxi
- podklady a prípadné návrhy na zmenu legislatívy či aplikačnej prax
Zodpovední experti: Kristína Babiaková
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
profil absolventa
Prebieha pripomienkovanie východiskového materiálu, príprava a tvorba „stromu“
podporných dokumentov k vzdelávaciemu programu, generovaných ako výstupy NP PARTI.
Zodpovedné expertky: Zora Paulíniová
Poznámka: finalizácia pripomienkovacieho procesu prebehne v septembri 2018
on – line nástroje na podporu participatívnych procesov
Mesiace jún-júl slúžili na analýzu dostupných nástrojov z obsahovej stránky daného nástroja.
Vzhľadom na nižší počet použiteľných nástrojov v prostredí slovenskej verejnej správy sa
vyskytla otázka ako dané nástroje implementovať do prostredia verejnej správy a využiť ich
v prospech občanov. Príprava katalógu elektronických nástrojov na podporu participácie
otvorila nové výzvy a podnety z prebiehajúcich prác:
 Ako dosiahnuť zo strany verejných inštitúcií využívane týchto nástrojov v prospech
občanov? (stále aktuálna otázka)
 Niektoré nástroje sú dostupné len v anglickom jazyku, čo znižuje dosah na obyvateľov
(ale aj na inštitúcie), ako vytvoriť slovenské varianty jednotlivých nástrojov?
 Ak nebudú dostupné slovenské jazykové mutácie e-nástrojov, ako zvýšiť použiteľné
množstvo nástrojov v databáze?
 Webové sídla mnohých verejných inštitúcií sú v nedostatočnom stave z pohľadu
použiteľnosti, čo odrádza potenciálnych užívateľov. Na mieste je otázka ako zlepšiť
stav webov, aby ponúkané nástroje boli dostupné v užívateľsky priateľskom prostredí
(stále aktuálna otázka – miera použiteľnosti webového sídla sa dá kvantifikovať –
otázka do budúcna: spraviť meranie webov a výsledky poskytnúť verejným
inštitúciám, ktoré by slúžili priestor pre zlepšenie daných webových sídiel.)
Zodpovední experti: Tomáš Malec
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
Akadémia aktívneho občianstva / AAO
• príprava návrhu štruktúry podujatí pre ďalšie obdobie
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec
newsletter NP PARTI
V rámci sekcie Newslettra NP PARTI / predstavujeme pilotné projekty vznikli dva odborné
príspevky. Činnosti boli spojené s prípravou a spracovaním nových častí, ktoré informujú
o jednotlivých pilotných projektoch:
 Keď námestia ožívajú alebo verejné priestory sa nás týkajú / pilotný projekt 10
 Publikovaný 2. júla 2018
 Ľudia majú množstvo nápadov / pilotný projekt 11
 Publikovaný 14. júna 2018
Súčasne sa pripravoval materiál k pilotnému projektu 1, 2 a 6 a prebiehala záverečná
finalizácia rozhovoru s Ľubou Borošovou, riaditeľkou Regionálneho vzdelávacieho centra
Košice.
Poznámka: viď prílohu – PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ / newsletter
katalóg k PODA 1
 spracovanie odborných materiálov a rozhovorov s tvorcami pilotných projektov:
zástupcovia MNO, VS, ktoré sú priebežne spracovávané do Newslettra 2018 (pilotný
projekt 10, pilotný projekt 11, pilotný projekt 1, pilotný projekt 2, pilotný projekt 6)
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
 príprava rozhovorov s expertmi PODA 2 (nové pracovné tímy) a finalizácia
otvorených materiálov pre katalóg k podaktivte 2
Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová a poverení experti
znalostná databáza NP PARTI
V mesiacoch jún-júl prebiehali koordinačné stretnutia k tvorbe webového sídla NP PARTI,
ktorého súčasťou bude elektronická znalostná databáza. Nastavenie užívateľského
prostredia, grafického vzhľadu, funkcionalít, ale aj obsah boli obsahom stretnutí počas
letných mesiacov. Predpokladané spustenie webu je druhá polovica septembra 2018, pričom
ostrá prevádzka sa predpokladá od októbra 2018.
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec
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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 za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:
 P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 1 materiál
 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 10 podujatí
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stručný popis k plneniu jednotlivých ukazovateľov
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
odpočítavaný materiál: Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica
autori: doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD., Andrea Štulajterová, pracovná skupina ADVANCE
stručný opis: Správa ponúka zhodnotenie súčasného systému a kultúry plánovania v meste,
na ktorú bola použitá metodika hodnotenia, podporená Európskou komisiouADVANCE2,
ktorá bola testovaná aj v slovenských podmienkach a ktorú môžu vykonávať certifikovaní
audítori. Audit ADVANCE analyzuje nielen strategické dokumenty, ale aj silné a slabé stránky
súčasného spôsobu plánovania mobility a zároveň ponúka inštrukcie na jeho zlepšenie.
Správa bude použitá ako základ pre vypracovanie zadania plánu udržateľnej mestskej
mobility, ako aj pre prípravu samotného plánu.
Správa obsahuje 2 prílohy:
 Príloha č. 1 ku Správe z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica Záznamy z
verejných diskusií - Doprava, mesto a ľudia: sumarizácia odporúčaní pre plánovanie
udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica,ktoré vzišli zo séria
verejných stretnutí/diskusií s obyvateľmi mestských častí:
 13. 3. 2018 na ZŠ Spojová (Fončorda),
 14. 3. 2018 v objekte Slovenskej zdravotníckej univerzity (Radvaň),
 15. 3. 2018 v Komunitnom centre v Sásovej,
 21. 3. 2018 v Centre nezávislej kultúry Záhrada,
 28. 3. 2018 na ZŠ J. G. Tajovského v Podlaviciach.
 Príloha č. 2 ku Správe z auditu ADVANCE pre mesto Banská BystricaMobilita na
území mesta Banská Bystrica - sociologický prieskum dopravného chovania (Alžbeta
Brozmanová Gregorová, Kristína Hroncová, Peter Jusko,Peter Papšo, Michaela
Šavrnochová, Jana Šolcová, Ladislav Vaska): cieľom prieskumu mobility na území
mesta Banská Bystrica bolo získať údaje opodieloch jednotlivých druhoch dopravy v
meste Banská Bystrica a opísať dopravné správanie ľudí prepravujúcich sa v tomto
meste.
POZNÁMKA: odovzdaný výstup sumarizuje / obsahuje 3 sprievodné výstupy uvedené v
Opise projektu k pilotnému projektu č.11, zaradeného do pilotnej schémy participatívnej
tvorby verejných politík:
 prieskum dopravného chovania
 analýza legislatívnych podkladov a dokumentov pre oblasť udržateľnej mobility a
dopravy
 akčný plán so zameraním na zjavné aktuálne opatrenia a identifikáciu, čo je potrebné
robiť v stredno/dlohodobom výhľade
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 súčasnej dobe nie je relevantné,
 v rámci podaktivity 1 - konkrétne pilotného projektu 1 a pilotného projektu 2
 v rámci podaktivity 2 - predpokladáme, že na 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,
v monitorovacom období prebehli prípravné kroky pre obstaranie metodík
vzdelávacieho programu
 v monitorovacom období sa realizovala:
o pripomienkovanie materiálu s názvom profil absolventa a strom podporných
materiálov, ktoré sú, alebo budú výsledkom realizácie NP PARTI
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
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: 73
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 10 informačných podujatí za ÚSV ROS /
MV SR
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rozklad a opis podujatí v previazaní na pilotné projekty a pracovné tímy
pilotný projekt 1 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 2 / 4 podujatia
 názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY I.
 termín: 25.6.2018 13:30 – 18:00hod..
 počet zapojených osôb: 20
 kľúčové slová / program: mládež, Zákon o podpore práce s mládežou
 miesto: Banská Bystrica
 téma stretnutia:
o potreby a trendy cieľovej skupiny mládeže
o aktéri v systéme práce s mládežou
o verejné financovanie práce s mládežou
o diskusia a pripomienkovanie k vopred poskytnutému pracovnému materiálu
vypracovanému RmS k pripravovanej novelizácií Zákona o práci s mládežou
 cieľová skupina: pracovníci/čky s mládežou, zástupcovia/kyne samosprávy, mládežnícky
lídri, líderky a iní
 zapojení experti / lektori:
 Peter Guštafík, Miroslava Žilinská
 poznámka: dokumentácia v prílohe









názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY II.
termín: 26.6.2018 13:30 – 18:00hod..
počet zapojených osôb: 15
kľúčové slová / program: mládež, novelizácia Zákona o podpore práce s mládežou
miesto: Prešov
téma stretnutia:
o potreby a trendy cieľovej skupiny mládeže
o aktéri v systéme práce s mládežou
o verejné financovanie práce s mládežou
o diskusia a pripomienkovanie k vopred poskytnutému pracovnému materiálu
vypracovanému RmS k pripravovanej novelizácií Zákona o práci s mládežou
cieľová skupina: pracovníci/čky s mládežou, zástupcovia/kyne samosprávy, mládežnícky
lídri, líderky a iní
zapojení experti / lektori:
 Peter Guštafík, Miroslava Žilinská
poznámka: dokumentácia v prílohe








názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY III.
termín: 27.6.2018 13:30 – 18:00hod..
počet zapojených osôb: 14
kľúčové slová / program: mládež, novelizácia Zákona o podpore práce s mládežou
miesto: Trnava
téma stretnutia:
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potreby a trendy cieľovej skupiny mládeže
aktéri v systéme práce s mládežou
verejné financovanie práce s mládežou
diskusia a pripomienkovanie k vopred poskytnutému pracovnému materiálu
vypracovanému RmS k pripravovanej novelizácií Zákona o práci s mládežou
cieľová skupina: pracovníci/čky s mládežou, zástupcovia/kyne samosprávy, mládežnícky
lídri, líderky a iní
zapojení experti / lektori:
 Peter Guštafík, Miroslava Žilinská
poznámka: dokumentácia v prílohe
názov: DISKUSNÉ STRETNUTIE Z HLAVY NA NOHY IV.
termín: 28.6.2018 13:30 – 18:00hod..
počet zapojených osôb: 16
kľúčové slová / program: mládež, novelizácia Zákona o podpore práce s mládežou
miesto: Bratislava
téma stretnutia:
o potreby a trendy cieľovej skupiny mládeže
o aktéri v systéme práce s mládežou
o verejné financovanie práce s mládežou
o diskusia a pripomienkovanie k vopred poskytnutému pracovnému materiálu
vypracovanému RmS k pripravovanej novelizácií Zákona o práci s mládežou
cieľová skupina: pracovníci/čky s mládežou, zástupcovia/kyne samosprávy, mládežnícky
lídri, líderky a iní
zapojení experti / lektori:
 Peter Guštafík, Miroslava Žilinská
poznámka: dokumentácia v prílohe

Výsledkom 4 diskusných stretnutí Z hlavy na nohy bude správa, ktorá sumarizuje
podnety zistenia z participatívneho procesu a verejných diskusií.
pilotný projekt 3 / 1 podujatie
názov: STRETNUTIE ZÁSTUPCOV ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD TRENČIANSKEHO KRAJA
termín: 18.6. 2018 od 09:30 do 12:00 hod.
počet zapojených osôb: viac ako 40
kľúčové slová / program: školské rady, mládež v TSK, Koncepcia rozvoja práce s mládežou
TSK,
miesto: Kongresová sála TSK
téma stretnutia:
 Koncepcia rozvoja práce s mládežou TSK
 Krajská koncepcia environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety - predstavenie
hry o participácií
 Iuventa - Slovenský inštitút mládeže
 Inex - workcampy, dobrovoľníctvo, Európska dobrovoľnícka služba
 Técemko - možnosti dobrovoľníckych aktivít v TSK
 Z hlavy na nohy – PP2 - Rada mládeže TSK
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cieľová skupina: zástupcovia žiackych školských rád v TSK
zapojení experti / lektori:
ü Bľachová, Gavalierová, Hrabinová, Gindlová
poznámka: dokumentácia v prílohe
pilotný projekt 4 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 5 / 2 podujatia z toho 1 podujatie v odpočte MU
 názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE BUGLOVCE
 termín: 13. 6. 2018 od 17:00 do 20:00 hod.
 počet zapojených osôb: 13 osôb
 kľúčové slová / program: identifikácia problémov a zdrojov obce, medziobecná
spolupráca, mikroregión, tvorba mikroregionálnych verejných politík, zapájanie
verejnosti
 miesto: Buglovce
 téma stretnutia:
 diskusia k spoločným problémom občanov obcí klastra, ktoré boli
identifikované na predchádzajúcich verejných stretnutiach s obyvateľmi:
- málo spoločných akcií realizovaných obcami klastra v mikroregióne,
- málo zdieľaných informácií medzi obcami, absencia spoločného média,
priestorov na stretávanie sa mladých, rodín, fanúšikov konkrétnych
voľnočasových aktivít,
- nedostatok spoločných športových a spoločenských aktivít, aktivít pre
mladých, seniorov, matky s malými deťmi,
- nedostatok aktivistov v obciach, slabé zapájanie mladých do života
mikroregiónu
- slabá súdržnosť, ľudia sedia doma, nekomunikujú
 prioritizácia a identifikácia konkrétnych možností a realizovateľných opatrení
na úrovni mikroregiónu - klastra obcí Spiša (návrhy zamerané na možnosti zdieľania a
distribúcie informácií cez spoločné médium a kanál; riešenia na budovanie kapacít
obcí cez identifikované siete aktívnych občanov a zvýšenie záujmu o spoločenský život
v obci a mikroregióne)
 súčasne bol spracovaný dotazník – prieskum postojov k participácii
 cieľová skupina: obyvatelia obce Buglovce
 zapojení experti / lektori:
 Michal Smetanka – facilitátor, interný expert, participant prostredníctvom
hlavnej spolupracujúcej obecnej samosprávy (Spišský Hrhov)
 Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová – ÚSV ROS
 Alexandre Mušinka – CAV
• poznámka: dokumentácia v prílohe.
• Dôležité: Podujatie odpočítané do MU.



názov: FACILITOVANÉ VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI OBCE NEMEŠANY
termín: 25. 6. 2018 od 15:00 do 21:00 hod.
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počet zapojených osôb: 10 osôb
kľúčové slová / program: identifikácia problémov a zdrojov obce, medziobecná
spolupráca, mikroregión, tvorba mikroregionálnych verejných politík, zapájanie
verejnosti
miesto: Nemešany
téma stretnutia:
 diskusia k spoločným problémom občanov obcí klastra, ktoré boli
identifikované na predchádzajúcich verejných stretnutiach s obyvateľmi
 prioritizácia a identifikácia konkrétnych možností a realizovateľných opatrení
na úrovni mikroregiónu - klastra obcí Spiša
cieľová skupina: obyvatelia obce Nemešany
zapojení experti / lektori:
 Michal Smetanka – facilitátor, interný expert, participant prostredníctvom
hlavnej spolupracujúcej obecnej samosprávy (Spišský Hrhov)
poznámka: dokumentácia v prílohe.
dôležité: Podujatie realizované na strane subjektu verejnej správy – obce Spišský
Hrhov, nie je odpočítané v rámci MU, lebo obec Spišsský Hrhov nemá tento
merateľný ukazovateľ vo vykazovaní.

pilotný projekt 6 / 1 podujatie
• názov: PREZENTÁCIA ANALÝZY KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU V MESTE SVIDNÍK
• termín: 21.6.2018 od 12.30 – 16:15 hod.
• počet zapojených osôb: viac ako 10 osôb
• kľúčové slová / program: lokálni aktéri, pripomienkovanie zistení z výskumu,
participácia zraniteľných skupín
• miesto: mestský úrad Svidník
• téma stretnutia:
o Politika inklúzie – Čo je politika inklúzie a ako ju chceme spoločne dosiahnuť
o Participácia – definície, prečo je participácia dôležitá, aktéri participácie
o Zapájanie rôznorodých skupín do tvorby politiky inklúzie – Prečo je dôležité
zapájať rôzne skupiny, prečo obvykle nie sú zapojené a čo to prinesie mestu,
samotným skupinám a celej spoločnosti
o Limity participácie – čo nás môže brzdiť
o Participácia krok za krokom – Aké sú kroky pri participatívnom procese, na čo
musíme myslieť a na čo nezabudnúť
o Metódy participácie – interaktívna aktivita
o Ďalšie kroky pracovnej skupiny
• cieľová skupina:
• spolupracujúca organizácia:
o mesto Svidník a relevantné inštitúcie, aktéri a zástupcovia subjektov, ktoré
spolupracujú s vybranými cieľovými skupinami
• zapojení experti / lektori:
o Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
o Jana Kadlečíková, výskumníčky
o Elena Kriglerová, výskumníčky
• poznámka: dokumentácia v prílohe
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pilotný projekt 7 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 8 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 9 / 2 podujatia
• názov: STRETNUTIE SO ŠTUDENTAMI STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V
NITRE
• termín: 13. 6. 2018
• počet zapojených osôb: 28 osôb
• kľúčové slová / program: bezberiérovosť, mapovanie bariér, spolupráca,
• miesto: Stredná priemyslená škola stavebná v Nitre
• téma stretnutia:
o Vyhodnotenie auditov realizovaných študentmi – prezentácia výsledkov
o Spätná väzba od hodnotiteľov – študentov i pedagógov
o Diskusia o prístupnosti mesta Nitra – realizované dotazníky o prístupnosti s inými
cieľovými skupinami, predstavenie dotazníka a diskusia o ňom,
o Zhodnotenie súčasnej situácie v rámci projektu zo strany mesta a poďakovanie za
spoluprácu
• cieľová skupina: študenti II. ročníka SPŠS, ktorí realizovali audity prístupnosti na
vybraných trasách v Nitre
• zapojení experti / lektori: I. Lehocká, M. Hajduková, P. Korček, P. Ajdariová
• poznámka: dokumentácia v prílohe (Pozvánka, Program, Plagát je)
•
•
•
•
•
•

•
•
•

názov: DRUHÉ SPOLOČNÉ STRETNUTIE PRACOVNÝCH SKUPÍN
termín: 19. 6. 2018
počet zapojených osôb: 19
kľúčové slová / program: bezbariérovosť, mapovanie bariér, prístupnosť, oblasti
prístupnosti
miesto: Mestský úrad v Nitre
téma stretnutia:
o krátke vyhodnotenie doterajších stretnutí PS a vykonanej práce,
o plánovanie a organizácia participatívneho stretnutia s občanmi 11. septembra
2018 – určenie presného termínu a zostavovanie programu a jeho
pripomienkovanie,
o plánovanie ďalších stretnutí PS,
o krátke pripomienkovanie scenárov miniauditov prístupnosti v meste Nitra
cieľová skupina: členovia pracovných skupín v jednotlivých oblastiach prístupnosti
a riadiaci výbor projektu
zapojení experti / lektori: I. Lehocká, M. Hajduková, M. Hrozenská, P. Korček, I.
Harušťák, P. Ajdariová, B. Mamojka, T. Hóková, P. Teplický .
poznámka: dokumentácia v prílohe (Pozvánka, Program, Plagát máme)
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pilotný projekt 10 / 1 podujatie
• názov: ŽIVÉ NÁMESTIE: PREZENTÁCIA S DISKUSIOU PRE VEREJNOSŤ
• termín:
13. jún 2018 o 19:00 – 21:00
• počet zapojených osôb:
33
• kľúčové slová / program:
živé námestie, Námestie SNP, Kamenné námestie, verejný
priestor, verejná diskusia,
• miesto: Lab cafe Bratislava
• téma stretnutia: prezentácia projektu Živé námestie (prezentácia návrhov úprav
Námestia SNP a Kamenného námestia v Bratislave vrátane diskusie - objasňovanie
zámerov a otváranie tém Živého námestia, medzi inými správa verejného priestoru, či
umenie vo verejnom priestore (sochy, pamätníky),...
• cieľová skupina: obyvatelia Bratislavy,
• zapojení experti / lektori: Ing. Arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka hl mesta SR
Bratislavy; Mgr. Radoslav Števčík, starosta MČ Staré mesto; Gábor Bindics, Aliancia Stará
tržnica; Peter Lényi, Architektonické štúdio 2021
• poznámka: info o projekte na https://zivenamestie.sk/
pilotný projekt 11 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa

pilotný projekt 12 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ
Newsletter NP PARTI
Newsletter 6 / 2018
 Názov: Ľudia majú množstvo nápadov
 Opis: udržateľná mestská mobilita a súčasné trendy pri riešení problémov dopravy v
mestách
 Sekcia: Predstavujeme pilotné projekty – pilotný projekt č.11
Poznámka: viď prílohy
Newsletter 7 / 2018
 Názov: Keď námestia ožívajú alebo verejné priestory sa nás týkajú
 Opis: Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
 Sekcia: Predstavujeme pilotné projekty – pilotný projekt č.10
Poznámka: viď prílohy
Z denníkov pilotnej schémy
 jún 2018
Poznámka: viď prílohu
Z denníkov analytických expedícií
 jún 2018
 júl 2018
Poznámka: viď prílohu
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach
 boli publikované výstupy cez FB konto úradu. Zoznam výstupov je predmetom
samostatnej prílohy.
Poznámka: viď prílohu
Propagačné materiály
 anglický leták o NP PARTI
 propagačný materiál – participatívne rozpočtovanie na školách
 logo AAO – finalizácia
Poznámka: viď prílohu
Web stránka projektu
 prebieha príprava web stránky projektu a znalostnej databázy
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
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PRÍLOHY
príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
príloha č. 3 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

43

