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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV  
 

sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:  

 hlavného pracovný pomer – (štátna služba, služba vo verejnom záujme) 

 dohody mimo pracovného pomeru 

 

hlavný pracovný pomer 

 Soňa Kariková / Zmluva vo verejnom záujme - Odborný metodik a analytik 7 – 2019 

 Anna Šestáková / Služobná zmluva - Odborný metodik a analytik 1 – 2019 

uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru 
o  Ing., MPH Milada Dobrotková / procesný analytik – SENIOR - 2 

DoVP/NPP/PP1/2019/95 

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

DoVP/NPP/A/2019/96PAUSAL 

o  Ing. Janka Červenáková / procesný analytik – SENIOR - 2 

DoVP/NPP/PP1/2019/97 

o  PhDr. Eva Riečanská / procesný analytik – prierezové činnosti 

DoVP/NPP/A/2019/98 

o  Ing. Alena Paššová /procesný analytik – SENIOR - 17 

DoVP/NPP/PP3/2019/99 

o  PhDr. Eva Riečanská / odborný expert participácia 2 

DoVP/NPP/A/2019/100 

o  MUDr. Tomáš Szalay, PhD. / procesný analytik – SENIOR - 1 

DoVP/NPP/PP1/2019/101 

o  PhDr. Karin Matejcová / procesný analytik – SENIOR - 1 

DoVP/NPP/PP1/2019/102 

o  Mgr. Lucia Segľová, PhD. / procesný analytik – SENIOR - 30 

DoVP/NPP/PP5/2019/103 

o  Mgr. Terezia Šabová / procesný analytik – SENIOR - 30 

DoVP/NPP/PP5/2019/104 

o  Mgr. Alexander Mušinka, PhD. / procesný analytik – SENIOR - 32 

o DoVP/NPP/PP5/2019/105   

o  Mgr. Miroslav Pollák / odborný garant MNO 

DoVP/NPP/PP5/2019/5 

o  Ing. František Guldan / expert – pomocné grafické práce 

DoVP/NPP/PP5/2019/106 

o  Ing. arch. Juraj Molčan / expert – participačný proces 

DoVP/NPP/PP5/2019/107 

o  Peter Kočiš / expert – participačný proces 

o DoVP/NPP/PP5/2019/108   

o  Iveta Gondová / expert – participačný proces 
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DoVP/NPP/PP5/2019/109 

o  Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová / expert - editor 

DoVP/NPP/A/2019/110 

o  Mgr. Alena Petrželková / odborný expert participácia 2 

DoVP/NPP/PA2/2019/111 

o  MSc. Lívia Gažová / procesný analytik – SENIOR - 30 

DoVP/NPP/PP5/2019/112 

o  Mgr. Radoslav Kovács / procesný analytik – JUNIOR - 5 

DoVP/NPP/PP6/2019/113 

o  Mgr. Richard Petro / expert – video zber dát 

DoVP/NPP/PP6/2019/114   

 

Zoznam zazmluvnených za mesiac apríl - jún 2019  – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE 
EXPERTOV  
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING  

finančné čerpanie / ŽOP  

 ku dňu 30. apríla 2019 boli spracované a vyexpedované na kontrolu RO tieto ŽOP: 
 ŽOP č. 314011M298200501: 62 842,76 EUR (zúčtovanie zálohovej platby za 

obdobie 11/2018 a 1/2019) 

 ŽOP č. 314011M298501401: 77 562,21 EUR (priebežná platba za obdobie 10/2018, 

12/2018 a 02/2019) 

 ŽOP č. 314011M298501501: 1 516,62 EUR (priebežná platba partnera za obdobie 

01-12/2018) 

 súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu za mesiace 
marec - máj 2019 

 ku dňu 22. mája 2019 bola uhradená ŽOP partnera obec Lenartov v objeme 5 234,83 
Eur 

 

monitorovacia správa za január - marec 2019 

 ku dňu 30. 04. 2019 bola spracovaná monitorovacia správa za január – marec 2019 
k ŽOP: 314011M298200501, 314011M298501401, 314011M298501501 

 podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom 
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za január  - marec 2019 

 

verejné obstarávanie 04 – 06 /2019 

 príprava podkladov na obstarávanie ilustrácií, lektorskej činnosti a tlače dokumentov 

/ výstupov projektu 

 

iné – účasť na stretnutiach  

 23.5.2019 / Hodnotiaca komisia pre schvaľovanie zámerov – NP PARTI II. 

 28.5.2019 / Monitorovací výbor pre schvaľovanie Reformných zámerov – NP PARTI II. 

 12.6.2019 / prezentácia NP PARTI členom Auditu v priestoroch OP EVS, Bratislava 

 
Plnenie predmetu zmluvy/zmlúv:  

 cateringové, konferenčné a ubytovacie služby (informačné dni, konferencie) 

 tvorba vzdelávacieho programu „Participatívna tvorba verejných politík“ 
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PODA 1/ PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH 
POLITÍK  
 
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1  
 

hlavné činnosti 

 pokračovanie realizácie pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na 
štyroch úrovniach verejnej správy,   

 príprava záverečných konferencií pre vybrané pilotné projekty,  

 príprava, realizácia a vyhodnotenie informačného dňa 18.6.2019 - SPOLUPRÁCA – 

DIALÓG - SYNERGIE 

o informačný deň k PODA1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných 
politík  

 zber dát z pilotnej schémy, monitoring pilotnej schémy a pilotných projektov,  

 príprava stratégie distribúcie skúseností, dobrých príkladov z praxe, výstupov 
a výsledkov z jednotlivých pilotných projektov a pilotnej schémy participatívnej tvorby 
verejných politík.  
 

plnenie merateľných ukazovateľov za PODA 1  

 

 v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 12 informačných aktivít, ktoré 
počas realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa 
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR 

1. 04.04.2019 - Úrad TSK, Trenčín / konferencia PP3: Krajská koncepcia 

enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji  

2. 11.04.2019 - verejná knižnica Jána Bocatia, Košice / workshop PP1: Stratégie 

dlhodobej starostlivosti na Slovensku - odborná verejnosť  

3. 12.04.2019 - verejná knižnica Jána Bocatia, Košice / workshop PP1: Stratégie 

dlhodobej starostlivosti na Slovensku - laická verejnosť  

4. 26.04.2019 - Svidník / workshop - pracovné stretnutie PP6: Svidník pre 

všetkých - stretnutie pracovnej skupiny - zapájanie zraniteľných skupín do 

tvorby verejných politík - zdravotne postihnutí  

5. 29.04.2019 - Hotel Dukla, Prešov / konferencia PP12: Aktívny občan je 

prínosom pre obec  

6. 04.06.2019 - Zichyho palác, Bratislava / konferencia PP1: Poskytovanie 

dlhodobej starostlivosti na Slovensku  

7. 10.06.2019 - Kultúrny dom, Spišsský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po 

Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - prezentačný deň  

8. 11.06.2019 - Kultúrny dom, Spišsský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po 

Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - exkurzia, alebo politiky v 

praxi samosprávy  
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9. 18.06.2019 - Stredisko Smrekovec Donovaly / informačný deň k PODA1 - 

pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík:  SPOLUPRÁCA – 

DIALÓG - SYNERGIE 

10. 18.06.2019 - koncertná sála Župného domu v Nitre / konferencia PP9 - 

Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých alebo "ako byť absolútne in vo veľkom 

meste" 

11. 28.06.2019 - Kultúrny dom, Svidník / konferencia PP6: Svidník pre všetkých - 

Ako vtiahnuť perspektívu zraniteľných skupín do tvorby politík  

12. 29.06.2019 - námestie pred okresným úradom vo Svidníku, Svidník / 

informačný deň PP6: Svidník pre všetkých - Aj my sme Svidníčania - 

prezentácia spolupracujúcich skupín obyvateľov (zraniteľné skupiny) a členov 

pracovnej skupiny 

 
Poznámka: podujatia detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu 
(viď kapitolu merateľné ukazovatele) 
 

 v rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii 7 materiálov, ktoré počas 
realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - 
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov z toho za:  

o ÚSV ROS / MV SR – 3 materiály  
 Komplexná analýza územia, ekonomického, sociálneho a ľudského 

kapitálu zúčastnených obcí  

 Metodika tvorby plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho 

rozvoja  

 Analýza stavu participácie v meste Hlohovec  - analýza východiskového 

stavu  

o partneri / – 4 materiály 
 PP5 - na strane obce Spišský Hrhov - Plán komplexného sociálno-

ekonomického rozvoja na úrovni klastra/mikroregiónu 

 PP9 - na strane mesta Nitra - Uznesenie č.213 / 2019 - MZ - Stratégia 

zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným 

postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov a návštevníkov + 

metodická príručka, vrátane metodickej príručky PODA 1  

 PP9 - na strane UNSS - Analýzy a expertné stanoviska k aktuálnemu 

stavu prístupnosti, potrieb zabezpečenia prístupnosti a návrhy riešení 

zabezpečenia prístupnosti v meste Nitra  PODA 1  

 PP10 - na strane Bratislava hlavné mesto - STRATÉGIA 

PARTICIPATÍVNEHO PLÁNOVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV - 

Stratégia tvorby plánov využívania verejných priestorov, plôch s 

využitím mechanizmu participácie a zapojenia občanov  

o  iné / poznámka k plneniu bez odpočtu ukazovateľa 
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 PP4 na strane BSK - Uznesenie č.147 / 2019 - Koncepcia rozvoja 

sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii 

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021 / Bratislavský 

samosprávny kraj spolupracoval na projekte na základe Memoranda 

o spolupráci, nie na základe Zmluvy o partnerstve, preto nie je hlavný 

výstup z pilotného projektu naviazaný na odpočet ukazovateľa na 

strane BSK, ale je predmetom obsahového plnenia projektu a KPI  

 
Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu 
(viď kapitolu merateľné ukazovatele), 
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 v rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii 1 materiálu, ktorý počas realizácie 
PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0890 počet 
návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS z toho za:  

o ÚSV ROS / MV SR / RMS – pilotný projekt č.2: Návrh na vytvorenie Fondu na 
podporu aktivít detí a mládeže a podporu systematickej mimoškolskej práce s 
nimi + zdôvodnenie / dôvodová správa 
 
Poznámka: Návrh nie je predmetom Opisu projektu, ale vzišiel z realizácie 
pilotného projektu na základe dynamických riešení na projekte, ktoré reagujú 
na aktuálne výzvy a problémy v sektore / oblasti (podpora práce s mládežou).  
 
Autorstvo je na strane Rady mládeže Slovenska ako spolupracujúcej organizácii 
na pilotnom projekte, ktorej experti s MVSR/ÚSV ROS spolupracujú na základe 
DoVP/DoPČ. Návrh vychádza z analytickej činnosti a ponúka návrh a riešenie 
pre implementáciu „Koncepcie“ práve aj prostredníctvom zriadenia Fondu 
mládeže.  
 
Návrh bol vytvorený na základe transparentného a verejného participatívneho 
procesu, do ktorého boli tak stakeholderi v rámci sektora ako aj priamo mladí 
ľudia z rôznorodého prostredia.  
 
Návrh zákona Fonde na podporu aktivít detí a mládeže bol zo strany MŠVVaŠ 
odmietnutý na ďalšie riešenie v legislatívnom procese, nepredpokladáme jeho 
predloženie do schvaľovacieho procesu v súčasnosti, avšak takáto politika bola 
vytvorená a je prístupná pre iné vedenie MŠVVaŠ, ktoré si môže prípadne 
osvojiť alebo o nej v budúcnosti diskutovať v zmysle návrhov na legislatívne 
zmeny za účelom zefektívnenia verejnej správy.  

 
 
Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu 
(viď kapitolu merateľné ukazovatele), 
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detailný popis hlavných činností  

 

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:  

 finalizácia vybraných analytických činností, príprava a tvorba odborných expertíz 
a podkladov pre informované rozhodnutia a tvorbu verejných politík, ako aj 
spracovanie hlavných výstupov – verejných politík,   

 príprava špecializovaných podujatí – konferencie, informačné dni, exkurzie a iné,  

 proces prípravy materiálov pre zastupiteľstvá a zavedenie verejných politík do praxe,  

 detailný opis činností na jednotlivých pilotných projektoch je predmetom samostatnej 
časti sumarizačnej správy k MS.   
 

zber dát z pilotnej schémy  
pokračovanie analytických činností s dôrazom na zber dát (kvalitatívnych) 

 zber a vyhodnocovanie dát za prvý polrok 2019,  

 realizácia doplnkových pološtruktúrovaných rozhovorov s vybranými aktérmi na 
jednotlivých pilotných projektoch,  

 spracovávanie podkladov pre prípadové štúdie – „príbehy z pilotných projektov“,   

 spracovanie podkladov pre ďalšiu analytickú činnosť.   

 

informačný deň k podaktivite 1: SPOLUPRÁCA – DIALÓG - SYNERGIE  
Informačný deň k národnému projektu NP PARTI a podaktivite 1 bol zameraný na budovanie 
interakcií medzi NP PARTI a ostatnými národnými projektami (NP PARTNERSTVO/VÝSKUM) 
a agendou úradu ÚSV ROS: Koncepcia pre rozvoj občianskej spoločnosti a Iniciatíva pre 
otvorené vládnutie. Ponúklo pohľad na stav pilotných projektov, o prienikoch a využiteľnosti 
nadobudnutých skúseností, ako aj spracovaných výstupov v ďalšej činnosti ÚSV ROS.  
 
Miesto a termín stretnutia: Stredisko Smrekovec Donovaly / 18.06.2019 
Stretnutie viedla: Silvia Ďurechová – manažér riadenia  
Hlavné témy:  

 aktuálny stav realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík  
 hodnotenie procesov na pilotnej schéme a pilotných projektoch v previazaní na agendy 

KROS a OGP, národný projekt NP Partnerstvo, NP Výskum A NP PARTI II. 

 
Samostatnou témou bolo pokračovanie NP PARTI (schválenie Zámeru a Reformného zámeru 
monitorovacou a hodnotiacou komisiou koncom apríla 2019) v previazaní na informácie 
o výstupoch i plnení ukazovateľov projektu a ich prepojenie na pokračovanie národného 
projektu NP PARTI I. Konkrétne formou transferu dobrej praxe z pilotnej schémy a pilotných 
projektov zastrešených NP PARTI I.: cyklus konferencií, informačných dní, tréningov 
a workshopov zameraných na transfer dobrých a zlých skúseností s participatívnou tvorbou 
verejných politík, ako aj analytickej činnosti a výsledkov z NP PARTI I., súčasťou bude riadená 
podpora aplikácie získaných skúseností do praxe ďalších subjektov verejnej správy, 
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Témou bola aj príprava záverečnej konferencie NP PARTI I: z pohľadu pilotnej schémy vo 
februári 2019. Hlavnou témou diskusie bolo hľadanie odpovedí na otázku: ako prezentovať 
podkativitu 1? a následná sumarizácia návrhov na formy a spôsoby prezentácie výstupov 
z PODA 1.  
 
Záverečný blok informačného dňa patril hľadaniu synergií s ostatnými národnými projektami, 
ako aj kľúčovou agendou ÚSV ROS: 

 prezentácia návrhu Akčného plánu OGP  

 prezentácia Akčného plánu KROS  

 prezentácia dosiahnutých výsledkov na NP PARTNERSTVO  

 prezentácia dosiahnutých výsledkov NP VÝSKUM 

 brainstorming na tému vzájomné prieniky, prepojenia, potenciál pre spoluprácu  
 
plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PODA1: 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 
o 18.06.2019 - Stredisko Smrekovec Donovaly / informačný deň k PODA1 - 

pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík:  SPOLUPRÁCA – 

DIALÓG - SYNERGIE 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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: 

 príprava prezentácie na výjazdové semináre v Košiciach (8.4.)  

 zabezpečenie účastníkov na semináre pripravované v KE 

 organizačná príprava seminárov v Košiciach v termíne 11.4. a 12.4. 

 stretnutie s Viktorom Nižňanským na tému - LTC a samospráva - kompetencie 
samosprávy v sociálnej oblasti; - modely riešenia sociálnej starostlivosti v samospráve 
vo Švajčiarsku; - municipalizácia obcí vo vzťahu k povinnostiam v sociálnej oblasti; - 
skúsenosti z organizácie ústrednej štátnej správy - spojenie sektoru sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti (10.4.) 

 aktívna účasť s prednášaním na workshopoch pre laickú a odbornú verejnosť 
v Košiciach (11.4. a 12.4.) 

 oboznamovanie sa s materiálmi  ZMOS, ÚMS k LTC 

 pripomienkovanie stratégie LTC 

 osobná konzultácia OUSA - prednáška a diskusia k téme domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti o príbuzného (15.4.) 

 analýza dostupnosti štatistických údajov LTC (24.4.) 

 individuálne stretnutie s INESS na tému kalkulácia oprávnených nákladov a sociálne 
potreby pre dlhodobo chorých (25.4.) 

 stretnutie pracovnej skupiny LTC ku príprave odbornej konferencie po výjazdových 
rokovaniach, príprava programu na záverečnú konferenciu a rozdelenie úloh na 
doplnenie stratégie LTC. (29.4.) 

 organizačná príprava a moderovanie podujatia pre verejnosť v rámci Európskeho 
týždňa verejného zdravia (15.5.) 

 prezentácia projektu LTC na workshopoch - "Deň manažmentu chronických rán" - 
Prešov a "Integrovaná zdravotno-sociálna starostlivosť pre ľudí s chronickými 
chorobami"- Košice (15.5.) 

 stretnutie pracovnej skupiny LTC ku pripravovanej konferencii a ku kontrole plnenia 
úloh na stratégii LTC (22.5.) 

 aktívna účasť na medzinárodnom dni sestier - prednášanie  Miesto ošetrovateľstva v 
dlhodobej starostlivosti  na Slovensku  (24.5.) 

 príprava konferencie LTC - príprava otázok pre moderátora a členov diskusných 
panelov konferencie + stretnutie s moderátorom, príprava záverečnej  prezentácie na 
konferenciu v koordinácii s pracovným tímom, dopĺňanie stratégie LTC, príprava 
tlačovej správy na konferenciu (28. – 30.5.) 

 príprava brífingu s novinármi, tlačovej správy a prezentácie na konferenciu (3.6.) 

 aktívna účasť na záverečnej konferencii - Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na 
Slovensku (4.6.) 
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 spracovanie podkladov z Ageing report 2018 pre materiál Stratégia LTC_22_06_2019; 
18.06. revízia podkladov pre Stratégia LTC_22_06_2019 MPSVR SR (17.06. a 19.06.) 

 rokovanie na MZ SR  s MUDr. Miroslavin Bdžochom, PhD., MPH a Hlavnej ministerskej 
sestry Mgr. Dariny Daniovej (11.6) 

 
Poznámka: LTC je skratka pre dlhodobú starostlivosť  
 

 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 3  
o 11.04.2019 - verejná knižnica Jána Bocatia, Košice / workshop PP1: Stratégie 

dlhodobej starostlivosti na Slovensku - odborná verejnosť  

o 12.04.2019 - verejná knižnica Jána Bocatia, Košice / workshop PP1: Stratégie 

dlhodobej starostlivosti na Slovensku - laická verejnosť  

o 04.06.2019 - Zichyho palác, Bratislava / konferencia PP1: Poskytovanie 

dlhodobej starostlivosti na Slovensku  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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 podkladov a finalizácia obsahovej časti záverečnej brožúry k projektu, 

 návrh systému konzultácií k Návrhu Fondu pre mládež – konkrétny nástroj na plnenie 
implementácie Koncepcie, ktorý bol zaslaný na MŠVV SR vo februári 2019 (RMS ako 
predkladateľ návrhu nedostal spätnú väzbu na návrh / ministerstvo vypracovalo svoj 
návrh novelizácie Zákona o podpore práce s mládežou)  

 príprava a zverejnenie predbežnej informácii o zámere novelizovať zákon 282/2008 zo 
strany MŠVV SR (máj 2019),  

 29.05.2019 - začiatok štádia predbežného konania k Návrhu zákona, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktoré boli oficiálne zaslané na MŠVVaŠ SR  - predbežná 
informácia číslo PI/2019/133,  

 spracovávanie pripomienok RMS k predbežnej informácii k Návrhu zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene 

a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli oficiálne zaslané na 

MŠVVaŠ SR  (máj 2019) a ich zaslanie, 

 05.06.2019 - ukončenie predbežnej informácie, 

 spracovávanie odborných podkladov pre proces pripomienkovania návrhu zákona,  

 príprava na medzirezortné pripomienkové konanie naplánované na júl 2019.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 1  
o Návrh na vytvorenie Fondu na podporu aktivít detí a mládeže a podporu 

systematickej mimoškolskej práce s nimi + zdôvodnenie / dôvodová správa 

 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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 konferencie, podkladov na konferenciu, komunikácia s účastníkmi a ďalšími 
partnermi 

 4.4.2019 – aktívna účasť expertov na konferencii k prerokovaniu Krajskej koncepcie 
EVVO v TN kraji, ktorá sa konala v Trenčíne, plánovanie súvisiacich aktivít, 

 spracovávanie pripomienok z konferencie, rozposielanie záverov z konferencie, úprava 
návrhu Akčného plánu, vyhodnocovanie pripomienok k návrhu priorít a opatrení, 

 úprava analytickej časti koncepcie, 

 analýza stavu EVV na školách na území kraja podľa pripomienok z konferencie, 

 pripomienkovanie  cieľového stavu krajského systému EVVO v TK do roku 2030, 

 príprava akčného plánu do roku 2021 v priorite č.2,spracovanie, konzultácie v skupine. 
Konzultácie a dopracovanie akčného plánu - priorita č.2. Pripomienkovanie dokumentu 
Akčný plán do roku 2021. Účasť na konferencii k predstaveniu a konzultovaniu 
koncepcie so stakeholdermi, 

 spracovanie zoznamu škôl v Trenčianskom kraji zapojených do programu Zelená škola 
ako podklad pre mapový výstup, 

 aktualizácia Akčného plánu podľa pripomienok z konferencie, kompletizácia príloh KK 
EVV TSK, finalizácia 2. verzie KK EVVO TSK + AP,  

 príprava odovzdania KK EVVO TSK + AP Úradu TSK, 

 exkurzia pre učiteľov - koordinátorov environmentálnej výchovy zo škôl Trenčianskeho 
kraja po náučnom chodníku Okolo Vršatca s výkladom o CHKO Biele Karpaty a PR 
Vršatské bradlá (15.5.), 

 preskúmanie a pripomienkovanie finálnej verzie Krajskej Koncepcie EVVO v 
Trenčianskom kraji, jazyková úprava, kontrola, príprava na grafické spracovanie 
materiálu,  

 príprava podkladov do zastupiteľstva pre finalizáciu procesu zavádzania verejnej 
politiky do praxe.  

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 
o 04.04.2019 - Úrad TSK, Trenčín / konferencia PP3: Krajská koncepcia 

enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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: 

 sumarizácia procesu participatívnej tvorby Koncepcie so zapojením cieľovej skupiny 
mentálne postihnutých občanov a ich blízkych, 

 príprava podkladov dokumentu Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí 
s mentálnym postihnutím v kompetencii BSK na roky 2019 – 2021, 

 aktívna komunikácia a konzultácie so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) a Odboru sociálnych vecí BSK na 
príprave materiálu do Komisií a zastupiteľstva BSK,  

 finalizácia dokumentu v súlade s pravidlami prijímania všeobecne záväzných nariadení 
Bratislavského samosprávneho kraja,  

 14. 6. 2019 – schválenie  Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym 
postihnutím v kompetencii BSK na roky 2019 – 2021 poslancami BSK  prostredníctvom 
Uznesenia č.147 / 2019 - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym 
postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021. 
 

 Poznámka: vzhľadom na fakt, že s BSK nie je podpísaná Zmluva o partnerstve a 
projekt sa realizuje na základe Memoranda o spolupráci - nie je možné priradiť a 
odpočítať hlavný výstup v zmysle ukazovateľov (iba v zmysle plnenia KPI i projektu 
- plnenie obsahu a hlavného výstupu k PP4) 
 

 
 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 
o Uznesenia č.147 / 2019 - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s 

mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na 
roky 2019 – 2021. (viď. poznámku hore)  

 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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: 

 finalizácia a kompletizácia 7 kapitol materiálu Metodika tvorby plánu komplexného 
klastrového/mikroregionálneho rozvoja (máj 2019),  

 finalizácia a kompletizácia rozpracovaných dokumentov, sumarizácia spracovaných 
analytických podkladov a výstupov: 

o Plán komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni 
klastra/mikroregiónu ako podklad pre jeho verejnú prezentáciu a zavedenie do 
praxe spolupracujúcich samospráv v území,  

o Komplexná analýza územia, ekonomického, sociálneho a ľudského kapitálu 
zúčastnených obcí, 

 príprava Metodiky participácie občanov na  klastrovej/ mikroregionálnej úrovni, 
 príprava podujatia v Spišskom Hrhove – konferencia vrátane exkurzie spojenej 

s prezentáciou implementáciou verejných politík v praxi, tvorba štruktúry podujatia, 
obsahové zameranie exkurzie a výber príkladov dobrej praxe zo Spišského Hrhova,  

 spracovanie grafických návrhov  pre metodiku tvorby plánu komplexného klastrového 
/ mikroregionálneho rozvoja ako aj metodiku participácie občanov na klastrovej / 
mikroregionálnej úrovni: obálky publikácií a ilustrácie k obsahovej časti,  

 10. – 11.6.2019 - realizácia podujatí a aktívna účasť expertov na podujatiach Od Levoče 
po Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi (prezentačný deň a exkurzia), 

 komunikácia s obcou Spišský Hrhov o stratégii zavedenia politiky do praxe. 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2 
o 10.06.2019 - Kultúrny dom, Spišsský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po 

Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi – prezentačný deň  

o 11.06.2019 - Kultúrny dom, Spišsský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po 

Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - exkurzia, alebo politiky v 

praxi samosprávy  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 3  
o Plán komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni 

klastra/mikroregiónu, 

o Komplexná analýza územia, ekonomického, sociálneho a ľudského kapitálu 

zúčastnených obcí, 

o Metodika tvorby plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja. 
o z toho dva materiály odpočítavame na strane MVSR/ÚSVROS/CAF a jeden na 

strane partnera obce Spišský Hrhov (Plán komplexného sociálno-
ekonomického rozvoja na úrovni klastra/mikroregiónu) 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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: 

 štúdium a spoznámkovanie zaslaných materiálov ako podklad k pracovnému stretnutiu 
(Participácia detí a mladých, E. Kriglerová), príprava – diskusia k návrhom prezentácie 
cieľových skupín v rámci dní Svidníka, 

 26.4.2019 - aktívna účasť na stretnutí pracovnej skupiny zástupcov zraniteľných skupín 
v meste Svidník a ich hostí za jednotlivé skupiny (mladí, seniori, Rómovi, Rusíni, 
zdravotne postihnutí, ľudia bez domova atď.) so zameraním na tému participácie a 
integrácie zdravotne postihnutých, 

 príprava návrhov a podnetov pre zapojenie vybraných skupín zraniteľných osôb s 
dôrazom na mladých a deti, ako aj synergie a spoluprácu s ostatnými skupinami ako 
podklad pre prípravu Stratégie,  

 príprava návrhov  a scenárov na verejnú prezentáciu cieľových skupín (Rómovia, 
Rusíni, zdravotne postihnutí, seniori, deti a mládež, bezdomovci, sociálne 
znevýhodnení, deti z detského domova) v rámci záverečnej konferencie a 
informačného dňa, plánovaných na 28. – 29.6.2019 vo Svidníku,  

 príprava aktivity zameranej na scitlivenie verejnosti a prvú prezentáciu zraniteľných 
skupín v meste Svidník – aktívne zapojenie zástupcov zraniteľných skupín a koordinácia 
ďalších obyvateľov, 

 prípravné práce spojené s realizáciou záverečného podujatia, oslovenie zahraničných 
partnerských miest na účasť na konferencii – samostatný panel k téme zapájania 
zraniteľných skupín, príprava podkladov na konferenciu, komunikácia s účastníkmi a 
ďalšími partnermi, organizačné zabezpečenie, príprava pozvánky, plagátov,  

 komunikácia s ÚSV ROS v previazaní prípravu a zabezpečenie bloku o participatívnom 
rozpočtovaní ako nástroji implementácie verejných politík,  

 28. – 29.6.2019 - realizácia podujatia vo Svidníku – konferencia vrátane informačného 
dňa spojeného s prezentáciou zraniteľných skupín,  

 tvorba videonahrávok k téme zraniteľné skupiny vo Svidníku. 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 3 
o 26.04.2019 - Svidník / workshop - pracovné stretnutie PP6: Svidník pre 

všetkých - stretnutie pracovnej skupiny - zapájanie zraniteľných skupín do 
tvorby verejných politík - zdravotne postihnutí  

o 28.06.2019 - Kultúrny dom, Svidník / konferencia PP6: Svidník pre všetkých - 
Ako vtiahnuť perspektívu zraniteľných skupín do tvorby politík  

o 29.06.2019 - námestie pred okresným úradom vo Svidníku, Svidník / 
informačný deň PP6: Svidník pre všetkých - Aj my sme Svidníčania - 
prezentácia spolupracujúcich skupín obyvateľov (zraniteľné skupiny) a členov 
pracovnej skupiny 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Poznámka: viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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: 

 vyhodnocovanie dotazníkov z prieskumu medzi obyvateľmi mesta Partizánske o 
nakladaní s odpadmi v meste, ktorého vyhodnotenie bude súčasťou Analýzy 
nakladania s odpadmi v meste Partizánske, 

 pracovné stretnutie tímu (12.4.), 

 príprava dokumentu Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v 
meste Partizánske a  Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste 
Partizánske, 

 stretnutia zainteresovaných skupín a pracovnej skupiny (2.5.2019) 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Poznámka: / 
 

 
  



 23 

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: 

 predmediačný kontakt PDCS –  OZ Utopia a predmediačný kontakt PDCS – mesto 
Hlohovec, 

 prvé kolo verejných stretnutí – zber nápadov v rámci PR Hlohovec (25.04.2019)  
poznámka: Vzhľadom na skutočnosť, že sa na realizácii podujatí v novom ročníku 
participatívneho rozpočtu v Hlohovci nezúčastňuje partner projektu OZ Utopia a mesto 
Hlohovec nemá nastavené merateľné ukazovatele tak, aby mohlo podujatie odpočítať, 
toto podujatie neodpočítavame, ale informujeme o ňom, 

 MsZ Hlohovec 02.05.2019, do rozpočtu mesta boli zaradené prostriedky na komplexnú 
revitalizáciu vnútrobloku Sihoť ako výsledok procesu participatívneho plánovania, 

 odovzdanie Východiskovej analýzy stavu participácie v meste Hlohovec  
poznámka: Prvá verzia „Východiskovej analýzy stavu participácie v meste Hlohovec“ 
bola spracovaná v období september 2017 – január 2018. Prezentovaná bola na 
stretnutí všetkých partnerov pilotného projektu č. 8 v Hlohovci, dňa 26.01.2018. Na 
základe vzniknutých požiadaviek ÚSV ROS mala byť analýza dopracovaná o pohľad 
samosprávy. Odpočítavaná analýza bola odovzdaná dňa 06.05.2019 bez zapracovania 
pohľadu samosprávy, avšak vzhľadom na „živý priebeh“ projektu a realizácie aktivít 
bola analýza obohatená o problémové oblasti, ktoré priniesla realizácia pilotného 
projektu a ďalšie samosprávy budú môcť tieto skúsenosti zúročiť, 

 pracovné stretnutie – mediácia PDCS – OZ Utopia – mesto Hlohovec – ÚSV ROS 
(22.05.2019), 
poznámka: Mediačný proces prebiehal pod patronátom Splnomocnenca vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti, na žiadosť zo strany partnera projektu OZ Utopia. Cieľom 
mediačného procesu bola sumarizácia tém, v ktorých sa partneri potrebujú dohodnúť 
a formulovanie návrhov na ich riešenie. Pokračovaním mediačného procesu bude 
ďalšie spoločné stretnutie v júli, ktorému sú otvorení všetci partneri projektu, s cieľom 
dodiskutovať možné riešenia a uzavrieť dohodu o ďalšom smerovaní pilotného 
projektu,    

 druhé kolo verejných stretnutí – zber nápadov v rámci PR Hlohovec (23.05.2019) / nie 
je vykazované v rámci PV m. Lukačovič, ale bolo zrealizované  
poznámka: Vzhľadom na skutočnosť, že sa na realizácii podujatí v novom ročníku 
participatívneho rozpočtu v Hlohovci nezúčastňuje partner projektu OZ Utopia, 
sa participatívny rozpočet ako predmet spoločného projektu ďalej nevykazuje. 
Zamestnanec mesta Hlohovec si toto podujatie neodpočítava ani vo svojom pracovnom 
výkaze, 

 implementácia vizualizácie rozpočtu (OZ Utopia), interné pripomienkovanie 
spracovanej vizualizácie rozpočtu v rámci mesta Hlohovec (mesto Hlohovec), 

 rozpracovanie dokumentu, ktorý opisuje proces participatívneho plánovania verejných 
priestorov v meste Hlohovec, interné pripomienkovanie dokumentu zamestnancami 
mestského úradu Hlohovec (mesto Hlohovec), 
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 pracovné stretnutie k pokračovaniu projektu PP8 medzi zástupcami OZ Utopia a ÚSV 
ROS (12.06.2019; prezenčka, zápis),  

 pracovné stretnutie k príprave zostávajúcich podujatí v rámci realizácie projektu  
(konferencie a workshopov) medzi zástupcami OZ Utopia a ÚSV ROS (26.06.2019; 
prezenčka, zápis), 

 príprava príručky participatívneho rozpočtovania a príprava podujatí za projekt.  
 

 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1 
o Analýza stavu participácie v meste Hlohovec  - analýza východiskového stavu  

 Poznámka: viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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: 

 práce na dokumente Stratégia zabezpečenia prístupnosti pre všetkých  – 

spracovávanie podkladov, písanie jednotlivých kapitol,  

 finalizácia hlavných výstupov za UNSS a mesto Nitra,  

 pripomienkovanie Stratégie,  štylistické korektúry textu,  

 informovanie členov komisií MZ v Nitre o dokumente Stratégia zabezpečenia 

prístupnosti pre všetkých,  

 príprava konferencie a podkladov na konferenciu,  

 komunikácia s účastníkmi a ďalšími partnermi,  

 organizačné zabezpečenie, príprava pozvánky, plagátov, videonahrávky k téme 
prístupnosti mesta,  

 spracovanie prezentácií pre konferenciu poverenými expertmi,  

 komunikácia s ÚSV ROS v previazaní prípravu a zabezpečenie panelovej diskusie so 
zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy na konferencii,  

 18.6.2019 – aktívna účasť na záverečnej konferencii - Prístupnosť mesta Nitry pre 

všetkých alebo "ako byť absolútne in vo veľkom meste" 

 príprava podkladov a nastavenie procesu spojeného so zavedením verejnej politiky do 

života mesta a jej schvaľovanie na mestskom zastupiteľstve.  

 
 
 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 
o 18.06.2019 - koncertná sála Župného domu v Nitre / konferencia PP9 - 

Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých alebo "ako byť absolútne in vo veľkom 
meste" 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2 
o Uznesenie č.213 / 2019 - MZ - Stratégia zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra 

pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov a 
návštevníkov + metodická príručka, vrátane metodickej príručky / NA STRANE 
MESTA NITRA  

o Analýzy a expertné stanoviska k aktuálnemu stavu prístupnosti, potrieb 
zabezpečenia prístupnosti a návrhy riešení zabezpečenia prístupnosti v meste 
Nitra / NA STRANE UNSS 

 Poznámka: viac informácií k podujatiu a materiálom v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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: 

 tvorba odborných materiálov pre Stratégiu: úskalia participácie, potenciálne riziká pre 

participatívny proces, prístupy - verejnosť a samospráva, strategické nastavenie (ciele, 

riziká, postupy, princípy procesu)  

 Zhrnutie cieľov kvalitného participatívneho procesu a zdôvodnenie,  

 sumarizácia analytickej činnosti, realizovanej v rámci projektu do komplexného 

materiálu,  

 finalizácia materiálu Stratégia tvorby plánov využívania verejných priestorov, plôch s 

využitím mechanizmu participácie a zapojenia občanov,  

 pripomienkovanie Stratégie na strane mesta,  

 generovanie návrhov ako zapracovať Stratégiu a Koncepciu do procesu implementácie 

verejnej politiky (zastupiteľstvo, interná smernica, nastavenie procesov a priradenie 

kompetencií),  

 definovanie štruktúry metodickej príručky - Zapojenie verejnosti do plánovania 

verejných priestranstiev, príprava podkladov pre odporúčané postupy prípravy 

participatívnych procesov a participatívne plánovanie,  

 tvorba metodiky ako krok za krokom zapájať verejnosť do plánovania verejných 

priestranstiev,  

 diskusia o podujatí na dissemináciu výstupov a výsledkov projektu, návrhy na riešenie 

v rámci informačného dňa.  

 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1 
o PP10 - na strane Bratislava hlavné mesto - STRATÉGIA PARTICIPATÍVNEHO 

PLÁNOVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV - Stratégia tvorby plánov využívania 
verejných priestorov, plôch s využitím mechanizmu participácie a zapojenia 
občanov  

  Poznámka: viac informácií k podujatiu a materiálom v kapitole Merateľné ukazovatele 
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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: 

 prípravy na zavedenie politiky do praxe a schválenie materiálu mestským 

zastupiteľstvom, 

 prebieha verejné obstarávanie na aktivitu Plánu udržateľnej mobility s cieľom 

schválenia predmetného dokumentu.  

 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Poznámka: / 
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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: 

 8.4. - organizácia spojená so zmenou termínu záverečnej konferencie PP12  

 18.4. - pracovné stretnutie s predstaviteľkou Regionálneho centra sociálnej ekonomiky 
v Prešove 

 23.4. - individuálne telefonické rozhovory so starostami pozvanými na záverečná 
konferenciu PP12 

 24.2. - pracovné stretnutie s predstaviteľkou Prešovskej rozvojovej agentúry 

 25.4. - pracovné stretnutie s garantkou KC Kojatice k záverečnej konferencii PP12 

 26.4. - príprava propagačných materiálov na záverečnú konferenciu PP12  

 29.4. - záverečná konferencia PP12 "Občan je prínosom pre obec" v Prešove  

 30.4. - spracovanie výstupov záverečnej konferencie PP12  

 6.5. - pracovné stretnutie so starostkou obce Lenartov a príprava Stratégie 
začleňovania Rómov  

 13.5. - pracovné stretnutie s OZ Vyrovnávanie šancí ohľadom dotácií v školstve, 

 24.5. - pracovné  stretnutie s E. Szolgayovou, Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia 
bytovej politiky a mestského rozvoja k otázke nájomného bývania a bytov prestupného 
bývania,  

 30.5. - účasť na konferencii Rómovia – 30 rokov po revolúcii 

 5.6. Účasť na Komisii pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre prioritné osi 5 a 6, 6.6.: 

 účasť na stretnutí Konzultácia s riaditeľom Slovnaftu o pracovných príležitostiach a 
podpore programov pre MRK,  

 10.6. Účasť na Platforme Človek v ohrození - "Lepšie verejné politiky pre MRK",  

 13.6. Pracovné stretnutie so starostkou obce Lenartov, Zápisnica zo stretnutia, 

 príprava podkladov k výstupným analýzam, 

 grafické práce pre potreby projektu PP12, 

 spolupráca na tvorbe podkladov k Stratégii začleňovania Rómov v obci Lenartov, 

 pripomienkovanie výstupných analýz PP12    ,    

 príprava podkladov pre lokálny akčný plán vzdelávania. 
 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 
o 29.04.2019 - Hotel Dukla, Prešov / konferencia PP12: Aktívny občan je 

prínosom pre obec  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Poznámka: viac informácií k podujatiu a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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sprievodné aktivity k PODA 1  

 predstavujeme pilotné projekty – editovanie príspevkom, príprava na ich využitie pre 
samostatný výstup o pilotnej schéme rozšírený o požiadavku ÚSV ROS:  

o o každom pilotnom projekte mať stručnú informáciu, ktorá sumarizuje výstup 
pilota + popis procesu tvorby + vizualizácia participatívneho procesu, 

o forma: obojstrannú A4, vizuálne príťažlivo spracovaná,  
o cieľová skupina: prioritne poslanci + vedenie mesta / župy / rezortu + MNO 

a zainteresovaní aktéri + široká verejnosť, 
o spôsob použitia: šírenie témy ako takej. 

 

 realizácia doplnkových rozhovorov s aktérmi pilotných projektov – podpora zberu dát 
II. / monitoring a hodnotenie pilotnej schémy, spracovávanie podkladov zo zaslaných 
naratívnych správ, video zber dát   
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PODA 2 / PODPORA ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY 
 
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2  
V monitorovacom období ďalej pokračovala a prebiehala metodická, výskumná a analytická 
činnosť v rámci pracovných skupín:  

 teoretické východiská participácie  
 participácia a zapájanie zraniteľných skupín 
 hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík  
 participácia a štátna správa 
 participatívne rozpočty a samosprávy 
 participatívne rozpočty a školy  
 videozberdát IV.  
 ekonomické prínosy participácie 
 e-participácia / znalostná databáza   
 participácia a legislatívny rámec  
 participácia a budovanie kapacít  

 

príprava a realizácia pracovných stretnutí k PODA 2 

 3.5.2019 – pracovné stretnutie k PODA 2  

 14.6.2019 – pracovné stretnutie k PODA 2  
 17.6.2019 – informačný deň k PODA 2  

 
3.5.2019 – pracovné stretnutie k PODA 2 
Predmetom stretnutia bola prezentácia nadstavbového riešenia pre udržanie kontinuity práce 
expertov, ktorú zabezpečila Barbara Gindlová – odborný garant projektu. Zabezpečenie 
pokračovania projektu je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie prenosu výsledkov 
z NP PARTI I. do ďalšej činnosti expertov, ako aj budovania nových programov a projektov 
úradu na podporu participatívnej tvorby verejných politík. Stretnutie si položilo zásadné 
otázky, ktoré experti spoločne diskutovali.  
 
O aké intervencie (realizované s akým zámerom) máme záujem?    

 zmeniť postoj mnohopočetnej a nehomogénnej skupiny k participácii a zapájaniu 

verejnosti do tvorby verejných politík tak, aby formálnu a intuitívnu participáciu 

nahradila riadená participácia, ktorá spĺňa základné kritériá kvality, prostredníctvom 

ich zapojenia do živých participačných procesov, ako aj do rôznorodých informačných, 

vzdelávacích a komunikačných aktivít, 

 rozšíriť portfólio znalostí a prehĺbiť naše poznanie o participatívnom procese na báze 

cielenej a priebežnej analytickej a výskumnej činnosti, ako aj monitoringu a hodnotení 

legislatívnych opatrení na podporu participácie zavedených do praxe štátnej správy, či 

ukončených a prebiehajúcich procesov participačnej tvorby verejných politík na 

všetkých úrovniach VS.  

 zabezpečenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu, komunikačným zdrojom 

a informačným podujatiam v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ako aj 

prístupu k odbornej podpore pre rôzne cieľové skupiny.  
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Kto má byť cieľová skupina?   
Dôraz na zamestnancov a predstaviteľov inštitúcií a subjektov štátnej správy, zamestnancov a 
volených predstaviteľov regionálnej územnej samosprávy a miestnej územnej samosprávy 
(primátori, starostovia, poslanci, odborní zamestnanci), ale v zmysle presadzovania princípov 
partnerstva aj na zástupcov, predstaviteľov MNO, mladých ľudí, študentov škôl, širokú 
verejnosť a občanov. 
 

Akou formou je potrebné realizovať intervencie?   

 Šírením dobrej praxe z NP PARTI I.  

 Učením praxou a v praxi - v každodennej prevádzke subjektov VS  

 Vzdelávaním, podporou informovanosti a komunikácie – téma: otvorené vládnutie, 

partnerstvo a participatívna tvorba verejných politík  

 Pokračovaním analytických a výskumných aktivít  

 
Aké sú priority z hľadiska obsahovej štruktúry ďalšej činnosti?    
PRIORITNÁ OBLASŤ 1/ PILOTNÉ SCHÉMY  
PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ ANALYTIKA A VÝSKUM 
PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ LEGISLATÍVA 
PRIORITNÁ OBLASŤ 4/ BUDOVANIE KAPACÍT 

 

14.6.2019 – pracovné stretnutie k PODA 2 
Išlo o pravidelné stretnutie expertov z jednotlivých pracovných tímov a zástupcov 
projektového tímu. Predmetom pracovného stretnutia boli:  

 sumarizácia činností a výsledkov za rok 2019 (prosím pripravte si v základných 

bodoch v previazaní na konkrétne výstupy)  

 aktuálne práce na konkrétnych výstupoch z PODA 2  
 záverečné analýzy: výstupy a analýzy za projekt z PODA 2 v previazaní na ukončenie 

projektu 
 NP PARTI II. – pokračovanie projektu v rokoch 2020 – 2022, prezentácia NP PARTI 

II. a nastavenie analytických prác na projekte  
 diskusia k jednotlivým bodom  
 stretnutie viedla: Barbara Gindlová – odborný garant   

 

17.6.2019 – informačný deň k PODA 2 / SPOLUPRÁCA – DIALÓG - SYNERGIE  
Informačný deň ponúkol pohľad na stav pilotných projektov, o prienikoch a využiteľnosti 
nadobudnutých skúseností, ako aj spracovaných výstupov v ďalšej činnosti ÚSV ROS. Podujatie 
k národnému projektu NP PARTI a podaktivite 2 malo charakter stretnutia zameraného na 
výmenu informácií a budovanie interakcií medzi NP PARTI, ostatnými národnými projektami 
a agendou úradu ÚSV ROS:  

 NP PARTNERSTVO 
 NP VÝSKUM 
 Koncepcia pre rozvoj občianskej spoločnosti  
 Iniciatíva pre otvorené vládnutie.  
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Miesto a termín stretnutia: Stredisko Smrekovec Donovaly / 17.06.2019 
Stretnutie viedla: Barbara Gindlová – odborný garant   
Hlavné témy:  

 zhodnotenie aktuálneho stavu realizácie podaktivity 2 v previazaní na pracovné 

témy a tímy  

o plán aktivít na 2. polrok 2019 v prerozdelení na: podujatia / pracovné cesty / 

modely zapájania verejnosti v organizačných štruktúrach VS / školenia / 

vzdelávanie / budovanie kapacít / vzdelávací program / monitoring a hodnotenie 

participatívnej tvorby verejných politík v rámci pilotnej schémy (PS) a mimo PS / 

požiadavky ÚSV ROS na výstupy a distribúciu, dissemináciu výsledkov 

o  výsledky: Prípadové štúdie, Kuchárske knihy procesu tvorby verejnej politiky + 

procesné mapy / vizualizácia procesu + Procesné mapy k jednotlivým 

analyzovaným procesom (treba vybrať – nie všetky) + Analýza pilotnej schémy – 

vyhodnotiť ako „dotačnú schému“ na podporu participatívnej tvorby verejných 

politík + Analýza procesov participatívnej tvorby verejných politík na jednotlivých 

úrovniach verejnej správy  

o pokračovanie NP PARTI: (schválenie Zámeru a Reformného zámeru 

monitorovacou a hodnotiacou komisiou koncom apríla 2019) v previazaní na 

pokračovanie analytickej činnosti v zmysle dohodnutých rámcov  

o  prieniky výsledkov, výstupov a rozbehnutých činností, nastavení, riešení na 

ostatnú agendu ÚSV ROS:  

o prezentácia návrhu Akčného plánu OGP 

o prezentácia Akčného plánu KROS  

o prezentácia dosiahnutých výsledkov na NP PARTNERSTVO  

o prezentácia dosiahnutých výsledkov NP VÝSKUM 

o brainstorming na tému vzájomné prieniky, prepojenia, potenciál pre 

spoluprácu  

 
plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PODA1: 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1 
o 17.06.2019 - Stredisko Smrekovec Donovaly / informačný deň k PODA1 - 

pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík:  SPOLUPRÁCA – 

DIALÓG - SYNERGIE 

Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele 
(viď kapitolu merateľné ukazovatele), 
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detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy  

 

teoretické východiská  

 tvorba a finalizácia hodnotiacej správy k participatívnemu procesu Koncepcie 
mestského rozvoja (A. Šestáková / súčasťou zberu dát III. – monitoring a hodnotenie 
participatívnej tvorby verejných politík na úrovni štátnej správy - apríl 2019) 

 kódovanie a analýza dát, syntéza dát z analýzy rozhovorov a analýzy dokumentov 

 úprava formálnych náležitostí, príprava príloh ku správe 

 príprava podkladov k výstupu Spôsoby a miera participácie na Slovensku (správa 
o reprezentatívnom prieskume participácie na Slovensku) 

 3.5.2019 – aktívna účasť na pracovnom stretnutí k PODA 2 –prezentácia návrhov na 
pokračovanie projektu, príprava na dissemináciu výstupov NP PARTI I. a zabezpečenie 
kontinuity výskumnej činnosti  

 pracovné stretnutie k téme pokračovania výskumnej činnosti pracovnej skupiny 
teoretické východiská  

 prijatie nového člena tímu do pracovnej skupiny teoretické východiská (Soňa 
Kariková – od 1.6.2019) 

 úpravy Slovníka participácie na základe jazykovej korektúry 

 nominácia a výber expertov pre spracovanie úvodných textov k slovníku  

 14.6.2019 – aktívna účasť na pracovnom stretnutí k PODA 2  

 20.6.2019 – pracovné stretnutie k dokončeniu výstupov za NP PARTI I., sumarizácia 
dosiahnutých výsledkov a príprava návrhu nadstavbových riešení a pokračovania 
výskumu  

 príprava návrhu výskumnej činnosti (udržanie kontinuity, nadstavbové riešenia, 
pokračovanie výskumu cez NP PARTI II) 
 

Zodpovedné expertky: Jana Plichtová,  Anna Šestáková a Soňa Kariková 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Poznámka: / 
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zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín  

 10.5.2019 – pracovné stretnutie k príprave publikácie a pilotnému projektu č.6  

 3.5.2019 – aktívna účasť (A. Chudžíková) na pracovnom stretnutí k PODA 2 –
prezentácia návrhov na pokračovanie projektu, príprava na dissemináciu výstupov NP 
PARTI I. a zabezpečenie kontinuity výskumnej činnosti  

 
Publikácia Ľudia za záclonou  

 editovanie 12 prípadových štúdií (M. Kollár - jún),  

 finalizácia samostatného sprievodného textu od Z. Fialovej do publikácie (jún),  

 dopracovávanie teoretických úvodov, kontrola signovania citácií / výpovedí aktérov,  

 priebežná finalizácia textov dvanástich prípadových štúdií, 

 príprava štúdií na publikáciu na základe editorskej činnosti,  

 príprava podkladov pre spracovanie modelov pri zohľadnení prístupov zapájania 
zraniteľných skupín na rôznych úrovniach verejnej správy, 

 publikácia:  
o predstaví 12 prípadových štúdií, teoretické východiská a zistenia / odporúčania 

z výskumu,  
o ponúkne základný zdroj dát pre záverečnú analýzu procesov a prínosov 

participácie,  
o bude samostatným vydavateľským výstupom z projektu 

 
Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana 
Kadlečíková  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Poznámka: / 
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zber dát II. / monitoring pilotnej schémy  
 spracovanie odpočtov za pilotné projekt / časť podkladov pre výročnú monitorovaciu 

správu, 

 priebežný zber a vyhodnocovanie dát z jednotlivých pilotných projektov,  

 koordinácia činnosti monitorovacieho tímu týkajúca sa spracovania prípadových 
štúdií k jednotlivým pilotným projektom, 

 pripomienkovanie prvých verzií prípadových štúdií k jednotlivým pilotným projektom, 
ktoré boli spracované ostatnými členmi monitorovacieho tímu, 

 príprava podmienok na zavedenie časti výsledkov a výstupov projektu NP PARTI do 
kurzu „Verejná politika na Slovensku“, ktorý je poskytovaný Katedrou politológie 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

 3.5.2019 – aktívna účasť na pracovnom stretnutí k PODA 2 – prezentácia návrhov na 
pokračovanie projektu, príprava na dissemináciu výstupov NP PARTI I. a zabezpečenie 
kontinuity výskumnej činnosti (Jakub Varíni, Alexandra Poláková Suchalová, Daniel 
Klimovský, Tomáš Malec, Alexandra Hrabinová),  

 14.6.2019 – aktívna účasť na pracovnom stretnutí k PODA 2.  
 
Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra 
Poláková, Terézia Šabová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabinová)  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 
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zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy  
 
Do štruktúry podaktivity 2 sme zapracovali aj jedno voľné zadanie. Cieľom bolo vytvoriť 
priestor pre nové témy a ďalšie interpretačné rámce výskumu, ktoré prinesie samotná 
realizácia projektu. Témy výskumu: 

1. monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy,  
2. monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej 

samosprávy,  
3. monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v 

ekosystéme stredných a základných škôl.  
 

zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy  

 vzhľadom na skutočnosť, že Bruno Konečný ako vedúci pracovnej skupiny hodnotenie 
procesov na úrovni štátnej správy sa stal po komunálnych voľbách 2018 od januára 
splnomocnencom pre mestské časti hl. mesta Bratislava, miesto experta NP PARTI, 
ktoré zastával ostalo neobsadené. Pokračujú kroky k vypísaniu a obsadeniu 
výberového konania na obsadenie pracovného miesta. 

 dokončenie prípadovej štúdie Koncepcia mestského rozvoja (apríl 2019 / A. Šestáková) 
na základe samostatnej metodiky hodnotenia participatívnych procesov vznikli tri 
samostatné prípadové štúdie, ktoré boli zamerané na tri verejné politiky, 
participatívne tvorené na štátnej úrovni:  

 Surovinová politika Slovenskej republiky  
Vypracovali: Zuzana Réveszová Bruno Konečný 

 Koncepcia mestského rozvoja do roku 2030 
Vypracovala: Mgr. Anna Šestáková, PhD. 

 Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030  
Vypracovala: Mgr. Marianna Mrva 

 začiatkom júna 2019 sa otvorila komunikácia s vybranými rezortmi, ktorých 
participatívnu tvorbu verejných politík sme monitorovali a výsledky výskumu 
spracovali do prípadových štúdií 

 bolo zahájené pripomienkovanie prípadových štúdií zo strany relevantných 
ministerstiev (MH SR a MD SR) a následne príprava osobných stretnutí, workshopov so 
zástupcami vybraných rezortov k zisteniam a odporúčaniam, ktoré ponúkli prípadové 
štúdie a jednotlivé rozhovory s aktérmi. 

 rozhovory so zástupcami rezortov priniesli tieto zistenia:  
o procesy vyžadujú zvýšené nasadenie odborných a technických kapacít 

a optimálne by bolo, keby ministerstvá s týmito nákladmi rátalo v rozpočtoch,   
o je potrebné verejne komunikovať, že participatívne procesy tvorby verejných 

politík, sa v krátkej budúcnosti stanú normou najmä v oblastiach, ktoré sú 
prierezové a prirodzene vyžadujú aktívne zapájanie mnohých stakeholderov, 

o je potrebné hľadať vhodné podujatia a príležitosti pre informovanie 
o prínosoch participatívnej tvorby verejných politík - napr. dohodlo sa, že tému 
potreby participatívneho prístupu pri tvorbe verejných politík, strategických 
a iných plánovacích dokumentov zaradia do najbližšieho stretnutia Platformy 
pre rozvoj slovenských miest (pravdepodobne prvý novembrový týždeň 2019).  
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o treba viac a cielenejšie komunikovať o možnostiach „nechať si za rezort 
vyškoliť“ v rámci NP PARTI experta (najlepšie expertov) z rezortu/dotknutých 
subjektov verejnej správy. 

 štúdie predstavujú jeden z výsledkov zberu dát III. a sú podkladom pre záverečnú 
analýzu participačných procesov na jednotlivých úrovniach verejnej správy.  

 stále je otvorená otázka, či do konca projektu zvládneme zrealizovať ešte ďalšie 
pološtruktúrované rozhovory s vybranými aktérmi a spracovať prípadne dve ďalšie 
prípadové štúdie. Navrhované politiky sú : 

o MŽP SR: Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 
o MV SR: 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií 

 
Spolupracujúci experti: Anna Šestáková  
Podporná expertná skupina: Lucia Lacika, Alexandra Poláková, Daniel Klimovský  

 

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Poznámka: / 
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zber dát III. / participatívne rozpočtovanie 

 

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   

 

zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy  

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Richardom Bojničanom – autor občianskych 

projektov v participatívnom rozpočte v Hlohovci (apríl 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Katarínou Hradickou - referentka oddelenia 

regionálneho rozvoja v Spišskej Belej, Helenou Zadžorovou - zakladateľku OZ 

Expression a autorkou projektu v participatívnom rozpočte v Spišskej Belej a Miriam 

Bachledovou – pracovníčkou s mládežou v meste Spišská Belá, členkou OZ Expression 

a predkladateľkou projektu v participatívnom rozpočte v Spišskej Belej (apríl 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Dionýzom Keményim – bývalým 

viceprimátorom, poslancom a odborným koordinátorom v participatívnom rozpočte 

2019 v Rožňave a Richardom Petrom – OZ Otvor Dvor, koordinátorom participatívneho 

rozpočtu v Rožňave na strane MVO (apríl 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Pavlom Vančom – autor občianskeho projektu 

v participatívnom rozpočte v Trnave (apríl 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor so Zuzanou Valockou – starostkou obce Žabokreky 

(apríl 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný telefonický rozhovor s Pavlom Ondrejkom – prednostom 

obecného úradu obce Poniky (apríl 2019) 

 písomná komunikácia s Annou Černákovou – starostkou obce Sološnica a Júliou 

Jánošíkovou – predkladateľkou projektu do participatívneho rozpočtu v obci Sološnica 

(apríl 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s  Mariom Schwabom - poradcom starostu, 

kompetentným za investície a rozvojové projekty v MČ Bratislava-Vajnory (máj 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Martinom Kurucom – starostom MČ Bratislava-

Vrakuňa (máj 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Milkou Podmajerskou – vedúcou kancelárie 

starostu MČ Bratislava-Petržalka (máj 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Miroslavom Zubercom – prvým zástupcom 

primátora a  poslancom v Ružomberku (máj 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Dianou Dušekovou - referentkou pre 

komunikáciu, partnerské mestá a protokol v meste Prievidza a Michalom Ďureje - 

hovorca mesta Prievidza (jún 2019) 

 zrealizovaný a spracovaný rozhovor s autorkou občianskeho projektu 

v participatívnom rozpočte v Prievidzi (jún 2019) 
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o konzultácia k nastaveniu pravidiel participatívneho rozpočtu v Novom Meste nad 

Váhom s prvým zástupcom primátora Františkom Mašlonkom, referentkou pre 

spracovávanie rozvojových projektov  mesta Katarínou Pavlíčkovou , vedúcim 

oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry Dušanom Hevérim a vedúcim oddelenia 

finančnej a informačnej sústavy Miroslavom Trúsikom; účasť na verejnom zvažovaní 

s predkladateľmi projektov v rámci participatívneho komunitného rozpočtu Nového 

Mesta nad Váhom 2019 (apríl 2019) 

o konzultačné stretnutie so Samuelom Chrťanom – študentom štvrtého ročníka odboru 

Verejnej politiky na Univerzite Komenského v Bratislave k nastaveniu témy diplomovej 

práce v oblasti participatívneho rozpočtovania (máj 2019) 

o konzultácia k nastaveniu procesu participatívneho rozpočtu v MČ Bratislava-Lamač 

a na základných školách s prednostkou mestského úradu Michaelou Kövári Mrázovou 

a členkou komisii a rady školy Petronelou Klačanskou (máj 2019) 

o prezentácia „Participatívny rozpočet a jeho uplatnenie v samospráve“ na konferencii 

Asociácie komunálnych ekonómov v Podbanskom, Hotel Permon (16.05.2019) 

o konzultácia k nastaveniu procesu participatívneho rozpočtu v MČ Bratislava-Záhorská 

Bystrica s prednostkou mestského úradu Dagmar Krajčírovou a troma agendou 

poverenými zamestnancami MsÚ (jún 2019) 

o stretnutie s Lukášom Lukáčom, zástupcom Civita Center, k pripravovanej platforme na 

podporu a komunikáciu participatívneho rozpočtovania v samosprávach (jún 2019) 

 
Poznámka: nahrávky z každého realizovaného rozhovoru sú súčasťou sprievodnej 
dokumentácie, súčasne vznikajú prepisy nahrávok z vybraných rozhovorov  a vybraných častí 
rozhovorov, materiály sú podkladom k štúdiám a príručke o participatívnych rozpočtoch.  
 
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová s tímom Barbara Gindlová, Bruno Konečný, 
Dominika Halienová, Alexandra Poláková Suchalová a Eliška Herinková 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Poznámka: / 
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zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl  

 priebeh procesu školského participatívneho rozpočtu na školách (realizácia fáz 
teoretickej časti, praktickej časti - príprava, navrhovanie, schvaľovanie, kampaň, 
hlasovanie, výsledky, realizácia a celkové hodnotenie celého priebehu parti rozpočtu 
na školách) 

 účasť adoptívnych rodičov na vybraných častiach realizácie participatívneho rozpočtu 
na stredných školách 

 spätná väzba od škôl v podobe denníkov za každú skončenú časť v priebehu 
participatívneho procesu 

 zverejňovanie aktuálnych informácií na webovej stránke USV SR ROS a na webovej 
stránke NP Parti 

 diskusia o návrhoch softvérovej podpory pre zavádzanie participatívnych rozpočtov na 
školách – aplikácia ako sprievodca procesom pre koordinátorov PR na škole so 
zapracovaním metodických materiálov vo výuke (máj 2019) 

 prezentácia parti rozpočtov v TSK na mini konferencií Parti-cipovanie, ktorú 
organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti (16.05.2019) 

 prezentácia „Parti rozpočty na školách“ na stretnutí riaditeľov materských 
a základných škôl na mestskom úrade Liptovský Mikuláš, konzultácia s prednostkou 
MsÚ Martou Gutraiovou  a komunálnou manažérkou Evou Hudecovou (22.05.2019) 

 prezentácia „Parti rozpočty na školách“ na konferencii Rady mládeže Slovenska 
(30.05.2019 – Nitra, 06.06.2019 – Prešov, 20.06.2019 – Nitra) 

 workshop spoločenskej hry „Nie je mesto ako mesto“ ako súčasť programu záverečnej 
konferencie PP6: Mesto pre všetkých (28.06.2019, Svidník) 
 

poznámka: dokumentácia v prílohe a na webe www.participacia.eu / sekcia participatívny 
rozpočet a školy 
 
Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová, 
Eva Žernovičová/TSK + zástupcovia 16 škôl a „adoptívny rodičia“ – zástupcovia projektu a 
úradu 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0  

 Poznámka: / 
 

 

  

http://www.participacia.eu/
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zber dát IV. / videozber dát  

 

Záznam dát formou videozáznamov/videovizitiek k vybraným pilotným projektom a 
spracovanie a zálohovanie dát úprava pre nahranie vybraných záznamov na server 
youtube.com. Samostatný blok predstavoval video zber dát zo záverečných konferencií 
k jednotlivým pilotným projektom:   

 04.04.2019 – TSK, Trenčín / Konferencia PP3: Krajská koncepcia 

enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji 

 29.04.2019 - Hotel Dukla, Prešov / konferencia PP12: Aktívny občan je 

prínosom pre obec  

 04.06.2019 - Zichyho palác, Bratislava / konferencia PP1: Poskytovanie 

dlhodobej starostlivosti na Slovensku  

 10.06.2019 - Kultúrny dom, Spišsský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po 

Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - prezentačný deň  

 11.06.2019 - Kultúrny dom, Spišsský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po 

Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - exkurzia, alebo politiky v 

praxi samosprávy  

 18.06.2019 - koncertná sála Župného domu v Nitre / konferencia PP9 - 

Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých alebo "ako byť absolútne in vo veľkom 

meste" 

 28.06.2019 - Kultúrny dom, Svidník / konferencia PP6: Svidník pre všetkých - 

Ako vtiahnuť perspektívu zraniteľných skupín do tvorby politík  

 29.06.2019 - námestie pred okresným úradom vo Svidníku, Svidník / 

informačný deň PP6: Svidník pre všetkých - Aj my sme Svidníčania - prezentácia 

spolupracujúcich skupín obyvateľov (zraniteľné skupiny) a členov pracovnej 

skupiny 

Nahrávky predstavuje zdroj dát pre analytickú činnosť, zdroj dát pre publikácie a databázu 
panelových diskusií, ktoré komunikujú potrebu participácie a otvoreného vládnutia.  
 
Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 
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ekonomické prínosy participácie  

 

 od 1.júna 2019 tému ekonomických prínosov prevzala Soňa Kariková, ktorá nahradila 
experta - Bruno Konečný, ktorý sa stal po komunálnych voľbách 2018 od januára 
splnomocnencom pre mestské časti hl. mesta Bratislava. V rámci mesiaca Jún 2019 
prebehlo oboznámenie sa s agendou a existujúcou, vypracovanou dokumentáciou k 
“Prehľad ekonomických prínosov participácie” a “Prehľad modelov vyhodnocovania 
prínosov e ekonomickej efektívnosti participácie.  

 výskum a rešeršné práce pre formuláciu vhodných východísk v previazaní na záverečný 
výstup a jeho previazanosť s teoretickými východiskami 

 rešerš zameraný na prínosy participatívnej tvorby verejných politík v kontexte 
sociálneho kapitálu, kvality spoločenských vzťahov, sociálnej kohézie, špecificky práci 
Putnama, ktorý vo svojich výskumoch ukazuje, ako sociálny kapitál (generovaný zo 
sociálnych sietí, vrátane tých, ktoré, vznikli dôsledkom verejnej participácie), 
ovplyvňuje demokratické zapojenie a ekonomickú výkonnosť a v kontexte témy 
konfliktu 

 na základe tejto teoretickej analýzy sa na záver tejto časti textu pokúsime kompiláciou 
vytvoriť návrh univerzálneho rámca prínosov, ktoré môžeme zahrnúť do metodického 
rámca merania prínosov pre potreby projektu a odporúčaní pre subjekty VS 

  samostatný výskum zameraný oblasť  “Konštruktívna participácia a kvalitný dialóg” 
ako predpoklad efektívnej participácie 
 

Zodpovední experti:  Soňa Kariková 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 
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on – line nástroje na podporu participatívnych procesov 

 

 spracovávanie sumáru dostupných elektronických nástrojov na podporu participácie 
na rôznych úrovniach verejnej správy. Zoznam nie je definitívny, avšak slúži ako 
základný kameň pre rozšírenie a finálnu verziu databáza elektronických nástrojov so 
zameraním na výhody/nevýhody e-participácie, ako elektronicky participovať?, ako aj 
konkrétne nástroje: Trello, WikiBudgets, TrahsOut a Pocitové mapy. 

 príprava a tvorba procesnej mapy, ktorá mapuje jednotlivé fázy daného procesu 
s využitím e-nástrojov. Elektronické nástroje slúžia ako podporný nástroj na zapojenie 
širšieho obyvateľstva do participácie prostredníctvom použitých e-nástrojov:  
informovanie, konzultovanie, aktívna participácia, evaluácia a zaznamenanie procesu 

a) Príprava verejnej participácie 
b) Informovanie a komunikácia s verejnosťou 
c) Fáza riešenia problému/politiky 
d) Implementácia a udržateľnosť politiky 
e) Hodnotenia výsledkov 

 stretnutie k znalostnej databáze – 24.6.2019  - spôsob spracovania výstupov, ich 
radenia, triedenia, vyhľadávania 

 
Zodpovední experti: Tomáš Malec 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 
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legislatívny a právny rámec  

 

Analýza reálne prebiehajúcich procesov v rámci pilotnej schémy z pohľadu legislatívy a 
právnej praxe  

 apríl 2019 – finalizácia a sumarizácia záverov a odporúčaní - zásadné zmeny, ktoré by 

mohli všeobecne a výrazným spôsobom prispieť k efektívnejšej participácii – aplikačné 

ako aj legislatívne – ide o zmeny, ktoré ovplyvnia viacero procesov participácie 

 pokračovanie prác: výber pomenovaných legislatívnych problémov a problémov 

v praxi z pilotných projektov  

 zaradenie analýzy problémov z prípadových štúdií z podaktivity 2 

Aplikačná prax - Prieskum legislatívy v aplikačnej praxi  - podklady a prípadné návrhy na 
zmenu legislatívy či aplikačnej prax 

 práca na legislatívnom návrhu zmien Stavebného poriadku  

 práca na legislatívnom návrhu zmien Zákona o územnom plánovaní 

 vypracovanie - Legislatívny návrh novely legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k 

zapracovaniu metodiky určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov 

pri účasti verejnosti na legislatívnom procese 

 vypracovanie - Legislatívny návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR 

 dokončenie  - Legislatívny návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR 

Aplikačná prax - Analýza dát III. - Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov v aplikačnej 
praxi (zdroj: prípadové štúdie, katalóg príkladov z praxe, pilotná schéma) 

 spracovanie príkladov z praxe na témy – poslanecké pozmeňujúce návrhy,  petície, 

poslanecké návrhy zákonov, sprístupnenie informácií o trestných činoch  

 spracovanie príkladov z praxe na témy – účastníctvo v konaniach, strategické 

dokumenty 

 spracovanie praxe v Českej republike týkajúce sa opatrení obecnej povahy ako jednej 

z typu verejných politík – podklad pre prípadné legislatívne zmeny v SR 

 spracovanie sumáru návrhov na zmeny v aplikačnej praxe týkajúcej sa verejnej politiky 

– programov na zlepšenie kvality ovzdušia 

 vypracovanie podkladu pre prípadné zmeny legislatívy týkajúce sa úpravy 

mimovládnych organizácií  

 
Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ujjobbágyová Zuzana 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1 
o Analýza reálne prebiehajúcich procesov v rámci pilotnej schémy z pohľadu 

legislatívy a právnej praxe  
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profil absolventa / budovanie kapacít  
 

Na základe materiálu Profil absolventa a spracovaných vzdelávacích syláb pre vzdelávací 
program Participatívna tvorba verejných politík  bola v monitorovacom období spracovaná 
metodika, ktorá určuje vzdelávacie rozhranie  -  ako ľudí vzdelávať a ako sprostredkovať tému 
participatívnej tvorby verejných politík.  Problematika bola rozpracovaná do štyroch častí, 
ktoré z rôznych strán otvárajú proces ďalšieho vzdelávania so zameraním participatívny proces 
verejných politík v zmysle jeho životného cyklu (príprava, plánovanie, riadenie, monitoring a 
vyhodnocovanie) a potrebných vedomostí, zručností a postojov.  Obsahuje usmernenie pre 
školiteľov/trénerov („trénerské „noty“).  
 
Metodika pozostáva zo štyroch hlavných modulov a jedného doplnkového modulu pre 
vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík:   

 Dizajn a vedenie participatívnych procesov 

 Facilitácia rôznych typov stretnutí v kontexte participatívnej tvorby verejných politík 

 Realizácia participatívnych postupov (pri tvorbe politík) a nácvik zvládania  náročných 

a krízových situácií 

 Participatívna implementácia a hodnotenie navrhnutých verejných politík s využitím 

skúseností z vedenia 12 pilotných projektov 

 Metodické odporúčania – metodické zapracovanie odborných výstupov z projektu 

  
Poznámka: Metodiku neodpočítavame v monitorovacom období, lebo bude predmetom 
odpočtu ukazovateľa P0178 – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 
a ukazovateľa P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na 
vzdelávanie, až po otestovaní metodík v rámci školení a praktickej časti budovania kapacít 
(vyškolenie 60 absolventov novovytvoreného vzdelávacieho programu).  
 
V ďalších mesiacoch plánujeme prípravu školiacich aktivít so zameraním na nábor účastníkov 
z prostredia verejnej správy.  
 
Zodpovedná expertka: PDCS / Dušan Ondrušek a Kaja Miková  
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  
Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele 
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI  

newsletter NP PARTI  

 V rámci sekcie Newslettra NP PARTI boli vypublikovaný článok:  

 PREDSTAVUJEME PILOTNÉ PROJEKTY - Pilotný projekt č. 1: Stratégia dlhodobej 

starostlivosti 

 Zložitá a komplexná problematika dlhodobej starostlivosti je témou, ktorej sa venuje 

prvý z dvanástich participatívnych projektov v rámci národného projektu Podpora 

partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na Úrade 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Hlavným nositeľom tejto 

myšlienky zo sektora mimovládnych organizácií je Asociácia na ochranu práv pacienta 

(ďalej len AOPP) a kompetenčne ju dopĺňajú dva rezorty - Ministerstvo zdravotníctva 

SR (ďalej len MZ SR) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVaR 

SR). Táto kombinácia partnerov si dala ambiciózny cieľ – prostredníctvom zapojenia 

rôznych skupín občanov, ktorých sa problematika dlhodobej starostlivosti týka priamo 

aj nepriamo -  aktualizovať a obohatiť strategický dokument, ktorý zohľadní potreby a 

nároky cieľových skupín dlhodobej starostlivosti a bude slúžiť ako východiskový 

dokument pre ďalšie kroky v tejto oblasti - Stratégiu dlhodobej starostlivosti. 

 vypublikované 5. máj 2019  

 Súčasne sa pripravoval materiál k ďalším Newslletru.  

 Zodpovední experti: Barbara Gindlová a jej tím  

 

katalóg k PODA 1   

 finalizácia príspevkov, príprava na editovacie a redakčné práce, sumarizácia 

podkladov, stretnutie k zadefinovaniu aktuálnej štruktúry pre radenie podkladov 

a spracovaných materiálov v zmysle reálnych potrieb a požiadaviek ÚSV ROS 

 Zodpovední experti: Barbara Gindlová a poverení experti  

 

katalóg PODA 2  

 editovanie existujúcich materiálov, príprava na redakciu a vypublikovanie  

 Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová a poverení experti  

prezentácia národného projektu a jeho priebežných výsledkov a výstupov na podujatiach 

organizovaných tretími stranami 

 

 prezentácia „Participatívny rozpočet a jeho uplatnenie v samospráve“ na konferencii 

Asociácie komunálnych ekonómov v Podbanskom, Hotel Permon (16.05.2019) 

 prezentácia parti rozpočtov v TSK na mini konferencií Parti-cipovanie, ktorú 

organizovala Nadácia otvorenej spoločnosti (16.05.2019) 
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 prezentácia „Parti rozpočty na školách“ na stretnutí riaditeľov materských a 

základných škôl na mestskom úrade Liptovský Mikuláš, konzultácia s prednostkou MsÚ 

Martou Gutraiovou  a komunálnou manažérkou Evou Hudecovou (22.05.2019) 

 pracovné stretnutie so zástupcami IUVENTA a mládežníckych organizácií zo zahraničia 

(Bosna – Hercegovina) o participácii mladých ľudí, participatívnom rozpočtovaní 

a Iniciatíve otvoreného vládnutia (23.05.2019, Bratislava, sídlo ÚSV ROS) 

 prezentácia „Parti rozpočty na školách“ na konferencii Rady mládeže Slovenska 

(30.05.2019 – Nitra, 06.06.2019 – Prešov, 20.06.2019 – Nitra) 

 aktívna účasť na EU-China Policy Dialogue, Modernization of social protection systems: 

financing and adequacy challenges, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 

National Development and Reform Commission, Renaissance Hotel, Rue du Parnasse 

19, 1050 Brussels – M. Mojžiš a D. Halienová (22 – 24.5.2019) 

 prezentácia o participácii a zapájaní zraniteľných skupín – výstupy NP PARTI 

 aktívna účasť na Summite OGP – Iniciatíva pre otvorené vládnutie / Ottawa 2019 –

spojené s pracovným stretnutím so zástupcami mestského úradu Montreal – 

oddelenie pre zapájanie verejnosti a participatívnu tvorbu verejných politík k téme 

Task Force Strategy – A. Hrabinová, B. Gindlová (29.5. – 5.4.2019)  

 prekladáme metodické materiály  a praktické pomôcky zamerané na podporu 

zapájania verejnosti do tvorby verejných politík a verejného života  

 

pilotný projekt participatívnych rozpočtov na školách v Trenčianskom samosprávnom kraji v Rádiu 

Slovensko 

 
Dňa 21. apríla 2019  o 7:00 hod v relácií Radiožurnálu sa od 6:25 min. do 8:35 min. hovorí o 
pilotnom ročníku participatívnych rozpočtov na školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. 
V príspevku hovorí predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, účastníci 
parti rozpočtu z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a riaditeľka ÚSV ROS Skarlet Ondrejčáková. 
 
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:  

 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0 

 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0 
 
 
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď. 

prílohu Merateľné ukazovatele   
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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 – 8 materiálov  

o  z toho 4 na strane MV SR (z toho 3 v rámci PODA 1 a 1 v rámci PODA 2) 
o  z toho 4 na strane partnerov (Spišský Hrhov, Bratislava hl. mesto, UNSS, 

mesto Nitra)  
 P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS – 1 návrh 

o  z toho 1 na strane MV SR (v rámci PODA 1 /PP2) 
o  z toho 0 na strane partnerov 

 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 13 podujatí  
o z toho 12 v rámci PODA 1  
o z toho 1 podujatia v rámci PODA 2 
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POPIS K PLNENIU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV  

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov  

 

odpočítavaný materiál 0: KONCEPCIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE ĽUDÍ 

S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V KOMPETENCII BRATISLAVSKÉHO SAMSPRÁVNEHO KRAJA 

NA ROKY 2019 - 2021 

 
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č.4 
odpočet na strane: partnera/spolupracujúcej organizácie  – Bratislavský samosprávny kraj  
autor: Marica Šiková, Michaela Šopová, Ivan Sokola v spolupráci a na základe podkladov ZPMP 
SR: Iveta Mišová, Marián Horanič, Ivana Vetešková, Mária Tomaško, Ľubica Vyberalová, 
Zuzana Kolláriková, Stefi Nováková, 
 
dôležitá poznámka: vzhľadom na fakt, že s BSK nie je podpísaná Zmluva o partnerstve a 
projekt sa realizuje na základe Zmluvy o partnerstve - nie je možné priradiť a odpočítať výstup 
v zmysle merateľných ukazovateľov P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických 
materiálov. Materiál uvádzame v zmysle plnenia KPI (Reformná zámer) i v zmysle plnenia 
opisu projektu, výsledkov a výstupov z národného projektu v previazaní na pilotný projekt č.4 
a jeho hlavného výstupu. 
 
stručný opis: Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v 
kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj „Koncepcia“) je výstupom 
spolupráce BSK so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej 
republike. Nakoľko BSK v rámci svojich kompetencií zabezpečuje poskytovanie sociálnych 
služieb aj pre ľudí s mentálnym postihnutím, spolupráca na tomto projekte predstavovala pre 
BSK jedinečnú príležitosť. Výnimočnosť Koncepcie spočíva v tom, že do jej spracovania boli 
primárne zapojení tí, ktorých sa Koncepcia najviac týka: ľudia s mentálnym postihnutím a ich 
rodiny. Participatívna tvorba je kľúčový predpoklad naplnenia toho, aby Koncepcia vychádzala 
z ich reálnych potrieb a reflektovala ich. 
 
štruktúra dokumentu:  
A. Úvod 
B. Východiská pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK pre ľudí 
s mentálnym postihnutím a ich rodiny 

B.1. Súčasný stav siete sociálnych služieb v kompetencii BSK pre ľudí s mentálnym 
postihnutím a ich rodiny 

B.1.1. Domov sociálnych služieb 
B.1.2. Rehabilitačné stredisko  
B.1.3. Zariadenie podporovaného bývania 
B.1.4. Služba včasnej intervencie 
B.1.5. Špecializované sociálne poradenstvo 

B.2. Prieskum potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín 
B.2.1. Cieľ a spôsob realizácie prieskumu 
B.2.2. Charakteristika prieskumnej vzorky 
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B.2.3. Interpretácia výstupov prieskumu vo vzťahu k sociálnym službám 
v kompetencii BSK 

Veková kategória 0 až 6 rokov 
Veková kategória 6 až 26 rokov 
Veková kategória 26 až 50 rokov 
Veková kategória nad 50 rokov 

C. Priority a ciele rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK pre ľudí s mentálnym 
postihnutím a ich rodiny na obdobie rokov 2019 - 2021 

C.1. Podpora informovanosti ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín 
C.2. Podpora rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím 

a ich rodiny 
C.3. Podpora zlepšovania životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb 

s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
C.4. Podpora iniciatív zameraných na zlepšenie životných podmienok 

a spoločenského uplatnenia sa ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v oblastiach 
nespadajúcich do kompetencie BSK  

C.5. Spôsob vyhodnocovania plnenia cieľov a opatrení 
   C.6.       Finančné zdroje na realizáciu plnenia cieľov a opatrení 
D. Záver 
E. Zoznamy 

E.1. Zoznam použitých skratiek 
E.2. Zoznam spracovateľov 
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odpočítavaný materiál 1: PLÁN KOMPLEXNÉHO SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA NA 

ÚROVNI KLASTRA/MIKROREGIÓNU 

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 5: Od Levoče po Spišský hrad – politiky 
medziobecnej spolupráce  
odpočítavané na strane: partnera – obec Spišský Hrhov 
autori: Michal Smetanka a kol. 
 
stručný opis: Plán komplexného sociálno – ekonomického rozvoja na úrovni klastra obcí Spiša 
bol spracovaný na základe podkladov a zozbieraných kvalitatívnych dát, podnetov a riešení 
„zdola“. Zber dát prebiehal s využitím facilitovaných fokusových skupín, ktoré počas trvania 
projektu analyzovali existujúce rozvojové materiály obcí a mikroregiónu – územné plány a 
programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí (tam kde existujú). Skupiny pozostávali z 
aktívnych obyvateľov obcí, existujúcich i potenciálnych podnikateľov v oblasti služieb a 
cestovného ruchu, ako aj regionálnych expertov, ktorí zabezpečovali relevantnosť zámerov a 
cieľov vo vzťahu k možnostiam a kontinuálnosť s rozvojovými dokumentmi širšieho regiónu a 
Slovenska. Následne na základe vypracovaných analýz mikroregiónu, ako aj ostatných dát 
týkajúcich sa obcí, zostavovali skupiny SWOT analýzy. Na tieto materiály nadväzovala práca 
spoločnej skupiny mikroregiónu, pozostávajúca z vybraných obyvateľov zúčastnených obcí. 
Táto spoločná skupina zostavovala spoločný materiál týkajúci sa celého územia mikroregiónu, 
od vízie, cez spoločnú SWOT analýzu, formulovanie problémov, identifikáciu kauzálnych 
vzťahov, až po návrhy riešení. Výsledkom tejto práce bol návrh stratégie rozvoja Mikroregiónu 
s pracovným názvom Plán komplexného sociálno ekonomického rozvoja klastra/mikroregiónu 
– Od Levoče po Spišský Hrad. 
 
štruktúra dokumentu: 
1 ÚVOD 
2 Zámery tvorby návrhu stratégie mikroregiónu boli definované ako 
3 Vízia mikroregiónu do r. 2025 
4 Oblasti rozvoja mikroregiónu – vízie do r. 2025 
4.1 Komunitný a spoločenský život, kultúra, školstvo, šport 
4.2 Zamestnanosť a ekonomická aktivita  
4.3 Cestovný ruch  
4.4 Technická infraštruktúra, životné prostredie, bývanie  
4.5 Sociálna oblasť a zdravotníctvo 
5 SWOT analýza  
6 Identifikované prioritné problémy a stanovené ciele mikroregiónu od Levoče po Spišský Hrad v jednotlivých 
oblastiach 
6.1 Komunitný a spoločenský život, kultúra, školstvo, šport 
6.1.1 Identifikované problémy 
6.1.1 Ciele 
6.1.2 Návrhy riešení 
6.1.2.1 Zvýšiť komunitnú a spoločenskú angažovanosť obyvateľov mikroregiónu  
6.1.2.2 Realizovať spoločné kultúrne, spoločenské a športové aktivity spoločné pre mikroregión 
6.1.2.3 Zabezpečiť pre občanov mikroregiónu dostatočné podmienky pre komunitný život 15 
6.1.2.4 Zlepšiť spoluprácu medzi zástupcami obcí mikroregiónu 
6.1.2.5 Zabezpečiť dostatok priestorov pre komunitné aktivity v mikroregióne 
6.1.2.6 Zabezpečiť dobrú vzájomnú informovanosť medzi občanmi mikroregiónu 
6.1.2.7 Ďalšie návrhy riešení pre rozvoj mikroregiónu v oblasti Komunitný a spoločenský život, kultúra, školstvo, 
šport 
6.2 Zamestnanosť a ekonomická aktivita 
6.2.1 Identifikované problémy 
6.2.2 Cieľ 
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6.2.3 Návrhy riešení 
6.2.4 Ďalšie návrhy riešení pre rozvoj mikroregiónu v oblasti zamestnanosť 
6.3 Cestovný ruch  
6.3.1 Identifikované problémy 
6.3.2 Ciele 
6.3.3 Návrhy riešení 
6.3.3.1 Zlepšiť informovanosť o mikroregióne a jeho atrakciách na jeho území 
6.3.3.2 Vytvoriť spoločné turisticko-informačné centrum mikroregiónu 
6.3.3.3 Sprístupniť verejnosti kultúrne a historické pamiatky v obciach mikroregiónu 
6.3.3.4 Dobudovať chýbajúce atrakcie v mikroregióne 
6.3.3.5 Zrekonštruovať a revitalizovať priestory vhodné pre expozície vidieckých múzeí a podobné atrakcie pre 
turistov 
6.3.3.6 Vybudovať Skanzen Pod svätým Dzurom v Spišskom Hrhove 
6.3.3.7 Vytvoriť oddychové piknikové miesta 
6.3.3.8 Vybudovať dostatok rekreačných a zelených zón v obciach a ich okolí 
6.3.3.9 Dobudovanie technickej infraštruktúry potrebnej na skvalitnenie podmienok pre cestovný ruch v obciach 
mikroregiónu 
6.3.3.10 Vybudovať náučný chodník mikroregiónu 
6.3.3.11 Vybudovať pešie turistické trasy v mikroregióne 
6.3.3.12 Skvalitniť občiansku vybavenosť slúžiacu aj pre návštevníkov obcí mikroregiónu a podieľajúcu sa na 
atraktívnosti mikroregiónu 
6.3.3.13 Vytvoriť sieť športovísk v mikroregióne 
6.3.3.14 Dobudovať dostatok detských ihrísk v obciach mikroregiónu 
6.3.3.15 Zabezpečovať dostatočnú reklamu a propagáciu mikroregiónu v oblasti cestovného ruchu 
6.3.3.16 Budovať partnerstvá napomáhajúce rozvoj cestovného ruchu v mikroregióne 
7 Technická infraštruktúra, životné prostredie, bývanie 
7.1 Identifikované problémy 
7.2 Cieľ 
7.3 Návrhy riešení 
7.4 Ďalšie návrhy riešení pre rozvoj lokalít v oblasti technická infraštruktúra, bývanie 
8 Sociálna oblasť a zdravotníctvo  
8.1 Identifikovaný problém 
8.2 Návrhy riešení 
8.3 Ďalšie návrhy riešení pre rozvoj lokalít v sociálnej oblasti a zdravotníctve 
8.4 Ďalšie odporúčania a závery pre oblasť cestovného ruchu pre Mikroregión, podľa marketingovej štúdie 
8.4.1 Cestovný ruch v mikroregióne môžeme dizajnovať z troch aspektov 
8.4.1.1 Mikroregión ako destinácia 
8.4.1.2 Mikroregión ako centrum 
8.4.1.3 Mikroregión ako tranzit 
8.5 Vhodnosť územia pre rôzne formy turizmu v MR  
9 ZÁVER 
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odpočítavaný materiál 2: KOMPLEXNÁ ANALÝZA ÚZEMIA, EKONOMICKÉHO, SOCIÁLNEHO A 

ĽUDSKÉHO KAPITÁLU ZÚČASTNENÝCH OBCÍ 

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 5: Od Levoče po Spišský hrad – politiky 
medziobecnej spolupráce  
odpočítavané na strane: MV SR - ÚSV ROS  
autori: Michal Smetanka a kol. 
 
stručný opis: Analýza územia klastra obcí z pohľadu ekonomického, sociálneho a ľudského 
kapitálu zúčastnených obcí v zmysle dostupných kvantitatívnych dát, strategických 
dokumentov a ďalších analýz.  
 
štruktúra dokumentu: 
1. Analýza územia a analýza strategických dokumentov obcí od Levoče po Spišský hrad 
1.1 Zoznam analyzovaných strategických dokumentov 
2 REGIÓN SPIŠ - okres Levoča (Nemešany, Doľany, Domaňovce, Spišský Hrhov, Baldovce, 
Buglovce, Klčov)  
3 Významné turistické miesta  
3.1 KLČOV  
3.2 Archeologické nálezy 
3.3 Realizované projekty posledného obdobia v obci Klčov 
3.4 NEMEŠANY 
3.4.1 Pamiatky UNESCO  
3.4.2 Klimatické pomer 
3.4.3 DHZ Nemešany 
3.4.4 Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Nemešany 
3.4.5 Technická infraštruktúra obce 
3.5 SPIŠSKÝ HRHOV 
3.5.1 Katastrálne územie z hľadiska geomorfologického 
3.5.2 Vodné toky  
3.5.3 Dopravná poloha 
3.5.4 Hospodárstvo 
3.5.5 Technická infraštruktúra 
3.5.6 Zásobovanie vodou z verejných zdrojov 
3.6 Kultúrno-historické pamiatky, atrakcie a kultúrne podujatia v obci Spišský Hrhov  
3.6.1 Pamiatky  
3.6.2 Zaujímavosti  
3.6.3 Prírodné zaujímavosti  
3.6.4 Rímskokatolícky farský kostol sv. Šimona a Júdu 
3.6.5 Neobarokový kaštieľ  
3.6.6 Park  
3.6.7 Kamenný most 
3.6.8 Športové zariadenia, rekreácia a relax  
3.7 Zoznam projektov realizovaných obcou Spišský Hrhov v rokoch 2003 – 2015 
3.8 Doľany 
3.8.1 Prírodné zdroje 
3.8.2 Poľnohospodárska výroba 
3.8.3 Rekreačné a športové územia 
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3.8.4 Poľnohospodárska výroba 
3.8.5 Zásobovanie pitnou vodou 
3.8.6 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 
3.9 Domaňovce 
3.9.1 Voda  
3.9.2 Chránené územia 
3.9.3 Klimatické pomery 
3.9.4 Kostol sv. Štefana Prvomučeníka 
3.9.5 Archeologické lokality 
3.9.6 Farský dom v Domaňovciach 
3.9.7 Urbariát, pozemkové spoločenstvo Domaňovce 
3.9.8 FS Domaňovčan 
3.9.9 Turistický klub (TK) Domaňovce 
3.9.10 Školské zariadenia 
3.9.11 Kultúrne zariadenia 
3.9.12 Športové zariadenia 
3.9.13 Turistická infraštruktúra v obci 
3.9.14 Zdravotnícke zariadenia  
4 Spoločný program rozvoja obcí mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko 
4.1 História územia  
4.2 Poloha a vymedzenie územia 
4.2.1 Geologická stavba 
4.2.2 Štruktúrno – denudačné formy 
4.2.3 Klimatogeografická charakteristika  
4.3 Hydrologická charakteristika  
4.4 Fytogeografická charakteristika 
4.5 Zoogeografická charakteristika 
4.6 Ochrana prírody 
Tabuľka 1 Počet obyvateľov jednotlivých obcí  
Tabuľka 2 Rozloha obcí  
Graf 1 Počet obyvateľov v grafe 
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odpočítavaný materiál 3: METODIKA TVORBY PLÁNU KOMPLEXNÉHO KLASTROVÉHO 

/MIKROREGIONÁLNEHO ROZVOJA 

zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 5: Od Levoče po Spišský hrad – politiky 
medziobecnej spolupráce  
odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS 
autori: RNDr. Miroslav Pollák 
 

stručný opis: Slovensko je veľmi malá krajina s počtom obyvateľov menším ako niektoré mestá 
na svete. Vzhľadom na jej rozlohu a veľkosť populácie predstavuje existujúcich 2891 obcí 
nadštandardne vysoké číslo. Malé obce do 1000 obyvateľov tvoria približne 66,5% z nich, no 
situácia je ešte kritickejšia s obcami do 500 obyvateľov, na ktoré pripadá až 39,6% z celkového 
počtu obcí. Demografický trend reprezentovaný úbytkom počtu obyvateľov v malých obciach, 
množstvo kompetencií a ich nedostatočné finančné krytie komplikujú ich ďalší rozvoj a 
otvárajú otázku dlhodobej udržateľnosti takejto štruktúry. Problematickou sa na druhej strane 
javí byť aj ich nedostatočná vzájomná spolupráca, ktorá vedie k neefektivite využívania 
dostupných zdrojov. Doterajšie skúsenosti zo sveta a z Európy pritom hovoria jednoznačne. 
Cielená spolupráca prináša oveľa lepšie efekty ako drobenie sa. Mikroregionálne štruktúry sú 
len jednou z možností, ktoré, pokiaľ sa ukážu ako funkčné, by mali zákonite nájsť chýbajúcu 
podporu aj v legislatívnej úprave. Metodika tvorby plánu klastrového mikroregionálneho 
rozvoja je jedným z pokusov ako vytvoriť spoločný rozvojový dokument pre všetky obce 
v území klastra, ktorý bude zohľadňovať ich potreby tak, aby boli vo vzájomnej zhode, 
neprotirečili si, podporovali sa, vzájomne dopĺňali a pomáhali si v rámci celého klastra. 
Metodika je určená prednostne voleným zástupcom obcí a miest, ktorí majú z titulu svojich 
funkcií priamo v náplni práce starosť o dobro občanov svojich obcí a miest. Metodika môže 
byť dobrou inšpiráciou pre každého, komu záleží na rozvoji obce alebo mesta, v ktorom žije. 
Aktívny a zvedavý občan je ideálnym čitateľom tejto metodiky. 
 
štruktúra dokumentu: 

 úvod  

 kapitola Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí 

 kapitola Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí  

o Administratívny postup spracovania 
o Expertný postup spracovania 
o Občiansky alebo komunitný postup spracovania 

 kapitola Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí 

 kapitola Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí 

 kapitola Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí 

 kapitola Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí 

 kapitola Metodika tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí 

 možno záver 

 literatúra 
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odpočítavaný materiál 4: VÝCHODISKOVÁ ANALÝZA STAVU PARTICIPÁCIE V MESTE 

HLOHOVEC 

 
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 8: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené 
dáta  
autori: Peter Nedoroščík, Jozef Veselovský, Peter Hanečák 
spolupracoval: Peter Vittek 
 
stručný opis: Analýza slúži ako východiskový materiál k navrhovaným opatreniam, ktoré majú 
za cieľ skvalitniť prebiehajúce alebo vytvoriť nové procesy zapájania obyvateľstva do 
rozhodovania na úrovni samosprávy. Analýza je rozdelená do troch častí. Prvá časť mapuje 
zapájanie obyvateľstva do rozhodovania samosprávy vo všeobecnosti a analyzuje predpoklady 
pre zavedenie participatívneho rozpočtu v meste. Druhá časť analyzuje procesy 
participatívneho plánovania verejných priestorov a načrtáva plán pre ich vylepšenie a 
stabilizovanie. Tretia analyzuje formy zverejňovania datasetov, ktoré samospráva využíva, a 
navrhuje postup na vytvorenie katalógu otvorených dát a vizualizáciu mestského rozpočtu. 
Každá časť analýzy je samostatný celok s vlastnou metodológiou a odporúčaniami, čiastočne 
sa však prekrývajú a dopĺňajú. 
 
Prvá verzia „Východiskovej analýzy stavu participácie v meste Hlohovec“ bola spracovaná 
v období september 2017 – január 2018. Prezentovaná bola na stretnutí všetkých partnerov 
pilotného projektu č. 8 v Hlohovci, dňa 26.01.2018. Na základe vzniknutých požiadaviek ÚSV 
ROS mala byť analýza dopracovaná o pohľad samosprávy. Odpočítavaná analýza bola 
odovzdaná dňa 06.05.2019 bez zapracovania pohľadu samosprávy, avšak vzhľadom na „živý 
priebeh“ projektu a realizácie aktivít bola analýza obohatená o problémové oblasti, ktoré 
priniesla realizácia pilotného projektu a ďalšie samosprávy budú môcť tieto skúsenosti zúročiť.  
 
štruktúra dokumentu: 

 Úvod 
 Analýza súčasného stavu možností participácie verejnosti a spolupráce úradu, 

zastupiteľstva a verejnosti v meste  Hlohovec 
o Úvod 
o Výstupy z rozhovorov 
o Informačné zdroje 
o Strategický dokument 
o Štandardné interakcie 
o Dotácie a MVO 
o IdeaSiTy 
o Analýza udalosti 
o Závery a odporúčania 
o Prílohy 

 Participatívne plánovanie verejných priestorov 
o Úvod 
o Legislatívny rámec 
o Mestské dokumenty, koncepcie a politiky 
o Investičné akcie mesta zamerané na rozvoj verejného priestoru 
o Zhodnotenie 
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o Odporúčania 
o Informačné zdroje 

 Otvorené dáta 
o Úvod 
o Prečo otvorené dáta/Open Data 
o Analýza 
o Ciele 
o Plán 
o Odporúčania 

 Záver  
 Zoznam skratiek 
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odpočítavaný materiál 5: STRATÉGIA ZABEZPEČENIA PRÍSTUPNOSTI PRE VŠETKÝCH 

 
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 9  
autori: Ajdariová Petra (ÚNSS Bratislava), Hajduková Michaela (ÚNSS Bratislava), Hóková 
Timea (ÚNSS Bratislava), Hrozenská Martina (Mesto Nitra), Korček Pavol (ÚNSS Bratislava), 
Lehocká Irena (Mesto Nitra), Mamojka Branislav (ÚNSS Bratislava), Měchura Milan (ÚNSS 
Bratislava), Šimová Naďa (Mesto Nitra), Teplický Peter (ÚNSS Bratislava) 
 
stručný opis: Strategický dokument na území mesta Nitry je sumarizáciou výstupov 
z pilotného projektu Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých. Dokument 
predstavuje základný rámec priorít a cieľov, ktoré je potrebné zrealizovať na území mesta 
Nitry tak, aby bolo možné považovať mesto za prístupné pre všetkých bez ohľadu na špecifické 
potreby jedinca - občana v oblasti verejných priestranstiev, mobility, prístupu k informáciám 
a službám. 
 
štruktúra dokumentu:  

 Východiská tvorby Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 

 Definícia cieľov, vízia mesta pre všetkých 

o  Priority 
o  Konkretizácia cieľov s ohľadom na časové hľadisko ich zrealizovateľnosti 

 Postup implementácie stratégie vrátane participácie občanov 
 Riziká implementácie stratégie 
 Vzdelávanie a osvetové pôsobenie v oblasti prístupnosti 
 Záver 
 Príloha ku Stratégií prístupnosti mesta Nitry pre všetkých 
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odpočítavaný materiál 6: ANALÝZY A EXPERTNÉ STANOVISKÁ K AKTUÁLNEMU STAVU 

PRÍSTUPONOSTI, POTRIEB ZABEZPEČENIA PRÍSTUPNOSTI A NÁVRHY RIEŠENÍ 

ZABEZPEČENIA PRÍSTUPNOSTI 

 
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 9  
autori: Ajdariová Petra (ÚNSS Bratislava), Hajduková Michaela (ÚNSS Bratislava), Hóková 
Timea (ÚNSS Bratislava), Hrozenská Martina (Mesto Nitra), Korček Pavol (ÚNSS Bratislava), 
Lehocká Irena (Mesto Nitra), Mamojka Branislav (ÚNSS Bratislava), Měchura Milan (ÚNSS 
Bratislava), Šimová Naďa (Mesto Nitra), Teplický Peter (ÚNSS Bratislava) 
 
stručný opis: Dokument analýz a expertných stanovísk k aktuálnemu stavu a návrhov riešení 
zabezpečenia prístupnosti na území mesta Nitry je sumarizáciou výstupov z troch pracovných 
skupín, ktoré sa zaoberali verejnými priestormi, oblasťou prístupnosti informácií a občianskej 
vybavenosti. Prílohou k analýzam a expertným stanoviskám sú aj výstupy z miniauditov.  
 
štruktúra dokumentu:  

 Metodológia činností pracovných skupín v oblasti prístupnosti v meste Nitra 

 Závery pracovnej skupiny PS1 – verejné priestory 
 Závery pracovnej skupiny PS2 – oblasť prístupnosti informácií 
 Závery pracovnej skupiny PS3 – občianska vybavenosť 
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odpočítavaný materiál 7: STRATÉGIA PARTICIPATÍVNEHO PLÁNOVANIA VEREJNÝCH 

PRIESTRANSTIEV 

  
zaradenie: podaktivita 1, pilotná schéma participatívnej tvoprby verejných politík 
autorka: Veronika Prachárová  
  
stručný opis: Cieľom publikácie je ponúknuť cestu a spôsob na kvalitné zapojenie obyvateľov 
do plánovania verejných priestranstiev. Stratégia sa venuje predovšetkým zapojeniu širokej 
verejnosti, vychádzajúc z predpokladu, že verejné priestranstvá by mali byť v prvom rade pre 
ľudí, ktorí ich využívajú. Zaoberá sa definíciou verejného priestranstva s poukázaním na 
problematickosť jeho jednoznačného zadefinovania, pomenúva vzťah medzi verejným 
priestorom a  verejným priestranstvom. Popisuje etapy zásahu do verejného priestranstva, 
venuje sa histórii participácie/neparticipácie verejnosti pri návrhoch funkčného využívania 
verejných priestranstiev v Európe. Predstavuje rôzne klasifikácie úrovní participácie. Analyzuje 
súčasný stav zapájania verejnosti do rozhodovania o verejných priestranstvách, odhaľuje 
riziká, ktoré participácia prináša. Kľúčová časť publikácie sa venuje stratégii prípravy  
a realizácie úspešného participatívneho procesu, vrátane stanovenia reálnych cieľov, 
vyvarovania sa rizikám, dodržania postupov a zásad. Autorka ďalej definuje úlohy a postavenie 
samosprávy v procese participácie. Publikácia predstavuje praktický manuál a hodnotný 
argumentačný materiál v prospech rozvíjania participácie v oblasti plánovania verejných 
priestranstiev.  
štruktúra dokumentu:  

  Úvod 

  Verejné priestranstvo a participácia  

o   Prečo participácia?  

o   Rozsah participácie           

  Metodika          

  Úskalia participácie  

o   Plánovanie s verejnosťou za každých okolností?           

  Strategická časť  

  Záver  

  Zdroje  

  Komentáre 
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odpočítavaný materiál 8: ANALÝZA REÁLNE PREBIEHAJÚCICH PROCESOV V RÁMCI 

PILOTNEJ SCHÉMY Z POHĽADU LEGISLATÍVY A PRÁVNEJ PRAXE  

 
zaradenie: podaktivita 2, legislatíva a právny rámec  
oidpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS 
autori: Kristína Babiaková, Peter Wilfling a kol. 
 
stručný opis: materiál je výsledkom odbornej metodickej a analytickej činnosti zameranej na 
hodnotenie realizácie pilotných projektov, ich priebehu a výsledkov pre predloženie návrhov 
na právne a legislatívne zmeny, vyvolané realizáciou pilotných projektov (na všetkých 
relevantných úrovniach) v previazaní na agendu pracovnej skupiny Právny rámec a legislatíva. 
Prácou expertov bolo zovšeobecniť problémy, ktoré sprevádzali realizáciu pilotných projektov 
a prípravu výstupných dokumentov (verejných politík) z jednotlivých pilotných projektov a 
pilotnej schémy ako takej, ako aj paralelne spracovávať analýzu podobných, alebo iných 
prebiehajúcich prípadov participácie, ktoré budú prínosom pre sformulované závery, týkajúce 
sa aplikačnej praxe participácie a poskytnú podklad pre konkrétne návrhy na zmenu legislatívy 
či aplikačnej praxe. Úvod materiálu ponúka zrozumiteľné zhrnutie identifikovaných problémov 
a tém s názvom LEGISLATÍVA A PARTICIPÁCIA, ktoré výskum otvoril. Druhá časť materiálu je 
naviazaná na ZÁSADNÉ ZMENY, KTORÉ BY MOHLI VŠEOBECNE A VÝRAZNÝM SPÔSOBOM 
PRISPIEŤ K EFEKTÍVNEJŠEJ PARTICIPÁCII - aplikačné a legislatívne návrhy zmien. 
 
štruktúra dokumentu:  

 Prístup k informáciám 

 Všeobecne 

 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 

 Petície 

 Realizácia volebného práva 

 Združovanie občanov 

 Participácia na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov  

 Participácia na tvorbe nelegislatívnych aktov prijímaných orgánmi verejnej správy 

 Participácia na tvorbe nelegislatívnych aktov prijímaných orgánmi územnej 

samosprávy 

 Návrhy na zmenu, ktoré výrazne neovplyvňujú celkový systém participácie na tvorbe 

verejných politík 

 Participácia pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie  

 Participácia podľa zákona o vodách  

 Participácia na ochrane lesov -  

 Participácia verejnosti v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší -  

 Participácia verejnosti na ochrane pred povodňami  

 Participácia v územnom a stavebnom konaní 

 Participácia na ochrane pred hlukom  

 Participácia verejnosti na živote v obci 

 Participácia na živote vyšších územných celkov 

 Participácia na sociálnych službách  
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P0890  - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS  

 

odpočítavaný materiál 1: NÁVRH NA VYTVORENIE FONDU NA PODPORU AKTIVÍT DETÍ A 

MLÁDEŽE A PODPORU SYSTEMATICKEJ MIMOŠKOLSKEJ PRÁCE S NIMI + ZDÔVODNENIE / 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

zaradenie: podaktivita 1, pilotná schéma  
oidpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS 
autori: experti RMS 
 
stručný opis: Návrh na legislatívnu zmenu za účelom zefektívnenia VS je Návrh na vytvorenie 
Fondu na podporu aktivít detí a mládeže a podporu systematickej mimoškolskej práce s nimi 
+ zdôvodnenie / dôvodová správa. Návrh na legislatívnu zmenu nie je priamo predmetom 
Opisu projektu, ale vzišiel z realizácie pilotného projektu na základe dynamických riešení na 
projekte, ktoré reagujú na aktuálne výzvy a problémy v sektore / oblasti (podpora práce s 
mládežou).  
 
Autorstvo je na strane Rady mládeže Slovenska ako spolupracujúcej organizácii na pilotnom 
projekte, ktorej experti s MVSR/ÚSV ROS spolupracujú na základe DoVP/DoPČ. Návrh 
vychádza z analytickej činnosti a ponúka návrh a riešenie pre implementáciu Koncepcie, 
zriadením Fondu mládeže. Návrh bol vytvorený na základe transparentného a verejného 
participatívneho procesu, do ktorého boli tak stakeholderi v rámci sektora ako aj priamo mladí 
ľudia z rôznorodého prostredia.  
 
Návrh zákona Fonde na podporu aktivít detí a mládeže bol zo strany MŠVVaŠ odmietnutý na 
ďalšie riešenie v legislatívnom procese, nepredpokladáme jeho predloženie do schvaľovacieho 
procesu v súčasnosti, avšak takáto politika bola vytvorená a je prístupná pre iné vedenie 
MŠVVaŠ, ktoré si môže prípadne osvojiť alebo o nej v budúcnosti diskutovať.  
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA:  

Návrh na zriadenie Fondu pre podporu aktivít detí a mládeže a práce s nimi 

Zhrnutie na úvod: systém podpory aktivít detí a mládeže a práce s nimi sa postupne vyvíja už 
skoro 30 rokov. Od roku 2008 je jeho základom zákon o podpore práce s mládežou č. 282/2008 
Z.z. a jednotlivé podporné dotačné programy. Tento systém ako aj objem podpory približne 2 
mil. €  ročne sa v zásade nemení už 10 rokov. Slovenská spoločnosť a mladí ľudia, ktorí sú jej 
súčasťou, sa za ten čas významne zmenili, čo pre mládežnícky sektor predstavuje mnohé 
dôležité výzvy. 
 
Podobne ani samospráva v rámci svojich originálnych kompetencií zatiaľ nevytvorila 
efektívny systém podpory mimoškolských aktivít detí a mládeže a táto agenda ostáva na 
okraji jej záujmu a zrejme aj finančných možností ako ukázal prieskum Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR „Samospráva a mládež“ z rokov 2015 a 2018. 
 
Napriek meniacej sa demografickej situácii na Slovensku, sektor mládežníckych organizácii 
kontinuálne rastie. V roku 2017 sa viac ako 300 000 mladých ľudí zúčastňovalo aktivít 
mládežníckych organizácií. Ich práca je založená na rovesníckom učení, ktorého základom je 
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vzájomná dôvera a vytváranie komunity založenej na spoločných hodnotách. 
Prostredníctvom neformálneho vzdelávania mládežnícke organizácie vedú mladých ľudí 
k zodpovednému občianstvu a plnohodnotnému zapojeniu sa do sveta dospelých. 
 
Deti a mládež čelia rastúcim výzvam: rozpad rodín a teda zmenšenie pocitu bezpečia mladých 
ľudí v rodinách, nedostatok mimoškolských aktivít, ktoré posilňujú nielen zručnosti, ale aj 
hodnoty mladých ľudí, frustrácia a s tým spojená radikalizácia apod. 
 
Deti a mládež a ich mimoškolské aktivity doteraz neboli v pozornosti verejných politík napriek 
viacerým pozitívnym pokusom s efektom na osobnostný a sociálny rozvoj, ako aj prevenciu 
sociálno-patologických javov u detí a mládeže. Návrh zákona o Fonde na podporu aktivít detí 
a mládeže a práce s nimi to má ambíciu zmeniť. Zriadenie fondu znamená vytvorenie 
mechanizmu, ktorý trvalým spôsobom urobí z práce s deťmi a mládežou prioritu vládnej 
i miestnej politiky, vytvorí nezávislý nástroj pre podporu systematickej práce s deťmi 
a mládežou. Zároveň prinesie viac finančných prostriedkov do systému práce s mládežou, 
ktoré sa budú cieliť a rozdeľovať efektívnym a transparentným spôsobom. 
 
Výzvy mládežníckeho sektora 
Slovensko sa mení. Jeho deti a mládež čelia novým životným situáciám, v ktorých potrebujú 
pomoc zo sveta dospelých. 
 
Jednou z najvýznamnejších výziev je radikalizácia slovenskej spoločnosti, osobitne mladých 
ľudí. Plasticky možno túto hrozbu vidieť aj na výsledkoch ostatných parlamentných volieb, 
podľa ktorých sa politické preferencie mladších generácií viac orientujú na extrémistické 
postoje. Napríklad voličov ĽSNS tvoria podľa exit-pollu agentúry FOCUS z volieb v roku 2016 
zo 70 % mladí ľudia vo veku od 18 do 39 rokov. Výsledky rovnakého exit-pollu tiež ukázali, že 
až 22,7 % všetkých prvovoličov volilo ĽSNS. Hoci ĽSNS bola víťazom medzi prvovoličmi, tesne 
ju nasledovali strany SaS a Sme rodina.1   
 
Výskumy voličských preferencií z druhej polovice roka 2018 ukazujú, že podpora ĽSNS medzi 
mladými sa stabilizovala na vysokých úrovniach. Je možné očakávať, že táto situácia pretrvá a 
úspech ĽSNS medzi prvovoličmi nastane aj v nasledujúcich voľbách. 
 
Ďalšou významnou zmenou je rast dôležitosti internetu v komunikácii a získavaní informácií 
mladými ľuďmi. Sociálne siete alebo všeobecne internet sú pre mladých ľudí prirodzeným 
priestorom, kde sa prejavujú a kde aj utvárajú svoju identitu. Internet a jeho rola pri formovaní 
politických postojov je potvrdená viacerými výskumami.2 
 
Internet dáva mladým veľké príležitosti, ale na druhej strane môže byť aj rizikovým 
priestorom. S jeho využívaním súvisia aj mnohé novodobé hrozby ako nedostatečné kritické 
samostatné myslenie, manipulácie a propaganda, ale aj novodobé formy násilia, osobitne 
kyberšikana. Tieto riziká nedokáže spoločnosť momentálne efektívne zacieliť a to ani 
prostredníctvom relatívne rigídneho systému vzdelávania, ktorý nie je schopný flexibilne 
reagovať na novo sa vytvárajúce potreby. Naviac dominancia komunikácie prostredníctvom 

                                                           
1 Oľga Gyárfášová - Martin Slosiarik: Voľby do NR SR 2016: Čo charakterizovalo voličov. In Working Papers in Sociology 1 / 2016, ISSN 2453-
6970, dostupné na http://www.sociologia.sav.sk/pdf/Working_Papers_in_Sociology_012016.pdf, navštívené 11.9.2018 
2 Napr. pozri Čavojská, Katarína: Political participation of Youth in V4 Countries. Bratislava: Rada mládeže Slovenska, 2017, s. 42 a nasl. 

http://www.sociologia.sav.sk/pdf/Working_Papers_in_Sociology_012016.pdf
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elektronických médií vytvára nedostatky v sociálnych a komunikačních zručnostiach detí a 
mládeže.  
 
Podľa nedávneho výskumu až 45 % mladých ľudí uvádza, že politické informácie na 
sociálnych sieťach sleduje pravidelne a 51% občasne. Naopak iba 5 % mladých tvrdí, že tento 
typ informácií na internete vôbec nesleduje. Nadpriemerne sa o spoločenské dianie 
prostredníctvom internetu zaujímajú mladí podporovatelia strán SaS, KDH, Mostu-Híd a 
Smeru-SD a SNS.3     
 
Na druhej strane skúsenosti z praxe naznačujú, že mládež nekonzumuje čokoľvek, čo sa jej 
objaví na monitore počítača či displeji smartfónu. Moderné technológie sú významným 
nástrojom komunikácie. V životoch mladých ľudí plnia dôležitú funkciu pri napĺňaní takých 
sociálnych potrieb, ako sú potreby prijatia, spolupatričnosti, uznania, úcty, či sebarealizácie. 
Online priestor sa stáva novým prostriedkom udržiavania a formovania priateľských vzťahov. 
Na sociálnych sieťach mladí „fungujú“ často v uzavretých komunitách, kde existuje vysoký 
stupeň dôvery. Treba však dodať, že členovia týchto skupín sa obvykle navzájom poznajú zo 
života mimo internetu. Ako zásadná sa v tomto smere ukazuje opäť kategória priateľských 
vzťahov zo školy, ako aj z organizovaných i neorganizovaných aktivít mimo školy. Významnú 
úlohu zohrávajú v tomto smere komunity, ktoré vznikajú prostredníctvom aktivít 
mládežníckych organizácií, v ktorých sa mládež prirodzene združuje, vytvára priateľské vzťahy, 
a v atmosfére neformálneho vzdelávania formuje svoje názory a postoje. Zdravé komunity 
mladých v offline prostredí sú kľúčom k predchádzaniu radikalizácie na internete. 
 
Treťou výzvou je rastúca popularita organizácií s vojenskými prvkami. Sklon časti mladých 
ľudí k dobrodružstvu, jeho emocionálnemu prežívaniu a túžbe patriť k väčšiemu celku je dobre 
zdokumentovaný. Podľa nedávnych výskumov, 60 až 80% chlapcov a 30% dievčat sa hrá s 
agresívnymi hračkami doma. Pod agresívnymi hračkami sa myslia aj hračkárske zbrane. 
Odborníci sa zhodujú, že nie je na prospech detí a mládeže a ich zdravého vývoja potláčať 
tieto sklony. 4    
 
Na druhej strane na Slovensku pôsobia organizácie ako napr.: Slovenskí branci, Ľudová mládež, 
Vzdor Kysuce, Front ľavicovej mládeže, Antifa a iné organizácie s extrémistickou ideológiou, 
ktoré využívajú túto silnú tendenciu detí a mládeže, a v najviac zraniteľnom veku dospievania 
ich prostredníctvom takýchto atraktívnych aktivít indoktrinujú myšlienkami nebezpečnými 
pre Slovenskú republiku a jej ústavné zriadenie.  
 
Tieto organizácie sa už v súčasnosti ťažko môžu dostať do škôl, a preto využívajú práve čas 
po skončení školského vyučovania s cieľom prilákať čo najväčšie množstvo detí a mládeže, 
ktoré prostredníctvom hry a spoločných zážitkov významne ovplyvňujú a ideologicky orientujú 
k extrémistickým postojom. 

                                                           
3 Marián Velšic: Mladí ľudia v kyberpriestore. Šance a riziká pre demokraciu. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2016, s. 2, dostupné na 
http://www.noveskolstvo.sk/upload/pdf/Mladi_v_kyberpriestore.pdf, navštívené 10.9.2018 

4 Crenshaw, Martha: The Psychology of Terrorism: An Agenda for the 21st Century. In Political Psychology, 21(2), 2000, s. 379–413; Drury, 
John – Reicher, Stephen: Collective Action and Psychological Change: The Emergence of New Social Identities. In British Journal of Social 
Psychology, 39(4), 2000, s. 579–604. 
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Protiváhou takýchto patologických organizácií sú viaceré tradičné mládežnícke organizácie 
(Slovenský skauting, YMCA, Pathfinder, Európsky skauti, a pod.), ktoré ponúkajú podobné 
aktivity pre mladých. Disponujú silným medzinárodným zázemím a metodikami vyvíjanými po 
desaťročia. Program, ktorý ponúkajú, vytvára bezpečný priestor pre pestovanie zdravých 
hodnôt a budovanie pozitívneho vzťahu k vlasti. Tieto organizácie čoraz viac čelia konkurencii 
zo strany extrémistov, ktorí využívajú frustráciu časti mladých, ich záľubu v dobrodružstve, ale 
aj to, že tradičné mládežnícke organizácie nemajú dostatočné množstvo finančných zdrojov 
naplno rozvinúť svoje aktivity pre širšie skupiny mladých ľudí. 
Prirodzene, nových výziev je omnoho viac. Uvedené výzvy však považujeme za kľúčové pre 
celú Slovenskú republiku a minimálne riešiteľné v spolupráci s mládežníckymi organizáciami. 
 
Načrtnuté problémy kladú vyššie nároky na mládežnícky sektor ako aj na spoluprácu štátu 
reprezentovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a mládežníckych 
organizácií.  
 
Systém ako bol vytvorený pred 10 rokmi už nezodpovedá súčasným potrebám. Novelizáciu 
zákona o podpore práce s mládežou predpokladá na rok 2019 aj Plán legislatívnych úloh vlády 
SR. Zásadná zmena je potrebná pre odstránenie stagnácie mládežníckeho sektora 
a naštartovanie procesov, ktoré budú riešiť načrtnuté problémy. Zásadná zmena sa musí týkať 
celého systému mládežníckeho sektora a jeho financovania tak, aby boli vytvorené 
efektívne stabilné nástroje pre riešenie existujúcich i nových problémov.  
Dôležitou zmenou je obnovenie rozvoja mládežníckeho sektora po rokoch stagnácie 
prostredníctvom navýšenia finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu.  
 
Pre ilustráciu súčasného stavu: v najväčšom programe PODPORA pre mladých bolo 
alokovaných na rok 2018 celkovo 1 712 321€. Keďže mládežnícke organizácie podporené 
z tohto programu združujú 69 718 mladých ľudí, štátna dotácia predstavuje priemerne 24,56 
€ na člena. V roku 2009 dostávali mládežnícke organizácie v programe PODPORA 36,06 € na 
člena, teda pokles za uplynulých 10 rokov je bez zarátania inflácie 32%.  Pokiaľ by sme dotáciu 
rozpočítavali na približne 300 000 mladých ľudí, ktorí využili služby mládežníckych organizácií 
v roku 2017, výška príspevku by nedosiahla ani 6€ na jedného mladého človeka. 
 
Pre porovnanie, hodnota vzdelávacích poukazov sa pravidelne zvyšuje napriek tomu, že 
každoročne sa vracajú približne 3 mil. € do štátneho rozpočtu z dôvodu nevyužitia časti 
vzdelávacích poukazov. 
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Na konci roka 2018 došlo k mimoriadnemu dofinancovaniu programu PODPORA pre mladých 
na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sumou 415 000€, čo 
bolo vítaným navýšením zdrojov, ale jednorázovým, ktorý sa nepremietol do štátneho 
rozpočtu na rok 2019. 
 
Situácia s podporou mimoškolských aktivít detí a mládeže na samosprávnej úrovni 
Zákonný rámec pre vymedzenie kompetencií samospráv v oblasti práce s mládežou je tvorený 
predovšetkým dvoma všeobecnými právnymi normami – zákonom č. 339/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov – ktoré 
všeobecne vymedzujú kompetencie samosprávy. V oblasti práce s mládežou však nie sú 
špecifické. Na tieto právne normy nadväzuje zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce 
s mládežou, ktorý pre regionálnu aj lokálnu úroveň samosprávy zakotvuje oblasti podpory 
práce s mládežou. 
 
Okrem týchto právnych noriem vláda schválila aj Koncepciu rozvoja práce s mládežou a Akčný 
plán na implementáciu tejto koncepcie. V Koncepcii sú definované prioritné ciele v oblasti 
práce s mládežou, avšak neobsahuje konkrétne úlohy pre samosprávu v tejto oblasti. Kritizuje 
však nesystémový prístup a slabú finančnú podporu regionálnych a miestnych samospráv pre 
oblasť mládeže. 
 
Financovanie kompetencií samosprávy a nakladanie s finančnými prostriedkami upravujú 
zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tieto zákony rámcovo upravujú aj možnosť 
poskytovania dotácií z rozpočtu samosprávy, ktoré by však malo byť špecificky upravené 
samostatným všeobecným záväzným nariadením. 
 
V oblasti originálnych kompetencií sú samosprávy viazané platnou legislatívou, vynakladanie 
prostriedkov z rozpočtu na jednotlivé úlohy je však v praxi len veľmi ťažko vynútiteľné. 
Samosprávy majú slobodu vo voľbe, ktoré úlohy budú prioritizovať z pohľadu vyčlenenia 
prostriedkov z rozpočtu. Inak je tomu v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, ktorý je 
financovaný prostredníctvom účelových dotácií zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky nie je 
možné využívať na iný účel, než na ktorý boli určené. 
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Porovnanie príspevku na člena mládežníckej organizácie a 
hodnoty vzdelávacieho poukazu 
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Z dostupnej štatistiky je veľmi obtiažne získať presné údaje o financovaní úloh spojených 
s mládežou za samosprávu. MŠVVaŠ SR realizovalo v rokoch 2015 a 2018 prieskum, ktorého 
cieľom bolo ukázať ako samosprávy (VÚC a obce) podporujú aktivity pre deti a mládež. 
 
Prieskum z roku 2015 ukázal, že obce a VÚC len v malej miere venujú pozornosť práci s 
mládežou. Kým na kultúrne podujatia pre deti a mládež bolo vyčlenených a použitých 27 % zo 
všetkých reportovaných financií (t.j. 616 605 €), na športové aktivity bolo použitých viac ako 
dvojnásobok tejto sumy – 67 % (t.j. 1 517 718 €). Na vzdelávacie aktivity pre deti a mládež bolo 
využitých 5 % z reportovaných financií ( 115 079 €). 
 
Prieskum z roka 2018 ukazuje, že na kultúrne podujatia pre deti a mládež bolo vynaložených 
33% zo všetkých reportovaných financií (t. j. 1 154 274 €), zatiaľ čo na športové aktivity bolo 
vynaložených viac ako 1,5 násobok týchto financií, a to až 54% (t .j. 1 884 738 €). Na vzdelávacie 
aktivity pre deti a mládež bolo opätovne využité najnižšie percento z vykázaných finančných 
prostriedkov – 13% (t. j. 443 675 €). Pri podpore vzdelávacích aktivít môžeme oproti roku 2015 
pozorovať mierny nárast finančnej podpory.  
 
Výsledky prieskumu jasne ukazujú, že podpora detí a mládeže v ich mimoškolských aktivitách 
je aj na úrovni samospráv na okraji záujmu a je potrebná výrazná zmena, aby systém verejných 
politík sa dokázal prispôsobiť a čeliť zmenám, ktoré už nastávajú. 
 
Navrhnuté zmeny 
Práca s deťmi a mládežou sa vykonáva predovšetkým tam, kde deti a mládež žijú a pôsobia, 
teda na miestnej úrovni. Z tohto pohľadu hlavnými aktérmi práce s deťmi a mládežou sú obce 
a mládežnícke organizácie. Mládežnícke organizácie nie je potrebné inštitucionálne definovať 
v zákone vzhľadom na skutočnosť, že ide už o zadefinované právne entity. 
 
V zákone o podpore práce s mládežou je potrebné modernizovať úlohy obcí, VÚC 
a ministerstva tak, aby došlo k efektívnejšej podpore aktivít detí a mládeže 
 
1. Postavenie obcí   
Miestna úroveň je pre prácu s deťmi a mládežou kľúčová. Obce by mali priamo podporovať 
prácu s deťmi a mládežou, ktorá má v nich bydlisko alebo navštevuje školu alebo iné zariadenia 
zriadené obcou pracujúce s deťmi a mládežou. Podpora práce s deťmi a mládežou na miestnej 
úrovni sa musí odvíjať od mapovania jej potrieb.   
Nástroje obce pre podporu práce s mládežou:  
a) Poskytnutie priestoru pre stretávanie sa mladých ľudí z obecného majetku zdarma 
alebo za symbolický poplatok;  
b) Koordinácia aktivít v obci týkajúcich sa mladých ľudí – športové aktivity, voľnočasové 
aktivity, kultúrne aktivity, vzdelávanie atď. a poskytovateľov pôsobiacich v obci –  mimovládne 
organizácie pôsobiace na ich území a ich činnosť, komunitné centrá a pod.; 
c) Zriaďovanie poskytovateľov služieb v oblasti práce s mládežou; 
d) Podpora vytvárania spoločných poskytovateľov viacerými obcami; 
e) Partnerské dohody medzi obcami a mládežníckymi organizáciami o koordinácii práce s 
mládežou na miestnej úrovni; 
f) Možnosť čerpať prostriedky z Fondu na podporu aktivít detí a mládeže a práce s nimi v 
samostatnom programe pre obce. 
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2. Postavenie VÚC 
Vyššie územné celky majú obmedzené možnosti práce s mládežou na miestnej úrovni 
vzhľadom na skutočnosť, že ide o inštitúcie regionálnej samosprávy.  
Nástroje VÚC pre podporu práce s mládežou: 
a) Zriaďovanie poskytovateľov služieb práce s mládežou;  
b) Koordinácia aktivít práce s mládežou na území VÚC v spolupráci a po dohode s obcami;  
c) Mapovanie potrieb mládeže a ich analýza pre potreby nastavovania politík formálneho 
a neformálneho vzdelávania vo VÚC;  
d)  Poskytovanie priestorov na prácu s mládežou z majetku VÚC bezodplatne, resp. za 
symbolický poplatok; 
 
3. Postavenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
- Koordinujúci orgán pre prácu s mládežou aj pre Ministerstvo zdravotníctva SR (oblasť 
zdravia mladých ľudí), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (pre oblasť 
zamestnávania, sociálnej práce, prevencie sociálnej patológie až po podporu mladých rodín), 
Ministerstvo vnútra SR (pre oblasť prevencie proti patologickým javom, extrémizmu) a ďalších 
ministerských rezortov; 
- Výskum potrieb a záujmov mladých ľudí pokiaľ ide o trávenie voľného času, 
vzdelávanie (formálne a neformálne) a ďalšie oblasti na národnej úrovni; 
- Tvorba strategických dokumentov na základe výskumov potrieb mladých ľudí s 
prihliadnutím na medzisektorové ukotvenie témy; 
- Metodická podpora práce s mládežou pre orgány verejnej správy. 
 
4. Postavenie Fondu  na podporu aktivít mladých ľudí 
Ukladanie nových zákonných povinností samospráve nie je efektívnym riešením na posilnenie 
jej aktivít vo vzťahu k práci s mládežou. Z pohľadu smerovania väčšieho objemu finančných 
prostriedkov do tejto oblasti by sa malo prijať riešenie, ktoré by prostriedky určené pre deti a 
mládež účelovo viazalo. Avšak riešenie tejto kompetencie centralizovane, t.j. zavedenie novej 
agendy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti starostlivosti o mládež nedáva zmysel.  
Riešením je zriadenie mimorozpočtového fondu. To dáva zmysel vtedy, ak treba preferenčne 
rozvíjať nejaké odvetvie, ktoré je oproti iným v rozpočtovom procese znevýhodnené, nie je pri 
rozhodovaní o alokácií zdrojov prioritou. Z mimorozpočtového fondu by mali byť prostriedky 
prideľované na základe dopytových schém, t.j. vypíšu sa podmienky súťaže o peniaze z fondu 
a žiadatelia sa o ne uchádzajú v súťaži. Na základe obdobných princípov boli zriadené 
mimorozpočtové fondy napr. v oblasti životného prostredia a kultúry.  
 
Pre oblasť práce s deťmi a mládežou je po zohľadnení vyššie uvedených predpokladov 
najlepším riešením zvýšenia finančnej podpory práve vznik mimorozpočtového fondu.  
 
Inšpiráciou pre vznik fondu môžu byť fondy zriadené na podporu umenia alebo návrh 
pracovnej skupiny venujúcej sa novelizácii zákona o športe.  
 
Spôsobom, ako rezervovať vopred definovaný objem finančných prostriedkov z verejných 
zdrojov na nejaký špecifický účel alebo pre špecifický sektor, je vytvorenie mimorozpočtového 
fondu. Ten má spravidla zákonom definovaný zdroj príjmov, ako aj účel vynaloženia v ňom 
naakumulovaných prostriedkov na podporu vopred definovaného účelu alebo sektora.  
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Zriadením mimorozpočtového fondu sa vyníma časť verejných zdrojov spod každoročného 
rozhodovania o rozdelení prostriedkov prostredníctvom štátneho rozpočtu. Toto dáva 
špecificky definovanému účelu alebo sektoru, na ktorý bol mimorozpočtový fond zriadený, 
výhodu oproti ostatným účelom alebo sektorom. Tie musia totiž o verejné zdroje súťažiť s 
ostatnými sektormi v rámci štandardných pravidiel rozpočtového procesu. 
 
V ostatnom čase vznikli viaceré mimorozpočtové fondy a ich počet dnes dosahuje 7. Ide o 
Štátny fond rozvoja bývania, Environmentálny fond, Národný jadrový fond, Audiovizuálny 
fond, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Fond na 
podporu vzdelávania. 
 
Cieľom je nezávislý, štátom financovaný fond podporujúci aktivity detí a mládeže v jej 
najrôznejších podobách s cieľmi: 
- Vytvorenie rôznorodých programov financovania s cieľom podpory rozmanitých aktivít 
mladých ľudí; 
- Inštitucionálna finančná podpora mládežníckych organizácií a ďalších aktérov 
systematicky pracujúcich s mládežou; 
- Grantová podpora najrôznejších aktérov pracujúcich s mládežou od obcí až po 
jednotlivcov a neformálne zoskupenia; 
- Podpora inovatívnych prístupov k práci s mládežou v osobitných programoch;  
- Oprávnenou osobou pre podanie projektu bude akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba pôsobiaca v SR spĺňajúca podmienky grantového programu; 
- Príklady možných programov: podpora neformálneho vzdelávania, krúžkovej činnosti 
na školách, projekty obcí podporujúce prácu s mládežou, financovanie priestorov pre 
stretávanie mládeže v obciach a iné. 
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P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít  

 

PODA 1 / pilotná schéma  

 

pilotná schéma / 1 podujatie 

 názov: SPOLUPRÁCA – DIALÓG – SYNERGIA  

             INFORMAČNÝ DEŇ K PODA 1  

 termín: 18/6/2019   9:00 – 21:00hod.  

 počet zapojených osôb: 20 

 kľúčové slová / program: synergia, národný projekt, presadzovanie inovatívnych 

modelov tvorby verejných politík do praxe, záverečná konferencia NP, trvalá 

udržateľnosť NP, plán aktivít NP 

 miesto: stredisko Smrekovec, Donovaly   

 téma stretnutia: pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík  

- aktuálny stav realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík   

- plán aktivít na 2. polrok 2019  

- finalizácia výstupov január – apríl 2020 

- informácia o výstupoch a plnení ukazovateľov projektu   

- zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu 

- synergie s ostatnými NP ÚSV ROS   

- príprava záverečnej konferencie NP 

- brainstorming na tému presadzovanie inovatívnych modelov tvorby verejných 

politík do praxe                     

 cieľová skupina:  odborní zamestnanci ÚSV ROS a projektové tímy NP 

 zapojení experti / lektori: 

Silvia Ďurechová 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

pilotný projekt 1 / 3 podujatia 

 názov: SEMINÁR K STRATÉGII DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU 

 termín: 11/4/2019  8:30 – 15:00hod. –  odborná verejnosť 

počet zapojených osôb: 61  

 kľúčové slová / program: dlhodobá starostlivosť, zdravotno-sociálna  starostlivosť, 

Stratégia dlhodobej starostlivosti, odkázaní občania, meranie kvality dlhodobej 

starostlivosti 

 miesto: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice   

 téma stretnutia: Odborná a laická diskusia k príprave Stratégie dlhodobej 

starostlivosti  

- čo je cieľom Stratégie dlhodobej starostlivosti? 

- aký je súčasný stav dlhodobej starostlivosti? aké sú alternatívne návrhy? 

- akým spôsobom je právne upravená ošetrovateľská starostlivosť? 

- aká je ošetrovateľská starostlivosť z pohľadu poskytovateľa? 

- aké sú ošetrovateľské štandardy pre dlhodobú starostlivosť? 

- aké zmeny sú potrebné v dlhodobej starostlivosti v domácom prostredí ? 
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- koncepcia prepojenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti  VÚC KE 

- diskusný panel MZ SR, MPSVR S, AZP, AOPP – návrhy LTC (Long term care – 

dlhodobá starostlivosť) 

 cieľová skupina:  odborná verejnosť 

 zapojení experti / lektori: 

Mária Lévyová, Milada Dobrotková, Zuzana Fabianová, Zuzana Katreniaková,   

Darina Dányiová 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

 názov: SEMINÁR K STRATÉGII DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU 

 termín: 12/4/2019  8:30 – 13:00hod. –  laická verejnosť 

 počet zapojených osôb: 61  

 kľúčové slová / program: dlhodobá starostlivosť, zdravotno-sociálna     starostlivosť, 

Stratégia dlhodobej starostlivosti, odkázaní občania, meranie kvality dlhodobej 

starostlivosti 

 miesto: Verejná knižnica Jána Bocatia Košice   

 téma stretnutia: Odborná a laická diskusia k príprave Stratégie dlhodobej 

starostlivosti  

- akým spôsobom je právne upravená ošetrovateľská starostlivosť? 

- aká je ošetrovateľská starostlivosť z pohľadu poskytovateľa? 

- aké sú ošetrovateľské štandardy pre dlhodobú starostlivosť? 

- aké zmeny sú potrebné v dlhodobej starostlivosti v domácom prostredí ? 

- diskusný panel MZ SR, MPSVR S, AZP, AOPP – návrhy LTC (Long term care – 

dlhodobá starostlivosť) 

 cieľová skupina:  laická verejnosť 

 zapojení experti / lektori: 

Mária Lévyová, Milada Dobrotková, Zuzana Fabianová, Zuzana Katreniaková,   

Darina Dányiová 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

 názov: ODBORNÁ KONFERENCIA  
POSKYTOVANIE DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU  

 termín: 4/6/2019  9:30 – 15:00hod.  
 počet zapojených osôb: 114 

 kľúčové slová / program: dlhodobá starostlivosť, zdravotno-sociálna starostlivosť, 
Stratégia dlhodobej starostlivosti, odkázaní občania, AOPP, MZ SR, MPSVR SR, NR SR, 
VÚC 

 miesto: Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava   

 téma stretnutia: deklarovanie záujmu o potreby zdravotne dlhodobo odkázaných 
občanov na Slovensku 

- dlhodobá starostlivosť na Slovensku a potreba zmien – panelová diskusia 
- informácia o výstupoch projektu Stratégia dlhodobej starostlivosti na 
Slovensku 



 72 

- poskytovanie dlhodobej starostlivosti v ČR – panelová diskusia spôsobom je 
právne upravená ošetrovateľská starostlivosť? 

 

 cieľová skupina:  odborná a laická verejnosť 

 zapojení experti / lektori: 
Martin Giertl, Mária Lévyová, Milada Dobrotková  

poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

pilotný projekt 2 / 0 podujatí 

 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
 

pilotný projekt 3 / 1 podujatie 

 názov: KONFERENCIA KU KRAJSKEJ KONCEPCII ENVIROMANTÁLNEJ VÝCHOVY, 

VZDELÁVANIA A OSVETY V TRENČIANSKOM KRAJI  

 termín: 04/04/2019, 09:30 – 15:00 hod. 

 počet zapojených osôb: 75 

 kľúčové slová / program: mládež, environmentálna výchova, krajská koncepcia 

 miesto: Úrad TSK, Trenčín   

 téma stretnutia:  
- predstavenie projektu a návrhu Krajskej koncepcie EVVO TSK 

- panelová diskusia k opatreniam štyroch priorít KK EVVO TSK 

- predstavenie Akčného plánu KK EVVO TSK do roku 2021 

- návrhy záverov konferencie 

 cieľová skupina:  všetci 

 zapojení experti / lektori: 
       Richard Medal a iní experti 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

pilotný projekt 4 / 0 podujatí  

 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
 

pilotný projekt 5 / 2 podujatia 

 názov: ODBORNÁ KONFERENCIA OD LEVOČE PO SPIŠSKÝ HRAD –     

MIKROREGIONÁLNA SPOLUPRÁCA V PRAXI - prezentačný deň   

 termín: 10/6/2019  12:00 – 22:00hod.  

 počet zapojených osôb: 43  

 kľúčové slová / program: medziobecná spolupráca, klastre obcí, mikroregión,   

tvorba stratégií rozvoja mikroregiónu, spoločný obecný úrad, plán rozvoja klastra, 

legislatíva, kultúrny rozvoj klastra, kultúrne dedičstvo    

 miesto: Kultúrny dom Spišský Hrhov   

 téma stretnutia: prezentácia Plánu komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na       

úrovni obcí klastra Spiša  

- klastre obcí a prirodzené mikroregióny - noví aktéri rozvoja regiónov 



 73 

- prínosy a nástrahy participácie občanov na mikroregionálnej úrovni 

- politiky medziobecnej spolupráce –  utópia, alebo nová dynamika pre      

rozvoj územia 

- prečo sú spoločné úradovne prínosom pre všetkých 

- na konferencii odzneli návrhy na zmenu zákona č. 396/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení:   

- posilnenie postavenia občianskej verejnosti vo vzťahu k samospráve  

- vyváženejší vzťah medzi obecným zastupiteľstvom a starostom 

- posilnenie postavenia hlavných kontrolórov 

- účinnejšia kontrola verejných funkcionárov  
 

 cieľová skupina:  odborná a laická verejnosť 

 zapojení experti / lektori: Martin Giertl, Vladimír Ledecký, Alexander Mušinka, 

Miroslav Pollák, Paľo Ceľúch, Martina Bednárová, Michal Smetanka, Magdaléna 

Čurillová   

 poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

 názov: ODBORNÁ KONFERENCIA OD LEVOČE PO SPIŠSKÝ HRAD –     

MIKROREGIONÁLNA SPOLUPRÁCA V PRAXI - exkurzia, alebo politiky v praxi 

samosprávy  

 termín: 11/6/2019    9:30 – 15:00hod. 

 počet zapojených osôb: 34  

 kľúčové slová / program: medziobecná spolupráca, klastre obcí, mikroregión,   

tvorba stratégií rozvoja mikroregiónu, spoločný obecný úrad, plán rozvoja klastra, 

legislatíva, kultúrny rozvoj klastra, kultúrne dedičstvo    

 miesto: sociálny podnik Spišský Hrhov, Muzik Múzeum Spišský Hrhov, kúpalisko, 

pálenica, galéria, verejná sauna Spišský Hrhov, obec Domaňovce 

 téma stretnutia: získanie praktických poznatkov a skúseností z exkurzií do rôznych 

organizácií v rámci samosprávy 

 cieľová skupina:  odborná verejnosť 

 zapojení experti / lektori: Michal Smetanka, Vladimír Ledecký   

 poznámka: dokumentácia v prílohe 

 
 

pilotný projekt 6 / 3 podujatia 

 názov: WORKSHOP SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH - stretnutie pracovnej skupiny - 
zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík - zdravotne postihnutí 

 termín: 26/4/2019 

 počet zapojených osôb: 17 

 kľúčové slová / program: občania s postihnutím, integrácia, inklúzia, mesto pre 
všetkých, bezpečný priestor pre občanov s postihnutím  

 miesto: Svidník 

 téma stretnutia:   analýza súčasného stavu poskytovaných služieb:  
- podporné služby pre rodiny 



 74 

- bezbariérovosť a prístupnosť 

- komunikácia a informovanosť  

- senzibilizácia prostredia 

- autentické príspevky a zážitky občanov so zdravotným postihnutím 

 cieľová skupina:  občania s postihnutím, ich blízki a príbuzní, odborná verejnosť  

 zapojení experti / lektori: Elena Kríglerová, Jana Kadlečíková  

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

 názov: KONFERENCIA SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH - Ako vtiahnuť perspektívu 
zraniteľných skupín do tvorby politík 

 termín: 28/6/2019 8:00 – 17:30hod.  

 počet zapojených osôb: 65 

 kľúčové slová / program: participatívny rozpočet, zraniteľné skupiny, testovanie 
nových prístupov k zapájaniu verejnosti 

 miesto: Kultúrny dom Svidník 

 téma stretnutia:     
- ako sa môže stať participatívny rozpočet novým nástrojom zapájania zraniteľných 

skupín  

- príklad z praxe – participatívny rozpočet mesta Rožňava 

- nové prístupy zapájania verejnosti  

 cieľová skupina:  všetci 

 zapojení experti / lektori: Elena Kriglerová, Martin Giertl, Barbara Gindlová, Rado 
Kovács, Richard Petro, Tomáš Szekey, Alexandra Hrabinová  

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 
 

 názov: INFORMAČNÝ DEŇ SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH – AJ MY SME SVIDNÍČANIA -  
prezentácia spolupracujúcich skupín obyvateľov (zraniteľné skupiny) a členov 
pracovnej skupiny  

 termín: 29/6/2019 15:00 – 18:00hod. 

 počet zapojených osôb: 18 

 kľúčové slová / program: predstavenie rôznorodých skupín v meste, inklúzia, 
spolupráca 

 miesto: Námestie pred okresným úradom Svidník (outdoorové podujatie) 

 téma stretnutia:     
- uvedomenie si potreby spolupráce viacerých skupín obyvateľov mesta Svidník 

nielen pri nastavovaní verejných politík 

 cieľová skupina:  všetci  

 zapojení experti / lektori: Elena Kriglerová, Martin Giertl, Barbara Gindlová  

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
 

 

pilotný projekt 7 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
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pilotný projekt 8 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
 

pilotný projekt 9 / 1 podujatie 

 názov: KONFERENCIA NA TÉMU: PRÍSTUPNOSŤ MESTA NITRY PRE VŠETKÝCH ALEBO 

„AKO BYŤ ABSOLÚTNE IN VO VEĽKOM MESTE“ 

 termín: 18/06/2019, 08:30 – 14:45 hod. 

 počet zapojených osôb: 78 

 kľúčové slová / program: prístupnosť, zraniteľné skupiny,  

 miesto: koncertná sála Župného domu, Nitra   

 téma stretnutia:  
- predstavenie výstupov z pilotného projektu  

- priblíženie participatívnych metód použitých na získavanie dát 

- prezentovanie spôsobov zapájania verejnosti do tvorby príslušnej verejnej 

politiky na lokálnej úrovni 

 

 cieľová skupina:  všetci 

 zapojení experti / lektori: 

 Martina Hrozenská, Michaela Hajduková, Irena Lehotská, Barbara Gindlová a ďalší 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 

 

pilotný projekt 10 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
 

pilotný projekt 11 / 0 podujatí 

• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa 
 

pilotný projekt 12 / 1 podujatie 

 názov: ODBORNÁ KONFERENCIA AKTÍVNY OBČAN  

 termín: 29/4/2019  9:30 – 15:30hod.  

 počet zapojených osôb: 62 

 kľúčové slová / program: obec, participácia znevýhodnených, rómske komunity, 

sociálny podnik, zamestnanosť, participácia rodičov   

 miesto: Hotel Dukla, Námestie legionárov, Prešov   

 téma stretnutia: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných 

politík 

- aké sú participatívne politiky v obci Lenartov? 

- ako zabezpečiť participáciu najviac znevýhodnených skupín v obci? 

- ako zapojiť rómske komunity? 

- kto má zabezpečiť vzdelávanie verejnosti k občianstvu? 

- predškolská príprava a participácia rodičov 

- aktuálne informácie z oblasti sociálnych podnikov 

 cieľová skupina:  odborná a laická verejnosť 



 76 

 zapojení experti / lektori: Martin Giertl, Klára Orgovánová, Barbara Gindlová, Jana 

Bľandová, Zuzana Kusá, Edita Kovářová, Jana Bayerlová, Iveta Stromková, Peter Németh, 

Mária Lichvárová, Nataša Milistenferová  

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
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PODA 2 / analyticko – metodicko – legislatívna podpora participácie 

 

podaktivita 2 / 1 podujatie 

 názov: SPOLUPRÁCA – DIALÓG – SYNERGIA  

             INFORMAČNÝ DEŇ K PODA 2  

 termín: 17/6/2019  13:00 – 17:00hod.  

 počet zapojených osôb: 15 

 kľúčové slová / program: synergia, národný projekt, budovanie kapacít,       

záverečná konferencia NP, trvalá udržateľnosť NP, plán aktivít NP 

 miesto: stredisko Smrekovec, Donovaly   

 téma stretnutia: analyticko – legislatívno – metodická podpora zavádzania 

participácie do praxe  
- aktuálny stav realizácie podaktivity 2   

- plán aktivít na 2. polrok 2019  

- finalizácia výstupov január – apríl 2020 

- informácia o výstupoch a plnení ukazovateľov projektu   

- zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu 

- synergie s ostatnými NP ÚSV ROS   

- príprava záverečnej konferencie NP 

- brainstorming na tému budovanie kapacít                     

 cieľová skupina:  odborní zamestnanci ÚSV ROS a projektové tímy NP 

 zapojení experti / lektori: Barbara Gindlová 

 poznámka: dokumentácia v prílohe 
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CELKOVÁ SUMARIZÁCIA UKAZOVATEĽOV  

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

 ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia 

 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 41 

 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 8 materiálov   
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS 

 v ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia na strane MV SR / ÚSV 
ROS/ RMS – PODA 1 / PP2  

 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 1 

 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 1 materiál   
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných 
politík 

 100% naplnený ukazovateľ 
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít 

 v monitorovacom období vznikali metodiky k novému vzdelávaciemu programu, ktoré 
sú predpokladom pre realizáciu školení 

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

 vznikli metodiky k novému vzdelávaciemu programu. Metodiku neodpočítavame 
v monitorovacom období, lebo bude predmetom odpočtu ukazovateľa P0718 - Počet 
vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie. Ukazovateľ 
odpočítame až po otestovaní metodík v rámci školení a praktickej časti budovania 
kapacít (vyškolenie 60 absolventov novovytvoreného vzdelávacieho programu).  

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 materiálov celkom – od začiatku projektu: 125 

 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 13 informačných podujatí  
 

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

prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE    
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ 

Newsletter NP PARTI  
Newsletter 05 / 2019  

 PREDSTAVUJEME PILOTNÉ PROJEKTY - Pilotný projekt č. 1: Stratégia dlhodobej 

starostlivosti 

Publikovaný: 5. máj 2019  
Poznámka: viď prílohy 
 
Z denníkov pilotnej schémy  

 Apríl 2019  
 Máj 2019 
 Jún 2019  

Poznámka: viď prílohu  
 

Z denníkov analytických expedícií  
 Apríl 2019  
 Máj 2019 
 Jún 2019  

Poznámka: viď prílohu  
 
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach ÚSV ROS 

 boli publikované výstupy cez FB konto úradu 
 boli vypublikované výstupy cez web stránku ÚSV ROS 
 boli vypublikované výstupy cez Spravodaj ÚSV ROS 
 boli vypublikované na stránkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (v previazaní na 

zber dát III. a pracovnú skupinu – participatívne rozpočty a školy) 
 zoznam výstupov je predmetom samostatnej prílohy 

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 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
príloha č. 3 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ  
 
 
 
 
 
 
  


