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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:
 hlavný pracovný pomer – (štátna služba)
 dohody mimo pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer
 Alena Petrželková / Služobná zmluva – odborný konzultant 1 – 2019
 od 15. september 2019
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru
o Ing. Michal Vojtyla / expert – IT asistent
DoVP/NPP/A/2019/120 PAUSAL
o Mgr. Martin Ďurech / manažér pre verejné obstarávanie
DoVP/NPP/A/2019/121 PAUSAL
o Mgr. Richard Medal / procesný analytik – SENIOR 12, 13
DoVP/NPP/PP3PP3/2019/123
o Mgr. Svetozár Šomšák / procesný analytik – SENIOR 19, 23
DoVP/NPP/PP3PP3/2019/124
o Zuzana Chmelová /expert – pomocné grafické práce
DoVP/NPP/PP6/2019/125
o Mgr. Zuzana Fialová, PhD. / procesný analytik – JUNIOR 5
DoVP/NPP/PP6/2019/126
o Ing. Peter Paľa / procesný analytik – JUNIOR 5
DoVP/NPP/PP6/2019/127
o PhDr. Ingrid Doležalová / procesný analytik – JUNIOR 5
DoVP/NPP/PP6/2019/128
o Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová / procesný analytik – JUNIOR 5
DoVP/NPP/PP6/2019/129
o Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová / procesný analytik – JUNIOR 35
DoVP/NPP/PP6/2019/130
o Mgr. Mária Radváková / procesný analytik – JUNIOR 5
DoVP/NPP/PP6/2019/131
o Mgr. Peter Nedoroščík /procesný analytik – JUNIOR 7
DoVP/NPP/PP8/2019/132
o Bc. Martina Belanová / procesný analytik – JUNIOR 7
DoVP/NPP/PP8/2019/133
o Mgr. Terézia Šabová / procesný analytik – SENIOR 30
DoVP/NPP/PP5/2019/134
o MUDr. Zuzana Katreniaková / procesný analytik – SENIOR 1
DoVP/NPP/PP1/2019/135
o Ing. Janka Červenáková / procesný analytik – SENIOR 1
DoVP/NPP/PP1/2019/136
o Mgr. Helena Valčeková / procesný analytik – SENIOR 1
DoVP/NPP/PP1/2019/137
o Ing. Milota Sidorová, PhD. /odborný asistent
DoVP/NPP/A/2019/138PAUSAL
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o

Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová / lektor
DoVP/NPP/PA2/2019/139

Zoznam zazmluvnených za monitorované obdobie – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE
EXPERTOV
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
finančné čerpanie / ŽOP
 ku dňu 30. september 2019 boli spracované a vyexpedované na kontrolu RO tieto ŽOP:
 ŽOP č. 314011M298501801: 277 722,17EUR (priebežná platba za partnera Spišský
Hrhov za obdobie 10-12/2018 a 02-04/2019)
 ŽOP č. 314011M298200701: 77 562,21 EUR (zúčtovanie zálohovej platby za
partnera Lenartov za obdobie 01/2019, 05-06/2019)
 ŽOP č. 314011M298501701: 277 722,17EUR (priebežná platba za partnera
Lenartov za obdobie 01/2019, 05-06/2019)
 ŽOP č. 314011M298100801: 77 562,21 EUR (zálohová platba)
 súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu za mesiac
júl - september 2019
monitorovacia správa za júl 2019
 ku dňu 30. 09. 2019 bola spracovaná monitorovacia správa za júl 2019 k ŽOP:
314011M298501701; 314011M298200701; 314011M298501801
 podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za júl 2019
verejné obstarávanie 08-09 /2019
 schválená požiadavka na VO: ilustrácie do knihy „Slovník základných pojmov
participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie“ a príprava zmluvy o dielo
a licenčnej zmluvy č. 2/2019 na podpis
 podpísanie zmluvy o poskytovaní služieb č. 1/2019 na obstarávanie lektorskej
a školiacej činnosti,
 príprava požiadavky na VO: tlač spoločenskej hry 2019,
 príprava dokumentácie na predmet zákazky tlač dokumentov / výstupov projektu,
softvér na PR.
plnenie predmetu zmluvy/zmlúv:
 cateringové, konferenčné a ubytovacie služby (informačné dni, konferencie,
workshopy)
 lektorské a školiace činnosti – vzdelávací program Participatívna tvorba verejných
politík.
ostatné aktivity:
 vládny audit Úradu vládneho auditu 08/2019 - overovania fyzickej realizácie projektu
/ overovanie žiadosti o platbu č. 314011M298500201
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SUMARIZÁCIA
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1
V monitorovacom období ďalej pokračovali práce v rámci pilotnej schémy participatívnej
tvorby verejných politík:
 realizácia pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na štyroch
úrovniach verejnej správy,
 príprava záverečných a špecializovaných podujatí pre vybrané pilotné projekty,
 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,
 finalizácia výstupov, príprava materiálov na spracovanie do špecializovaných publikácií
a brožúr (redakčné práce, editorské práce, grafické spracovanie, príprava na tlač),
 sprievodné aktivity:
o 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

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 a participácia a budovanie kapacít – realizácia
školiacich aktivít
Spoločné pracovné stretnutie expertov za PODA 2 sa konalo dňa 8. októbra 2019 v sídle ÚSV
ROS. Program stretnutia bol zameraný na:
aktuálny stav prác a výstupov PODA 2
 odpočet prác a výstupov
 vizualizácia
 záverečná konferencia a prezentácia výstupov (marec 2020)
 pokračovanie, alebo ako je na tom NP PARTI II

10

SUMARIZÁCIA PLNENIA MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA PROJEKT
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 – 15 materiálov
 P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS – 2 návrhy
 P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí – 8 podujatí
 P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít – 15 absolventov
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PLNENIE MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA PODA 1
V rámci monitorovacieho obdobia došlo v rámci PODAKTIVITY 1 k plneniu troch ukazovateľov:
 P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí
 P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
 P0890 počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS

P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 6 informačných aktivít, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet
zrealizovaných informačných podujatí
1. 22.08.2019 / PP6: Svidník, Mestský úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 200,
Svidník, BUDUJEME KOMUNITY, ALEBO MESTO PRE VŠETKÝCH
2. 22.08.2019 / PP7: Partizánske, Mestský úrad Partizánske, KAM SA BUDE
UBERAŤ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
3. 8. - 9. 2019 / PP8: Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava,
SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 1 (W1 - participatívne plánovanie
verejných priestorov/zraniteľné skupiny)
4. 8. - 9. 2019 / PP8: Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava,
SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 2 (W2 - participatívny rozpočet)
5. 8. - 9. 2019 / PP8: Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava,
SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 3 (W3 - otvorené dáta)
6. 26.08.2019 / PP10: Bratislava, Mezanín, Magistrát Hlavného mesta SR
Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava - AKO UROBIŤ VEREJNÉ
PRIESTRANSTVÁ SKUTOČNE VEREJNÝMI? ZAČÍNA TO PLÁNOVANÍM.

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii 15 materiálov + 2 publikácie, ktoré nie sú
predmetom odpočtu merateľných ukazovateľov, ktoré počas realizácie PODAKTIVITY 1,
započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov z toho za:
ÚSV ROS / MV SR – 15 materiálov
 PODA 1 / PP 2 - Participácia: cesta mladých ľudí k politikám,
 PODA 1 / PP 5 - Metodika participácie občanov na klastrovej / mikroregionálnej úrovni,
 PODA 1 / PP 5 – Návrh legislatívnych zmien v prospech lepšieho rozvoja obcí na Spiši,
 PODA 1 / PP 6 - Metodika zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby
verejných politík na lokálnej úrovni + príloha: metódy zapájania verejnosti / občanov,
 PODA 1 / PP 6 - OD OBYVATEĽA K OBČANOVI: ATLAS INŠPIRÁCIÍ, ALEBO AKO ZAČAŤ
BUDOVAŤ KOMUNITU: otvorený receptár plný inšpirácií pre tých, ktorí by chceli niečo
spraviť pre svoju komunitu, ulicu, štvrť, či mesto, alebo cesta od obyvateľa k občanovi
 PODA 1 / PP 7 - Manuál / metodika participatívneho procesu pri tvorbe stratégie,
nakladania s komunálnym odpadom na lokálnej úrovni,
 PODA 1 / PP 8 - Súbor expertných materiálov pre oblasť zvyšovania transparentnosti
správy,
 PODA 1 / PP 10 - PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V
BRATISLAVE: Analýza problémov využívania a tvorby verejných priestorov a plôch,
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PODA 1 / PP 12 - Model efektívnej účasti MRK na procese spolurozhodovania,
monitorovania a vyhodnocovania lokálnych politík s účasťou marginalizovaných
rómskych komunít,
PODA 1 / PP 12 - LOKÁLNY AKČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA V OBCI LENARTOV SO
ZAMERANÍM NA RÓMSKU KOMUNITU NA ROKY 2019 – 2026,
PODA 1 / PP 12 - OBEC LENARTOV A MOŽNOSTI SOCIÁLNEHO PODNIKANIA (pôvodný
názov z opisu: stratégia pri zakladaní sociálneho podniku),
PODA 1 / PP 12 - NÁVRHY LEGISLATÍVNYCH ZMIEN SÚVISIACICH S PODPOROU
ZAČLEŇOVANIA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNITÁCH
(pôvodný názov v opise: Návrhy na legislatívne zmeny týkajúce sa relevantných
právnych noriem).

dve publikácie, ktoré nie sú predmetom odpočtu ukazovateľov
 PODA 1 / PP6 - Svidník mesto pre všetkých - participácia znevýhodnených skupín na
tvorbe politík na lokálnej úrovni (poznámka: záverečná publikácia - je predmetom
zadefinovaných výsledkov, nie je predmetom odpočtu ukazovateľov, lebo sumarizuje
jednotlivé výstupy z PP6),
 PODA 1 / PP8 - PARTICIPATÍVNE MECHANIZMY - KTO, ČO, KEDY, AKO? (poznámka:
záverečná publikácia - publikácia je predmetom zadefinovaných výsledkov, nie je
predmetom odpočtu ukazovateľov, lebo sumarizuje vybrané výstupy PP8).
partneri / 3 materiály
 PODA 1 / PP6 - na strane partnera mesto Svidník - SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH STRATÉGIA INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN VO SVIDNÍKU (pôvodné označenie z
opisu: Mesto pre všetkých - lokálna stratégia inklúzie),
 PODA 1 / PP7 - na strane partnera mesto Partizánske - Stratégia nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov,
 PODA 1 / PP 12 - na strane partnera projektu obec Lenartov - Stratégia začleňovania
Rómov v obci Lenartov v previazaní na čiastkové politiky obce, založené na účasti
všetkých kľúčových skupín obyvateľstva na ich príprava a tvorbe (s dôrazom na Rómsku
komunitu).

P0890 počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii 1 materiál, ktorý vznikol počas realizácie
PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0890 počet návrhov na
legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS z toho za:
partneri / 1 materiál
 PODA 1 / PP1 - na strane partnera MZ: súbor návrhov na legislatívne zmeny za účelom
zefektívnenia VS vrátane aktualizovanej Stratégie dlhodobej starostlivosti odkázaných
Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď
kapitolu merateľné ukazovatele),
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PLNENIE MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV ZA PODA 2
V rámci monitorovacieho obdobia došlo v rámci PODAKTIVITY 2 k plneniu troch ukazovateľov:





P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít

P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 2 informačných aktivít, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet
zrealizovaných informačných podujatí
o PODA 2 - 2.3/ budovanie kapacít: ÚSV ROS / MV SR – pilotné testovanie
novovytvoreného vzdelávacieho programu – štvordňové školenie
Participatívna tvorba verejných politík (2 + 2 školiace dni)
 3.- 4.9.2019 a 24. - 25.9.2019 / Bratislava, Impact Hub Bratislava a
Trenčianske Teplice, Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice / školenie
zástupcov verejnej správy
 12. - 13.9.2019 a 26. - 27.9.2019 / Bratislava, Umelka, Bratislava,
Miestodržiteľský palác ÚV SR / tréning trénerov – budovanie kapacít
v zmysle efektívnej udržateľnosti výsledkov projektu

P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 1 legislatívneho návrhu, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0890 počet
návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
o PODA 2 - 2.2/ právny rámec a legislatíva: Novela legislatívnych pravidiel vlády
vo vzťahu k zapracovania metodiky, určenej pre postup predkladateľov
legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese – 3
alternatívy

P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 15 úspešných absolventov, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0722 počet
úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
O PODA 2 - 2.3/ budovanie kapacít: úspešné vyškolenie 15 účastníkov
z prostredia verejnej správy zo 20člennej skupiny účastníkov (zvyšných 5
účastníkov pokračuje so skupinou S2 z dôvodu, že sa nemohli zúčastniť druhej
fázy školenia – druhá dvojdňovka)
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OPIS IMPLEMENTÁCIE - PODA 1/ PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ
TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK
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 výstupov z jednotlivých pilotných projektov,
 príprava a realizácia záverečných a špecializovaných podujatí,
 príprava dokumentov a publikácií – redakčné, editorské, prípadne grafické práce,
nadstavbové činnosti
 podpora implementácie, alebo implementácia vybraných verejných politík,
 príprava sady publikácií k pilotnej schéme v previazaní na jednotlivé projekty,
 príprava materiálov k pilotnej schéme – katalóg PODA 1.
zber dát z pilotnej schémy
pokračovanie analytických činností s dôrazom na zber dát (kvalitatívnych)
 realizácia doplnkových rozhovorov s vybranými aktérmi,
 spracovávanie – „príbehov z pilotných projektov“,
 sumarizácia podkladov pre katalóg príkladov dobrej a zlej praxe,
 sumarizácia podkladov pre analýzu pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných
politík a spracovanie podkladov pre ďalšiu analytickú činnosť ďalších expertov
z ostatných pracovných skupín (prínosy participácie / legislatíva a právna prax).
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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:
 konzultácie ohľadom pripravovanej legislatívy v rámci zákona 581 a dopadov prínosov
následnej starostlivosti, pripomienkovanie návrhu legislatívnej zmeny – Zákon o
dlhodobej starostlivosti
 15.8. – 16.8.2019 individuálne pracovné stretnutia s Máriou Lévyovou ku ďalším
postupom na stratégii LTC a k príprave diskusného panelu pre domáce a zahraničné
podujatia v rámci disseminácie projektu,
 oboznamovanie sa s materiálmi pre záverečnú prácu a výstupu
 práca s návrhom ústavného zákona o stratifikácii a schváleným návrhom zákona po
zasadnutí vlády dňa 21.08.2019,
 príprava prezentácie o dlhodobej stratégii pre domáce a zahraničné podujatia v rámci
disseminácie projektu,
 spracovanie podkladov, tvorba a finalizácia záverečného výstupu - súbor návrhov na
legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS vrátane aktualizovanej Stratégie
dlhodobej starostlivosti odkázaných – spracovanie podkladov k aktualizácii zákonov,
ktoré sa zmenili počas realizácie projektu,
 príprava podkladov pre brožúru k Dlhodobej starostlivosti.
Poznámka: LTC je skratka pre dlhodobú starostlivosť
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:
•
Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
•
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
•
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 1
na strane partnera MZ: súbor návrhov na legislatívne zmeny za účelom
zefektívnenia VS vrátane aktualizovanej Stratégie dlhodobej
starostlivosti odkázaných
Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele

16

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 za RMS
- Participácia: cesta mladých ľudí k politikám,
 vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania,
 zapracovanie zmien - posledná zmena: 13.08.2019 v rámci legislatívneho procesu:
LP/2019/527,
 predloženie návrhu zákona do parlamentu (august 2019) – dátum doručenia
22.8.2019.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o na strane MV SR / ÚSV ROS: Participácia: cesta mladých ľudí k politikám
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
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 letáku o KK EVV,
 príprava implementácie KK EVVO TSK - zoznam náučných chodníkov v kraji,
 distribúcia know how v rámci úradu TSK,
 aktualizácia mapy prírodných záhrad v kraji, spracovanie zoznamu bodov do eko-mapy
kraja,
 príprava a plán zabezpečenia informovanosti o Krajskej koncepcií v štruktúre Štátnej
ochrany prírody.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 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:
• na základe schválenej Koncepcie rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym
postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019-2021 zo
dňa 14.06.2019 BSK pristúpilo k plneniu a implementácii Koncepcie v bodoch:
o C.1. Podpora informovanosti ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín
o C.2. Podpora rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich
rodiny
o C.3. Podpora zlepšovania životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb
s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK
o C.4. Podpora iniciatív zameraných na zlepšenie životných podmienok
a spoločenského uplatnenia sa ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín
v oblastiach, ktoré nespadajú do kompetencie BSK
Poznámka: bližšie info v dokumentácii
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
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:
 zapracovanie pripomienok k dokumentom
 spracovanie finálnej verzie výstupov a dokumentov v previazaní na
o návrh legislatívnych zmien v prospech lepšieho rozvoja obcí na Spiši,
o metodika zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby
verejných politík na lokálnej úrovni + príloha: metódy zapájania verejnosti /
občanov,
o implementácia vybraných politík z Plánu komplexného rozvoja obcí Spiša.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2
o Návrh legislatívnych zmien v prospech lepšieho rozvoja obcí na Spiši,
o Metodika zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby
verejných politík na lokálnej úrovni + príloha: metódy zapájania verejnosti /
občanov
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
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:
 pripomienkovanie výstupov z pilotného projektu č.6 v previazaní na prípadové štúdie
zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, k novým mechanizmom
zapájania zraniteľných skupín do implementácie politík cez participatívne
rozpočtovanie, alebo využitie dotačných schém (Z. Fialová),
 finalizácia výstupov projektu PP06 Svidník mesto pre všetkých:
o Stratégia
inklúzie
(konzultácie, pripomienkovanie, zapracovávanie
pripomienok)
o Metodika zapájania menšín a znevýhodnených skupín do tvorby verejných
politik na lokálnej úrovni + príloha k metodike
o Záverečná publikácia - spojenie výskumu a analýzy, stratégie a metodiky –
grafické spracovanie, jazykové korektúry
 príprava podujatia v meste Svidník na tému Budujeme komunity, alebo mestá pre
všetkých – otvorený workshop pre verejnosť, občanov a zástupcov miestnej územnej
samosprávy, pôsobiacich v regióne Dukla (v súčinnosti s ÚSV ROS a mestom Svidník),
 komunikácia so zástupcami mesta Svidník a pracovnou skupinou k pracovnej verzii
Stratégie – Svidník mesto pre všetkých - zapracovanie pripomienok
 nábor účastníkov, práca s cieľovými skupinami, príprava workshopu,
 zabezpečenie informovanosti a zdieľanie informácie o podujatí cez elektronické
a printové médiá, web stránky, sociálne siete,
 termín: 22.8.2019 / 8:30 – 16:30 hod. realizácia podujatia BUDUJEME KOMUNITY,
ALEBO MESTO PRE VŠETKÝCH a jeho vyhodnotenie odborné zabezpečenie podujatia –
Budujeme komunity (M. Radváková a I. Doležalová, Gindlová, zástupci mesta)
 tvorba materiálu, ktorý sumarizuje podnety z podujatia Budujeme komunity – Od
obyvateľa k občanovi – atlas inšpirácií k budovaniu OS na lokálnej úrovni,
 príprava návrhov na zavedenie Stratégie – verejnej politiky do praxe,
 disseminácia skúseností z PP6 - príprava a aktívna účasť na pracovnej ceste do
Užhorodu k téme spolupráce a zberu inovatívnych riešení pre zavádzanie verejných
politík do praxe s dôrazom na účasť zraniteľných skupín, nástroje implementácie politík
s dôrazom na princípy "mesto pre všetkých" (P. Paľa),
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
o 22.8.2019 / 8:30 – 16:30 hod., Dom kultúry vo Svidníku, realizácia podujatia
BUDUJEME KOMUNITY, ALEBO MESTO PRE VŠETKÝCH
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 3
o na strane MV SR / ÚSV ROS - Metodika zapájania menšinových a
znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík na lokálnej úrovni +
príloha: metódy zapájania verejnosti / občanov,
o na strane MV SR / ÚSV ROS - OD OBYVATEĽA K OBČANOVI: ATLAS INŠPIRÁCIÍ,
ALEBO AKO ZAČAŤ BUDOVAŤ KOMUNITU: otvorený receptár plný inšpirácií pre
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tých, ktorí by chceli niečo spraviť pre svoju komunitu, ulicu, štvrť, či mesto,
alebo cesta od obyvateľa k občanovi.
o na strane partnera mesto Svidník - SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH - STRATÉGIA
INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN VO SVIDNÍKU (pôvodné označenie z
opisu: Mesto pre všetkých - lokálna stratégia inklúzie),
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0

Súčasne na strane MV SR / ÚSV ROS - Svidník mesto pre všetkých - participácia
znevýhodnených skupín na tvorbe politík na lokálnej úrovni je za monitorovacie obdobie
odpočítaný výstup, ktorým je záverečná publikácia k projektu. Publikácia je predmetom
zadefinovaných výsledkov projektu, identifikovaných opisom, ale nie je predmetom odpočtu
ukazovateľov, lebo sumarizuje jednotlivé výstupy, skúsenosti a postupy z projektu ako knižná
publikácia.
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:
 príprava a finalizácia dokumentu Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v
meste Partizánske a Metodika participatívneho procesu pri tvorbe Stratégie,
 príprava záverečného odborného podujatie Kam sa bude uberať odpadové
hospodárstvo?" v Partizánskom,
 nábor účastníkov, tvorba pozvánok, komunikácia s cieľovou skupinou – samospráva,
registrácia, zabezpečenie informovanosti cez elektronické a printové médiá,
 22.8.2019 - verejné záverečné podujatie prezentovaniu Stratégie nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Partizánske - aktívna účasť na záverečnom odbornom
podujatí "Kam sa bude uberať odpadové hospodárstvo?
 vyhodnotenie podujatia a finalizácia výstupov k projektu.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
o 22.8.2019, Mestský úrad Partizánske - záverečná konferencia - KAM SA BUDE
UBERAŤ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2
o na strane partnera mesto - Partizánske Stratégia nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov
o na strane MV SR / ÚSV ROS - Manuál / metodika participatívneho procesu pri
tvorbe stratégie nakladania s komunálnym odpadom na lokálnej úrovni
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
Poznámka: viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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pilotný projekt č.8
názov: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta
spolupracujúce a partnerské organizácie:
občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava expertných materiálov pre oblasť zvyšovania transparentnosti správy,
 organizačná a obsahová príprava konferencie Samospráva pre ľudí II. - tvorba
programu, komunikácia s účastníkmi a hosťami, registrácia, súčinnosť s ÚSV ROS,
 zaradenie agendy publikačného minima pre štátnu správu a samosprávu v rámci
agendy otvorených dát na záverečných workshopoch,
 príprava a realizácia podujatia Samospráva pre ľudí II. (08-09.08.2019) - Samospráva
pre ľudí, Ľudia pre samosprávu – tri dvojdňové workhopy,
 príprava a tvorba príručky participatívneho rozpočtovania, participatívneho
plánovania verejných priestorov,
 pracovné stretnutie so zástupcami pilotného projektu č. 8 k plánovaniu evaluačného
podujatia zamerané na zhodnotenie procesu participatívneho rozpočtu 2018/2019
v Hlohovci (27.08.2019)
 spracovanie expertných materiálov k problematike participatívnych rozpočtov,
participatívneho plánovania verejných priestorov a otvorených dát, implementácia
vizualizácie rozpočtu v meste Hlohovec,
 spracovanie samostatného výstupu z podujatia Samospráva pre ľudí – za oblasť
Otvorené dáta s dôrazom na publikačné minimum a samospráva,
 spracovanie výstupov projektu do publikácie a grafické spracovanie publikácie,
 príprava evaluačného podujatia zameraného na zhodnotenie priebehu a nastavenia
procesu participatívneho rozpočtu 2018/2019 v Hlohovci – komunikácia s partnermi
projektu a facilitátormi podujatia, rozosielanie pozvánok, pozývanie účastníkov,
organizačná pomoc pri zabezpečovaní priestorov a občerstvenia na podujatie.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 3
o 8. - 9. 2019 / PP8: Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava,
SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 1 (W1 - participatívne plánovanie
verejných priestorov/zraniteľné skupiny)
o 8. - 9. 2019 / PP8: Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava,
SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 2 (W2 - participatívny rozpočet)
o 8. - 9. 2019 / PP8: Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava,
SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 3 (W3 - otvorené dáta)
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o Súbor expertných materiálov pre oblasť zvyšovania transparentnosti správy pre
oblasť k problematike participatívnych rozpočtov, participatívneho plánovania
verejných priestorov a otvorených dát.
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
Súčasne na strane MV SR / ÚSV ROS - PARTICIPATÍVNE MECHANIZMY - KTO, ČO, KEDY, AKO?
je za monitorovacie obdobie odpočítaný výstup, ktorým je záverečná publikácia k projektu.
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Publikácia je predmetom zadefinovaných výsledkov projektu, identifikovaných opisom, ale nie
je predmetom odpočtu ukazovateľov, lebo sumarizuje jednotlivé výstupy, skúsenosti
a postupy z projektu ako knižná publikácia.
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:
 zavádzanie politiky do praxe
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
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:
 finalizácia dokumentu PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V
BRATISLAVE: Analýza problémov využívania a tvorby verejných priestorov a plôch
a jeho grafické spracovanie
 komunikácia so zástupcami mesta a pracovnou skupinou k záverečnému podujatiu,
 nábor účastníkov, práca s cieľovými skupinami, príprava záverečného podujatia,
 zabezpečenie obsahovej stránky podujatia – experti, témy, hostia, moderovanie,
zástupcovia mesta a ich prístup k téme,
 zabezpečenie informovanosti a zdieľanie informácie o podujatí cez elektronické
a printové médiá, web stránky, sociálne siete,
 26.08.2019, realizácia podujatia: AKO UROBIŤ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ SKUTOČNE
VEREJNÝMI? ZAČÍNA TO PLÁNOVANÍM v Bratislave, Mezanín, Magistrát Hlavného
mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1,
 komunikácia o zavedení verejnej politiky.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
o 26.08.2019, AKO UROBIŤ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ SKUTOČNE VEREJNÝMI?
ZAČÍNA TO PLÁNOVANÍM, Mezanín, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy,
Primaciálne námestie 1 v Bratislave.
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o na strane MV SR/ ÚSV ROS/ SGI: PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE VEREJNÝCH
PRIESTRANSTIEV V BRATISLAVE: Analýza problémov využívania a tvorby
verejných priestorov a plôch a jeho grafické spracovanie
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
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
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
Poznámka: viac informácií k podujatiu a materiálom v kapitole Merateľné ukazovatele
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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:
 príprava a sumarizácia podkladov k výstupným dokumentom za PP12,
 tvorba Spoločného postupu pri prekonávaní predsudkov,
 dokončenie Stratégie začleňovania Rómov v obci Lenartov,
 pripomienkovanie materiálu Model procesu spolurozhodovania,
 dokončenie Lokálneho akčného plánu vzdelávania v obci Lenartov,
 dokončenie podkladov pre Model procesu spolurozhodovania, monitorovania a
vyhodnocovania lokálnych politík obyvateľmi obce,
 pripomienkovanie a dokončenie materiálu k legislatívnym zmenám a návrhom k zmene
dotácií,
 príprava na zavedenie Stratégie do praxe obce.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 5
o na strane MV SR/ ÚSV ROS/ RI - Model efektívnej účasti MRK na procese
spolurozhodovania, monitorovania a vyhodnocovania lokálnych politík s
účasťou marginalizovaných rómskych komunít,
o na strane MV SR/ ÚSV ROS/ RI - LOKÁLNY AKČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA V OBCI
LENARTOV SO ZAMERANÍM NA RÓMSKU KOMUNITU NA ROKY 2019 – 2026,
o na strane MV SR/ ÚSV ROS/ RI - OBEC LENARTOV A MOŽNOSTI SOCIÁLNEHO
PODNIKANIA (pôvodný názov z opisu: stratégia pri zakladaní sociálneho
podniku),
o na strane MV SR/ ÚSV ROS/ RI - NÁVRHY LEGISLATÍVNYCH ZMIEN
SÚVISIACICH S PODPOROU ZAČLEŇOVANIA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V
MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNITÁCH (pôvodný názov v opise:
Návrhy na legislatívne zmeny týkajúce sa relevantných právnych noriem).
o na strane partnera projektu obec Lenartov - Stratégia začleňovania Rómov v
obci Lenartov v previazaní na čiastkové politiky obce, založené na účasti
všetkých kľúčových skupín obyvateľstva na ich príprava a tvorbe (s dôrazom na
Rómsku komunitu).
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
Poznámka: viac informácií k podujatiu a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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OPIS IMPLEMENTÁCIE - PODA 2 / PODPORA ZAVÁDZANIA
PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK DO PRAXE
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
V termíne 8.10.2019 sa konalo ďalšie pracovné stretnutie expertov k podaktivite 2. Hlavnou
témou stretnutia bola analýza činnosti na podaktivite 2 - odpočet prác a výstupov:
• teoretické východiská, slovník participácie, procesná mapa participatívneho procesu
tvorby verejných politík, stav a možnosti participácie na Slovensku – štúdia,
• analýza pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík a aktuálny stav
spracovania príbehov/prípadových štúdií k PP,
• ekonomické a širšie spoločenské prínosy - snaha o univerzálne uchopenie (formuláciu
univerzálneho rámca) prínosov participácie verejnosti,
• zapájanie zraniteľných skupín – publikácia – 12 prípadových štúdií, metodika zapájania
pre rôzne úrovne,
• ako zohľadniť prínosy participácie pri evaluácii, ako definovať to, čo chceme hodnotiť
a na akých úrovniach (ako hodnotiť dlhodobejšie dopady, respektíve účinky
participácie),
• akým spôsobom sa dajú zjednotiť návrhy postupov hodnotenia a monitoringu, ktoré
vznikli v rámci projektu a záverečná analýza, ktorá bude súborným dielom, ktoré bude
prezentovať hlavné výstupy PS (bude obsahovať aj odporúčania pre ÚSV ROS, pre
mimovládne organizácie, pre orgány verejnej správy),
• vzdelávanie – testovanie vzdelávacieho programu/tréningov zamestnancov verejnej
správy,
• záverečná konferencia a prezentácia výstupov (marec 2020)
• pokračovanie projektu – NP PARTI II.
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detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy
teoretické východiská








príprava podkladov pre procesné mapy - vizuálnu reprezentáciu Analytického rámca pre
plánovanie a hodnotenie participatívnych procesov,
analýza zistení z dostupných výstupov projektu NP Participácia (prípadové štúdie a
hodnotiace správy),
návrh procesnej mapy na základe výstupov projektu NPP, manuálov a teoretických podkladov
tvorba správy Spôsoby a miera participácie na Slovensku
vyhodnocovanie dát, ktoré dosiaľ neboli spracované (politické postoje a hodnoty)
rešerš literatúry, formulácia parciálnych odporúčaní
Odovzdané výstupy: mapa procesu participácie

Zodpovedné expertky: Jana Plichtová, Anna Šestáková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín




finalizačné práce na publikácii po redakčných prácach, editovaní, gramatických
korektúrach – 12 prípadových štúdií,
tvorba metodiky zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni (prierezové
s pilotným projektom č.6),
rozpracovanie a analýza zdrojov pre spracovanie metodiky zapájania zraniteľných
skupín pre rôzne úrovne verejnej správy / odlišnosti, spoločné menovatele.

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
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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zber dát II. / monitoring pilotnej schémy



priebežný zber a vyhodnocovanie dát z jednotlivých pilotných projektov,
priebežný zber dát za pilotné projekty – finalizácia / záverečná etapa realizácie
„príbehov“ pre ďalšiu analytickú činnosť.



dokončenie príbehov k pilotným projektom:
o pilotnému projektu č. 3 (autor: Jacko, editor: Klimovský, revízia: Gavalierova,
TNSK)
o pilotnému projektu č. 11 (autor: Klimovský, editor: Klimovský, revízia: Medveď
a Roháč, Nadácia Ekopolis)



pripomienkovanie príbehov po editovaní (čaká sa na pripomienky a poznámky tých,
ktorí robia revíziu) – „príbehy“ k pilotným projektom:
o pilotnému projektu č. 1 (autorka: Polakova Suchalová, editor: Klimovský,
revízia: Silvia Ďurechová / Bruno Konečný)
o pilotnému projektu č. 2 (autor: Jacko, editor: Klimovský, revízia: Gažúrová, USV
ROS)
o pilotnému projektu č. 7 (autori: Tomáš Malec a Daniel Klimovský, editor:
Klimovský, revízia: Moňok, Priatelia Zeme)
o pilotnému projektu č. 12 (autori: Jakub Varíni a Daniel Klimovský, editor:
Klimovský, revízia: Gindlová, USV ROS)



finalizovanie spracovaných verzií príbehov k pilotným projektom:
o pilotnému projektu č. 4 (autor: Tomáš Malec)
o pilotnému projektu č. 5 (autorka: Terézia Šabová)

•

spracovávanie textových podkladov a analýza dát k pilotným projektom (nie je
možné ukončiť, lebo realizované kroky a udalosti majú podstatný význam pre analýzu
a zhodnotenie pilotného projektu:
o pilotnému projektu č. 5 (autorka: Terézia Šabová)
o pilotnému projektu č. 6 (autorka: Gindlová)
o pilotnému projektu č. 8 (autorka: Hrabinová)
o pilotnému projektu č. 9 (autorka: Szabová)
o pilotnému projektu č. 10 (autorka: Polakova Suchalová)

Návrh na štruktúru finálneho dokumentu:
 úvod (Martin Giertl, Barbara Gindlová, Daniel Klimovský)
 popis pilotnej schémy a významu pilótnych projektov participatívnej tvorby verejných
politík
 metodológia ( Daniel Klimovský a Alexandra Poláková)
 komparácia pilótnych projektov v perspektíve princípov participatívnej tvorby
verejných politik (Daniel Klimovský a Alexandra Poláková)
 namiesto záveru: implikácie pre prax (Daniel Klimovský, Barbara Gindlova, Alexandra
Polakova Suchalová)
 odporúčania, ktoré vyplývajú z pilótnych projektov a môžu byť vnímane inými
aktérmi ako príklady dobrej praxe, alebo ako varovania a príklady zlej/nevhodnej
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praxe) – potrebné zhodnotiť, aby nedošlo k prekryvu so záverečnou analýzou pilotnej
schémy participatívnej tvorby verejných politík.
Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra
Poláková, Terézia Šabová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabinová, Barbara Gindlová)
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 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
 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
 pravdepodobne dôjde k využitiu „príbehov“ z monitoringu a hodnotenia pilotnej
schémy – konkrétne PP1 a PP2, ako aj z 12 prípadových štúdií zapájania zraniteľných
skupín do tvorby verejných politík aby bolo možné zhodnotiť procesy na úrovni štátnej
správy
o Stratégia deinštitucionalizácie
o Akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017
o Ľudskoprávna stratégia
o Koncepcia mestského rozvoja
 vzhľadom na náročný proces zavádzania participatívnej tvorby verejných politík
v prostredí štátnej správy bol z iniciatívy ÚSV ROS daný návrh na spracovanie dobrých
príkladov z praxe zo zahraničia (príbeh budovania kapacít v prostredí štátnej správy,
zavádzanie procesu participácie, systémové kroky v práci s verejnosťou zamerané na
podporu budovania kapacít na strane občianskej spoločnosti, občana a inštitúcií
verejnej správy)
Spolupracujúci experti: otvorené
Podporná expertná skupina: Lucia Lacika
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 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
o koordinácia a komunikácia s projektovým tímom, dokončenie a odovzdanie prvých
verzií príbehov participatívnych rozpočtov v Poltári, v Prievidzi a v Banskej Bystrici,
priebežné spracúvanie prvých verzií príbehov participatívnych rozpočtov z miest
Hlohovec, Spišská Belá, Rožňava, Ružomberok a mestských častí Bratislavy – Nové
Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Vajnory,
o príprava prezentácie a konzultácia k nastaveniu procesu participatívneho rozpočtu
v meste Snina so zástupcami samosprávy a MsÚ - primátorkou Danielou Galandovou,
prednostom MsÚ Michalom Štofíkom, vedúcou Oddelenia strategického rozvoja
Erikou Jankajovou a ďalšími (19.08.2019),
o pracovné stretnutie so zástupcami samosprávy a Mestskej rady v Užhorode –
primátorom Oleksandrom Bilakom, vedúcim odboru medzinárodnej spolupráce a
inovácii Dmitriym Miroshnikovom a zamestnancami Mestkej rady Victoriou Bilak
a Ivettou Mihalko, ktoré sú zodpovedné za realizáciu participatívneho rozpočtu
zamerané na zber príkladov zahraničnej praxe participatívneho rozpočtovania
(20.08.2019) a otvorenie diskusie o možnej spolupráci, zber dát k téme PR,
o konzultačné stretnutie so Zuzanou Fialovou k pripravovanej publikácii
o participatívnych rozpočtoch v samosprávach na Slovensku ako výstup zberu dát III.
(19.09.2019),
o príprava podujatia Participatívne rozpočty v praxi (samospráva – školy) – zostavovanie
programu, oslovovanie a komunikácia s panelistami a aktívnymi účastníkmi podujatia,
rozosielanie pozvánok, pozývanie účastníkov a komunikácia s nimi
o pracovné stretnutie so Slavomírou Salajovou z Creative Industry Forum na
tému nové, hybridné modely financovania na úrovni samospráv
k pripravovanému vstupu na podujatí Participatívne rozpočty v praxi
(samospráva – školy) (02.09.2019),
o pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva financii (Ján Kaššovič, Martin
Petro, Georgína Prečuchová) a Slavomírou Salajovou na tému crowdfunding
k pripravovanému vstupu na podujatí Participatívne rozpočty v praxi
(samospráva – školy) (23.09.2019).
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová s tímom
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
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zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl











prezentovanie pilotnej schémy participatívnych rozpočtov na stredných školách
v Trenčianskom kraji na MsÚ Snina a Užhorod (19. a 20.08.2019),
pracovné stretnutie so zástupcom IUVENTY p. Polešenským s možnosťou spolupráci na
prezentovanie pilotnej schémy v rámci Bratislavského samosprávneho kraja
a zapojenia do diskusie na podujatí NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA (27.08.2019),
pracovné stretnutie so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja k následnej
spolupráci zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v školskom
roku 2019/2020 (05.09.2019),
točenie videí na stredných školách k pripravovanému zostrihu o participatívnych
rozpočtoch (9.-10., 16.-17. a 26. septembra 2019),
príprava konferencie k téme participatívne rozpočty – škola a samospráva, ktorá sa
uskutočnila 10. - 11.10.2019 v Trenčíne,
príprava štruktúry a obsahového zamerania podujatia 11.10.2019 v previazaní na
participatívne rozpočtovanie a školy, oslovovanie expertov pre panelové diskusie,
zástupcov škôl, registrácia a nábor účastníkov, príprava pozvánky a sprievodných
materiálov ku konferencii,
príprava technického riešenia a zadania pre softvér – sprievodca procesom pre
participatívne rozpočty vrátane zapracovania metodík (pre všetky školy) na úrovni
stredných a základných škôl + diskusia o možnostiach rozšírenia pre samosprávy,
konzultácie so Z. Fialovou ohľadom pripravovaného príbehu o participatívnom
rozpočte na stredných školách,
spracovávanie aktuálnych informácií na webovej stránke USV SR ROS a na webovej
stránke NP Parti k pilotnej schéme zavádzania participatívnych rozpočtov TSK.

Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová,
Eva Žernovičová/TSK + zástupcovia 16 škôl a „adoptívny rodičia“ – zástupcovia projektu
a úradu
poznámka: dokumentácia v prílohe a na webe www.participacia.eu / sekcia participatívny
rozpočet a školy
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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zber dát IV. / videozber dát
Zber, spracovanie, zálohovanie dát a úprava vybraných záznamov zo záverečných konferencií
k jednotlivým pilotným projektom:
 PP8 / Samospráva pre ľudí, Ľudia pre samospráv v Bratislave 08 - 09. augusta 2019,
 PP6/ spracovanie krátkeho videozáznamu / filmu pre PP6 (Svidník – doplnenie
nahrávky – časť s primátorkou Marcelou Ivančovou – 9.august 2019),
 PP7 / Kam sa bude uberať odpadové hospodárstvo, Partizánske 22. august 2019,
 PP10 / Ako urobiť verejné priestranstvá skutočne verejnými? Začína to plánovaním. 26.
august 2019,
 príprava podkladov pre Úrad vládneho auditu 14.august 2019,
 zber dát III. / budovanie kapacít: nahrávanie videovizitiek škôl, ktoré boli zapojené do
participatívneho rozpočtu na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom
kraji v termíne: 9, 10, 16, 17 a 26 september 2019 (pre podujatie Participatívne
rozpočty – škola a samospráva, október 2019)
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
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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ekonomické prínosy participácie









príprava stretnutia a intervia so zástupcami mestského úradu St Brieuc vo
Francúzsku k téme budovania kapacít vo verejnej správe v oblasti
participácie(vyhľadanie kontaktov, dohodnutie stretnutia, dizajn intervia, preklad
otázok intervia do FR a AJ jazyka),
realizácia intervia s aktérmi a so zástupcami mestského úradu St Brieuc a jeho prepis –
využitie pre Newsletter NP PARTI, spracovanie a transkripcia intervia, vrátane prekladu
z AJ do SJ, vyhotovenie jeho finálnej verzie pre disemináciu,
priebežná tvorba štúdie “(Ekonomické) prínosy participácie a ich meranie – časť
prípravy podkladov všeobecného rámca prínosov
o mapovanie a spracovanie základného rámce pre spracovanie témy prínosov
participácie a ich hodnotenia vyskytujúcej sa v databáze materiálov ÚSV ROS;
“Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej
participácie”, “Slovník základných pojmov participácie a verejnosti v kontexte
demokracie”, “Prehľad prístupov merania a hodnotenia kvality participácie”),
o mapovanie a rešerš zdrojov k téme prínosov participácie vyskytujúcej sa
v dostupných materiáloch 12 pilotných projektoch,
o analýza metodického materiálu “True cost of participation”,
priebežná tvorba štúdie “(Ekonomické) prínosy participácie a ich meranie – časť
finalizácia všeobecného rámca prínosov participácie,
prehlbovanie poznatkov o participácii - príprava a aktívna účasť na vzdelávacom
programe Tréning trénerov participácie.

Odovzdaný výstup:
 interviu so zástupcami mestského úradu St Brieuc vo Francúzsku k téme participácie
vo FR a budovaniu kapacít vo verejnej správe v oblasti participácie – bude využité
v rámci Newslettra – ešte je potrebné editovanie materiálu a zapracovanie poznámok
k textu, ako aj zdrojové linky
Rozpracované výstupy:
 štúdia (Ekonomické)Prínosy participácie a ich hodnotenie /termín odovzdania
- november 2019
Zodpovední experti: Soňa Kariková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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on – line nástroje na podporu participatívnych procesov – znalostná databáza
o identifikácia témy (online nástroje a participácia) ako doplnkového
vzdelávacieho programu pre zástupcov VS ako aj MNO – ďalšie rozpracovanie
cez sekciu projektu Budovanie kapacít (Alena Petrželková),
o práca na znalostnej databáze – vytvorenie priestoru pre archiváciu a distribúciu
a zverejnenie materiálov, výstupov z NP PARTI na webovej stránke
www.participacia.eu (Michal Vojtyla).

Zodpovední experti: Tomáš Malec, Alena Petrželková, Michal Vojtyla
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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legislatívny a právny rámec




spracovanie príkladov z aplikačnej praxe - Analýza dát III. - Analýza účinnosti
legislatívnych nástrojov v aplikačnej praxi (zdroj: prípadové štúdie, katalóg príkladov z
praxe, pilotná schéma),
ďalšia analýza reálne prebiehajúcich procesov v rámci pilotnej schémy z pohľadu
legislatívy a právnej praxe,

Spracovanie podkladov a ďalších návrhov na zmenu legislatívy či aplikačnej prax v zmysle
zistení z prieskumu legislatívy z pohľadu aplikačnej praxe – spracovaných niekoľko návrhov,
ktoré sa stali predmetom diskusie so zástupcami ÚSV ROS:
 Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR,
 Návrh legislatívnej úpravy týkajúcej sa participácie k zákonu o územnom plánovaní,
 Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovaniu metodiky, určenej pre
postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na
legislatívnom procese,
 Legislatívne návrhy týkajúce sa participácie k stavebnému zákonu a ďalšie.


Zo spracovaných návrhov boli vybrané tie, ktoré sú pre ÚSV ROS – dôležité a ÚSV ROS sa nimi
bude ďalej vo svojej činnosti zaoberať, ostatné budú odpočítané ako súbor legislatívnych
návrhov pre podporu participácie v zmysle).
Do užšej diskusie sa dostali Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR a Novela
legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovaniu metodiky, určenej pre postup
predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese.
V rámci analytickej činnosti boli (okrem iných návrhov) spracované aj návrh na legislatívnu
zmenu, ktorý je predmetom agendy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti v previazaní na agendu Iniciatívy pre otvorené vládnutie:
o Návrh na legislatívnu zmenu – Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu
k zapracovaniu metodiky, určenej pre postup predkladateľov legislatívnych
materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese – 3 alternatívy
Ďalšie plánované kroky ÚSV ROS v previazaní na návrh na legislatívnu zmenu, ktorý je
predmetom odpočtu merateľných ukazovateľov:
Návrh na legislatívnu zmenu – Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovaniu
metodiky, určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na
legislatívnom procese sa stala súčasťou Návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené
vládnutie v Slovenskej republike na roky 2019 – 2021, ktorý sa v mesiaci október 2019 stane
predmetom legislatívneho procesu a bude prerokovaný Radou vlády Slovenskej republiky pre
mimovládne neziskové organizácie a odporučený na schválenie vládou Slovenskej republiky.
Z hľadiska výberu predložených alternatív zo strany expertov VIA IURIS, ktorí sa podieľajú na
analytickej činnosti v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu pre oblasť
participatívnej tvorby verejných politík a súčasne sú členmi pracovnej skupiny OGP zriadenej
pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, sa projekt aj pracovná
skupina, zložená z legislatívcov zo všetkých ústredných orgánov štátnej správy na úrovni
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výkonnej moci, na stretnutí 7. októbra 2019 v Bratislave v sídle ÚSV ROS, prikláňa k
predloženej alternatíve 1.
ÚSV ROS sa zaviazal zabezpečiť ďalšiu diskusiu o podobe nového dokumentu, ktorý by
orgánom verejnej moci poskytoval návod, ako by mala participácia na tvorbe verejných
politík vyzerať - metodika / manuál by mal dať zamestnancom verejnej správy odpoveď na
otázky: čo je vlastne participácia, čo je cieľom participácie, aké metódy zapájania verejnosti
môžu orgány VS využívať, aké minimálne kroky by mali v záujme efektívnej participácia orgány
poverené manažovaním a riadením participácie realizovať.
Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ujjobbágyová Zuzana v súčinnosti so
zástupcami ÚSV ROS (M. Giertl a B. Antalík)
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 1
o Návrh na legislatívnu zmenu – Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu
k zapracovaniu metodiky, určenej pre postup predkladateľov legislatívnych
materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese – 3 alternatívy
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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profil absolventa / budovanie kapacít
Príprava školení:
Pokračovanie diskusie o potrebe posilnenia kapacít zamestnancov štátnej správy v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík na úrovni splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti a generálnych tajomníkov rezortných služobných úradov a Úrady vlády
SR:
o 5. 8. 2019 – stretnutie Ministerstvo životného prostredia, Marek Prítyi, Milan
Chrenko, generálny riaditeľ sekcie enviromentálnej politiky,
o 6. 8. 2019 – stretnutie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí,
o 7. 8. 2019 – stretnutie Ministerstvo dopravy a výstavby: Tibor Šimoni,
generálny tajomník služobného úradu, Martin Vranka, riaditeľ kancelárie
generálneho tajomníka služobného úradu, Csilla Krnáčová, sekcia vzdelávanie
MDV SR, Ľubomír Nebeský,
o 7. 8. 2019 – stretnutie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
zúčastnení viď v prezenčnej listine,
o 12. 8. 2018 – stretnutie Ministerstvo spravodlivosti, Sylvia Beňová, generálna
tajomníčka služobného úradu, Darina Makarová, sekcia vzdelávania MS SR,
o 19. 8. 2019 – stretnutie Ministerstvo školstva, Katarína Zgalinovičová, Natália
Jurečková,
o 20. 8. 2019 – stretnutie Ministerstvo kultúry, Andrea Legátová, riaditeľka
osobného úradu, Lýdia Bratinková.
Nadstavbové aktivity – tréning trénerov:
Diskusia súčasne priniesla tému budovania kapacít v prostredí samotného Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a zabezpečenia personálnych
zdrojov na zabezpečenie procesu podpory zavádzania participatívneho princípu v tvorbe
verejných politík formou školení, konzultácií a koučingu. Vzhľadom na potrebu udržateľnosti
výsledkov bolo navrhnuté, aby bol do projektu zaradený modul Tréning trénerov (T4T) vzdelávanie pre budúcich trénerov, školiteľov, konzultantov ÚSV ROS pre oblasť
participatívnej tvorby verejných politík.
Obsahové zameranie pracovných stretnutí:
 prezentácia NP PARTI a jeho výstupov s dôrazom na vzdelávací program a jeho
variability pre konkrétne rezortné politiky,
 dosiahnutie dohody na testovaní vzdelávacieho programu Participatívna tvorba
verejných politík formou účasti zamestnancov Úradu vlády SR a rezortných
ministerstiev SR na úvodných vzdelávacích aktivitách NP PARTI,
 mechanizmy registrácie účastníkov.
Prípravné práce spojené s testovaním vzdelávacieho programu/školenia:
 zaslanie pozvánok kontaktným osobám z rezortov s termínmi a prihlasovacím linkom,
logistika a príprava školenia v previazaní na prihlásených účastníkov – testovania
novovytvoreného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík,
 príprava
a spracovanie programu, pozvánky a registračných formulárov,
informovanosť a komunikácia s potencionálnymi a vybranými účastníkmi,
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18. 8. 2019 – prípravné stretnutie k vzdelávacím aktivitám Participatívna tvorba
verejných politík so zástupcami dodávateľa lektorských služieb: Karolína Miková, PDCS,
ÚVS ROS: Barbara Gindlová, odborný garant NP PARTI, Silvia Ďurechová, finančný
garant NP PARTI, Alena Petrželková, NP PARTI (dizajnovanie školení, výber účastníkov),
určenie termínov školení – tréning trénerov a školenia pre Úrad vlády (v zmysle dohody
zo stretnutie a T. Janečkovou, generálnou tajomníčkou služobného úradu Úradu vlády
SR zo dňa 18. 7. 2019),
zmena termínu školení,
pripomienkovanie vzdelávacích modulov zo strany expertov a zástupcov ÚSV ROS,
nábor cieľovej skupiny:
o ministerstvá – osobné návštevy splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti na jednotlivých rezortoch,
o samospráva – list predsedom Vyšších územných celkov
príprava tréningu trénerov – výber účastníkov na základe vytýčených kritérií (kritériom
bolo zaslanie CV a motivačného listu).

Realizácia školení - testovanie novovytvoreného vzdelávacieho programu:
školiaca skupina S1 – školenie zástupcov VS
 3. a 4. 9. 2019 – realizácia 1. časti školenia Participatívna tvorba verejných politík,
Impact HUB, Hviezdoslavovo nám. 20, Bratislava, účastníci podľa prezenčnej listiny,
lektori Kaja Miková a Dušan Ondrušek, PDCS
 24. a 25. 9. 2019 – realizácia 2. časti školenia Participatívna tvorba verejných politík,
Hotel Most slávy, Trenčianske Teplice, účastníci podľa prezenčnej listiny, lektori Kaja
Miková a Dušan Ondrušek, PDCS
 Úspešne vyškolených absolventov vzdelávacieho programu: 15
 Poznámka: zvyšných 5 účastníkov dokončí vzdelávanie v rámci školení skupiny S2 a S3
tréning trénerov – budovanie kapacít pre ÚSV ROS (v zmysle stratégie a schváleného
pokračovania projektu NP PARTI)
 12. a 13. 9. 2019 realizácia 1. časti tréningu trénerov Participatívna tvorba verejných
politík, miesto konania: 12. 9. 2019 Galéria Umelka, Bratislava, 13. 9. 2019
Miestodržiteľský palác Úrady vlády SR, Bratislava, účastníci podľa prezenčnej listiny,
lektori Kaja Miková a Dušan Ondrušek
 26. a 27. 9. 2019 realizácia 2. časti tréningu trénerov Participatívna tvorba verejných
Miestodržiteľský palác Úrady vlády SR, Bratislava, účastníci podľa prezenčnej listiny,
lektori Kaja Miková a Dušan Ondrušek
 Úspešne vyškolených absolventov vzdelávacieho programu: 0
 Poznámka: program vzdelávania budúcich trénerov a konzultantov pre participatívnu
tvorbu verejných politík je v procese a stále pokračuje
Vyhodnotenie školení:
 priebežné vyhodnotenie 1. časti školenia Participatívna tvorba verejných politík,
komunikácia s účastníkmi, zadanie domácich úlohy a uverejnenie handoutov na
webovom sídle projektu
Zodpovedná expertka: Alena Petrželková, PDCS / Dušan Ondrušek a Kaja Miková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
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Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 15
1. Robert Martin
Hudec / MZ SR
2. Miroslav Repka / IA MPSVR
3. Jana Jirsáková / MDV SR
4. Bibiána Miščíková / VÚC Prešov
5. Michaela Ďurdíková / ÚSV ROS
6. Alžbeta Neuschlová / ÚSV ROS
7. Skarlet Ondrejčáková
/ ÚSV ROS
8. Milena Kenderová / MZ SR
9. Marek Prítyi / MŽP SR
10. Tamás Szamaránszki / SVP, š.p.
11. Daniel Kiss / SVP, š.p.
12. Erika Hlušková / SVP, š.p.
13. Ivana Hacajová / MPRV SR
14. Matej Uhlík / MS SR
15. Stanislav Minarech / MO SR

Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
newsletter NP PARTI
 LEGISLATÍVA A PARTICIPÁCIA / zo série rozhovory s expertmi PODA 2 – o zisteniach a
návrhoch opatrení legislatívneho tímu NP PARTI v roku 2018 sa s nami rozprávala
expertka pre legislatívu, zmenu právnych úprav a právnu prax NP PARTI, KRISTÍNA
BABIAKOVÁ. Spracovaný materiál vznikol na základe panelovej diskusie v rámci
podujatia: Participácia, moja láska!, ktoré sa konalo 5. februára 2019 v Bratislave.
 publikované 6. septembra 2019 – rozhovor s Kristínou Babiakovou
katalóg k PODA 1 a PODA 2
 príprava informačných letákov PODA 2
 editovanie existujúcich materiálov – rozhovorov, ktoré sa postupne uverejňujú v
rámci newslettra, príprava na redakciu a vypublikovanie
publikácie
Prebiehala príprava publikácií za PODA 1 a PODA 2 - realizácia jazykových korektúr pre
materiál (A. Tomeková) - 12 prípadových štúdií k zapájaniu zraniteľných skupín: 4.1 .
Teoretický úvod deti mládež, 4.2. deti a mládež národná úroveň, 6.1. - migranti národná
úroveň, predhovor k prípadovým štúdiám, 7.1. seniori - lokálna úroveň, slovník - základných
pojmov - úvod, Svidník - mesto pre všetkých - PP6 – publikácií a pomocných grafických prác v
zmysle návrhov:
• grafické spracovanie nových publikácií Slovník participácie/PODA 2, obstarávanie na
grafické práce - VO
 autorky: Jana Plichtová a Anna Šestáková
 pomocné grafické práce: Zuzana Chmelová
• PP6 / PODA 1 / Svidník – mesto pre všetkých - Participácia znevýhodnených skupín na
tvorbe politík na lokálnej úrovni (záverečná publikácia) poznámka: je predmetom,
zadefinovaných výsledkov, nie je predmetom odpočtu ukazovateľov, lebo sumarizuje
jednotlivé výstupy z PP6
 autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková,
Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová, Ivana Rapoš Božič
 pomocné grafické práce: Zuzana Chmelová
• PP2/ PODA 1 / Participácia: cesta mladých ľudí k politikám
 autorky: Mgr. Katarína Čavojská, PhD., Michaela Besedová, M.A.
 pomocné grafické práce: Zuzana Chmelová
• PP8 / PODA 1 / PARTICIPATÍVNE MECHANIZMY - KTO, ČO, KEDY, AKO?
 autori: Martina Belanová, Peter Nedoroščík, Jozef Veselovský
 pomocné grafické práce: Zuzana Liptáková
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
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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
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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: 63
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 15 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
a partnera projektu MZ SR
 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 4
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 2 materiály
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
 100% naplnený ukazovateľ
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
 ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia na strane MV SR / ÚSV ROS
 počet absolventov celkom – od začiatku projektu: 15
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 15 úspešných absolventov VA
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: 134
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 8 podujatí
merateľné ukazovatele v plnení počas monitorovaného obdobia






P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
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POPIS K PLNENIU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k spracovaniu 15 materiálov , ktoré počas realizácie
projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných,
analytických a metodických materiálov:
1.
2.
3.
4.

PODA 1 / PP 2 - Participácia: cesta mladých ľudí k politikám,
PODA 1 / PP 5 - Metodika participácie občanov na klastrovej / mikroregionálnej úrovni,
PODA 1 / PP 5 – Návrh legislatívnych zmien v prospech lepšieho rozvoja obcí na Spiši,
PODA 1 / PP6 - na strane partnera mesto Svidník - SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH STRATÉGIA INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN VO SVIDNÍKU (pôvodné označenie z
opisu: Mesto pre všetkých - lokálna stratégia inklúzie),
5. PODA 1 / PP 6 - Metodika zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby
verejných politík na lokálnej úrovni + príloha: metódy zapájania verejnosti / občanov,
6. PODA 1 / PP 6 - OD OBYVATEĽA K OBČANOVI: ATLAS INŠPIRÁCIÍ, ALEBO AKO ZAČAŤ
BUDOVAŤ KOMUNITU: otvorený receptár plný inšpirácií pre tých, ktorí by chceli niečo
spraviť pre svoju komunitu, ulicu, štvrť, či mesto, alebo cesta od obyvateľa k občanovi
7. PODA 1 / PP7 - na strane partnera mesto Partizánske - Stratégia nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov,
8. PODA 1 / PP 7 - Manuál / metodika participatívneho procesu pri tvorbe stratégie,
nakladania s komunálnym odpadom na lokálnej úrovni,
9. PODA 1 / PP 8 - Súbor expertných materiálov pre oblasť zvyšovania transparentnosti
správy, Samospráva pre ľudí – ľudia pre samosprávu
10. PODA 1 / PP 10 - PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V
BRATISLAVE: Analýza problémov využívania a tvorby verejných priestorov a plôch,
11. PODA 1 / PP 12 - na strane partnera projektu obec Lenartov - Stratégia začleňovania
Rómov v obci Lenartov v previazaní na čiastkové politiky obce, založené na účasti
všetkých kľúčových skupín obyvateľstva na ich príprava a tvorbe (s dôrazom na Rómsku
komunitu).
12. PODA 1 / PP 12 - Model efektívnej účasti MRK na procese spolurozhodovania,
monitorovania a vyhodnocovania lokálnych politík s účasťou marginalizovaných
rómskych komunít,
13. PODA 1 / PP 12 - LOKÁLNY AKČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA V OBCI LENARTOV SO
ZAMERANÍM NA RÓMSKU KOMUNITU NA ROKY 2019 – 2026,
14. PODA 1 / PP 12 - OBEC LENARTOV A MOŽNOSTI SOCIÁLNEHO PODNIKANIA (pôvodný
názov z opisu: stratégia pri zakladaní sociálneho podniku),
15. PODA 1 / PP 12 - NÁVRHY LEGISLATÍVNYCH ZMIEN SÚVISIACICH S PODPOROU
ZAČLEŇOVANIA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNITÁCH
(pôvodný názov v opise: Návrhy na legislatívne zmeny týkajúce sa relevantných
právnych noriem).
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Publikácie, ktoré nie sú predmetom odpočtu merateľných ukazovateľov, ale patria medzi
dôležité výstupy projektu


PODA 1 / PP6 - Svidník mesto pre všetkých - participácia znevýhodnených skupín na
tvorbe politík na lokálnej úrovni
poznámka: záverečná publikácia - je predmetom zadefinovaných výsledkov, nie je
predmetom odpočtu ukazovateľov, lebo sumarizuje jednotlivé výstupy z PP6)



PODA 1 / PP8 - PARTICIPATÍVNE MECHANIZMY - KTO, ČO, KEDY, AKO?
poznámka: záverečná publikácia - publikácia je predmetom zadefinovaných výsledkov,
nie je predmetom odpočtu ukazovateľov, lebo sumarizuje vybrané výstupy PP8
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odpočítavaný materiál 1: PARTICIPÁCIA: CESTA MLADÝCH ĽUDÍ K POLITIKÁM
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 2
odpočítavané na strane: MV SR/ ÚVS ROS / Rada mládeže Slovenska
autori: Mgr. Katarína Čavojská, PhD., Michaela Besedová, MA.
stručný opis: predkladaná publikácia sa zaoberá mládežou, ich potrebami, stavom
organizovania, ako aj možnosťami v rámci času mimo vyučovania. Cieľom textu je priblížiť svet
dnešných mladých ľudí, ich potreby, vzťah k voľnému času, možnosti jeho trávenia ako aj
voľnočasové preferencie. Osobitne si všímame participáciu mládeže vo všeobecnosti,
samostatne potom zapojenie do činnosti mládežníckych organizácií. Všímame si tiež, ako
podpora participácie mládeže prispieva k zvýšeniu inklúzie mladých ľudí do väčšinovej,
dospelej spoločnosti, osobitne s ohľadom na tvorbu politiky mládeže.
štruktúra dokumentu:
AKÍ SÚ DNEŠNÍ MLADÍ ĽUDIA?
1.1 DEFI NÍCIA MLADOSTI
1.2 LEGISLATÍVNE VYMEDZENIE
1.3 POSUNY A PREMENY TRANZÍCIÍ MEDZI DETSTVOM, MLADOSŤOU A DOSPELOSŤOU
1.4 CHARAKTERISTIKA MLADÝCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU
1.4.1 MLÁDEŽ V ŠTATISTIKE
1.4.2 MLÁDEŽ VO SVETLE SOCIÁLNEHO VÝSKUMU A ANALÝZ
1.4.3 SOCIÁLNE NEISTOTY A SOCIÁLNE VYLÚČENIE MLADÝCH ĽUDÍ NA SLOVENSKU
1.5 POTREBY MLÁDEŽE
1.6 MLÁDEŽNÍCKE ORGANIZÁCIE A ICH MIESTO PRI NAPĹŇANÍ POTRIEB MLADÝCH ĽUDÍ
1.7 POLITIKA MLÁDEŽE
1.8 PARTICIPÁCIA MLADÝCH ĽUDÍ
1.9 ZAPOJENIE MLADÝCH ĽUDÍ DO TVORBY LEGISLATÍVY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
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odpočítavaný materiál 2: METODIKA PARTICIPÁCIE OBČANOV NA KLASTROVEJ /
MIKROREGIONÁLNEJ ÚROVNI - METODIKA PARTICIPÁCIE OBČANOV
NA TVORBE STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU KLASTRA OBCÍ
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 5
autor: Mgr. Alexander Mušinka, PhD.
odpočet na strane: MV SR / ÚV ROS / Centrum antropologických štúdií
stručný opis: predkladaný dokument je návrhom procesu, metodikou, alebo pomocným
manuálom, ktorý vám ponúkne návod ako zapájať verejnosť, občana a obyvateľov územia do
procesu tvorby strategických dokumentov rozvoja, alebo iných verejných politík.
Materiál je určený pre všetkých zástupcov miestnej územnej samosprávy, najmä voleným
zástupcom obcí a pre aktívnych občanov obcí, ktorým záleží na rozvoji svojej obce. Metodika
je určená aj ďalším aktérom v území, ktorým záleží na zlepšení kvality života v území. Bez
obmedzenia je metodika určená všetkým aktívnym ľuďom dobrej vôle v akejkoľvek obci.
Cieľom predloženej metodiky zapojenia občanov do aktivít v prospech rozvoja obce/obcí je
poukázať na dôležitú faktor, ktorým je komunikácia s občanom, obyvateľom obce / územia.
Bez komunikácie a práce s verejnosťou, bez ktorej zmysluplný rozvoj obce nemôže existovať.
Ak sa obíde, ignoruje a nezohľadní názor, myšlienky, nápady a odporúčania obyvateľov obce,
veľmi rýchle dôjde k nezáujmu a apatií obyvateľov, ktorí sa obci odcudzia a spoločenský život
v obci vymrie. Konečným dôsledkom je, že obec prestane plniť svoje pôvodné poslanie a stane
sa pre svojich obyvateľov iba administratívnou prekážkou.
štruktúra dokumentu:
•
ÚVOD
•
KOMUNIKÁCIA JE ZÁKLAD
•
VZÁJOMNOM POROZUMENÍ SI
•
MNOHÉ VECI NIE JE VIDIEŤ NA PRVÝ POHĽAD
•
NIEKOĽKO „ODKAZOV NA LEGISLATÍVU“
•
PÁR POZNÁMOK NA ZÁVER
•
LITERATÚRA
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odpočítavaný materiál 3: NÁVRH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V PROSPECH LEPŠIEHO ROZVOJA
OBCÍ NA SPIŠI
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 5
autor: Miroslav Pollák
odpočet na strane: MV SR / ÚV ROS / Centrum antropologických štúdií
stručný opis: Slovensko postihlo viac zmien územných a správnych usporiadaní, pričom
posledná takáto zmena zasiahla Slovensko v roku 1996. Dokument nazerá na problematiku
rozvoja mikroregiónov a prirodzených regiónov, alebo klastrov obcí z pohľadu aktuálnych
potrieb rozvoja takýchto území. Postavenie obcí a okresov na Spiši (a nielen na Spiši, ale na
celom Slovensku) je určené, okrem Ústavy SR týmito zákonmi: Zákon č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej
republiky, Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch). Materiál sa pýta prečo sa o týchto zmenách vyjadrujeme negatívne?
Pretože nemajú nič spoločné s historickým a kultúrnym vývojom prirodzených regiónov na
Slovensku a naviac nie sú ani rozumné, ani ekonomicky efektívne. Súčasne navrhuje zmeny,
ktoré smerujú k posilneniu postavenia občianskej verejnosti vo vzťahu k samospráve,
vyváženejšiemu vzťahu medzi obecným zastupiteľstvom a starostom, k posilneniu postavenia
hlavných kontrolórov a účinnejšej kontrole verejných funkcionárov.
štruktúra dokumentu:
 1. ČASŤ
 Úvod
 Historický vývoj regiónu Spiš
 Spišská župa
 Spiš dnes
 2. ČASŤ
 Prvý záver a prvý legislatívny návrh
 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 Predkladané zmeny
o Posilnenie postavenia občianskej verejnosti vo vzťahu k samospráve
o Vyváženejší vzťah medzi obecným zastupiteľstvom a starostom
o Posilnenie postavenia hlavných kontrolórov
o Účinnejšia kontrola verejných funkcionárov
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odpočítavaný materiál 4: SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH - STRATÉGIA INKLÚZIE
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN VO SVIDNÍKU
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 6
autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková
konzultácie a pripomienky: Anton Berežňák, Marek Fek, Jana Micenková, Marián Mikita,
Helena Paňková, Simona Siroková, Petr Sivák, Ľubomír Sluk, Ladislav Suchytra, Ľudmila
Šandalová, Ľuboslava Želizňáková a zástupcovia mesta Svidník
odpočet na strane: partnera projektu - mesto Svidník
stručný opis: Znevýhodnené a marginalizované skupiny majú z dôvodu svojho sociálneho
vylúčenia v porovnaní s väčšinovým obyvateľstvom oveľa nižší sociálny kapitál, ktorý by im
umožnil zapájať sa do verejného života a ovplyvňovať verejné politiky.
Mesto Svidník sa v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry spoločne dohodli, že sa
pokúsia zmobilizovať jednotlivé zraniteľné skupiny, ktoré žijú v meste Svidník a zapojiť ich do
procesu tvorby verejnej politiky, ktorej cieľom je zlepšenie súdržnosti a budovanie silných
komunít v meste.
Do procesu boli zapojení zástupcovia identifikovaných zraniteľných skupín:
 SENIORI - RÓMOVIA - DETI A MLADÍ ĽUDIA - RUSÍNI - ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM - SOCIÁLNE ODKÁZANÍ OBYVATELIA A ĽUDIA V KRÍZOVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII

Výsledkom participatívneho procesu je lokálna stratégie inklúzie „Svidník mesto pre všetkých“,
ktorá ponúka konkrétne riešenia a komplexný súbor opatrení vedúcich k inklúzií rôznych
znevýhodnených skupín, ako aj zlepšeniu sociálnej súdržnosti v meste Svidník. Stratégia
inklúzie znevýhodnených skupín vo Svidníku je návodom ako transformovať mesto Svidník na
mesto, v ktorom sa naozaj všetkým obyvateľom žije dobre a zapojiť aj tých, ktorí sa cítia, alebo
skutočne sú „na okraji. Cieľom stratégie je zlepšiť situáciu znevýhodnených skupín, vtiahnuť
ich do života mestského spoločenstva a vytvárať tak súdržnú miestnu komunitu.
štruktúra dokumentu:
 OBSAH
 ÚVOD
 SVIDNÍK AKO MESTO
 POSTUP PRÍPRAVY STRATÉGIE INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN MESTA SVIDNÍK
 STRATEGICKÁ ČASŤ
 SENIORI
 VÝZVY DO BUDÚCNOSTI A OPATRENIA NA ICH RIEŠENIE
 RÓMOVIA
 VÝZVY DO BUDÚCNOSTI A OPATRENIA NA ICH RIEŠENIE
 DETI A MLADÍ ĽUDIA
 VÝZVY DO BUDÚCNOSTI A OPATRENIA NA ICH RIEŠENIE
 RUSÍNI
 VÝZVY DO BUDÚCNOSTI A OPATRENIA NA ICH RIEŠENIE
 ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
 VÝZVY DO BUDÚCNOSTI A OPATRENIA NA ICH RIEŠENIE
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SOCIÁLNE ODKÁZANÍ OBYVATELIA A ĽUDIA V KRÍZOVEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII
VÝZVY DO BUDÚCNOSTI A OPATRENIA NA ICH RIEŠENIE
PARTICIPATÍVNA IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIE INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
VO SVIDNÍKU
MONITOROVANIE IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
HODNOTENIE
PARTICIPATÍVNOSTI
IMPLEMENTÁCIE
STRATÉGIE
INKLÚZIE
ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
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odpočítavaný materiál 5: METODIKA ZAPÁJANIA MENŠINOVÝCH A ZNEVÝHODNENÝCH
SKUPÍN DO TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK NA LOKÁLNEJ ÚROVNI
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č.6
autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková
odpočet na strane: MV SR / ÚV ROS / Centrum pre výskum etnicity a kultúry
stručný opis: Metodika predstavuje model spolupráce samosprávy, aktívnych občanov,
občianskych iniciatív, či MNO pri tvorbe a prijímaní politík na lokálnej úrovni. Predstavuje
mechanizmus zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík.
Verejná politika sa netvorí len na národnej úrovni, ale aj na regionálnej a lokálnej. Práve na
úrovni miest a obcí prijímajú samosprávy množstvo opatrení a politík, ktoré majú priamy
dopad na ich obyvateľov. Ak chcú byť samosprávy efektívne a chcú opatrenia realizovať pre
všetkých obyvateľov, mali by sa témou participácie, teda vťahovania verejnosti do tvorby
verejnej politiky, aktívne zaoberať.
Materiál objasňuje prečo je pre samosprávu výhodné zohľadniť hlas verejnosti a tvoriť svoje
verejné politiky participatívne. Metodika poukazuje na množstvo pozitívnych dopadov
participatívnej tvorby verejných politík – napr. efektívnejšie, adresnejšie, detailnejšie
naplánované verejné politiky. Na druhej strane tento prístup buduje otvorené vzťahy
a obyvatelia nielenže majú pocit, že sa môžu k niečomu vyjadriť, že je ich názor vypočutý
a zohľadnený. Súčasne participácia a vťahovanie obyvateľov obce/mesta do tvorby politík
posilňuje ich pocit prináležania k mestu/obci a miestnej komunite a prispieva k budovaniu
súdržných komunít.
Súčasťou materiálu je aj príloha s názvom Metódy participácie, ktorá vizuálne prehľadným
spôsobom, formou zrozumiteľných otázok a odpovedí, ponúka prehľad metód, ktoré je možné
v procese zapájania verejnosti na tvorbe verejných politík na lokálnej úrovni využiť.
štruktúra dokumentu:
 ČO JE PARTICIPÁCIA?
 KTO BY MAL BYŤ ZAPOJENÝ ALEBO KTO SÚ TO TIE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY?
 AKO ZAPÁJAŤ MENŠINY A ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY DO TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK?
 ČO TÝM DOSIAHNEME?
 HODNOTENIE – AKO VIEME ZISTIŤ, ŽE ZAPOJENIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN DO
TVORBY VEREJNEJ POLITIKY BOLO ÚSPEŠNÉ?
 PRÍLOHA: METÓDY PARTICIPÁCIE
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odpočítavaný materiál 6: METODIKA ZAPÁJANIA MENŠINOVÝCH A ZNEVÝHODNENÝCH
SKUPÍN DO TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK NA LOKÁLNEJ ÚROVNI
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č.6
autorky: Mária Radváková a Ingrid Doležalová
odpočet na strane: MV SR / ÚV ROS / Centrum pre výskum etnicity a kultúry
stručný opis: K prebudeniu občianstva a aktívneho zapájania sa do spravovania vecí verejných
občas netreba veľa. Prekážkou sa ukazuje čokoľvek nepoznané a váhavo zvažované pred
premenou pocitov ako by mala naša spoločnosť lepšie fungovať. Často stoja aktívni ľudia pred
otázkou, čo môžu spraviť a či budú veci po ich intervencii fungovať lepšie. Budú. Atlas inšpirácií
vznikol ako doplnkový výstup z pilotného projektu Svidník mesto pre všetkých.
Atlas inšpirácií praje rozletu, kreativite a energii pustiť sa do aktivít a posunúť tak našu
spoločnosť zase o trochu ďalej k jej lepšej verzii - a to nech sú zmeny v nej žiadúce
kdekoľvek. Materiál predstavuje otvorený dokument, do ktorého bude možné voľne dopĺňať
ďalšie “recepty a projekty”, ktoré pomáhajú budovať silné komunity a občiansku spoločnosť.
Spracované príklady predstavujú riešenia z existujúcej dobrej praxe a skúseností občianskeho
sektora a aktuálnych trendov pozorovaných tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Materiál sa
venuje aktuálnym oblastiam a témam, ktoré majú vplyv na život v mestách a obciach.
Jednotlivé inšpiratívne nápady a príklady dobrej praxe boli pre účely tejto publikácie rozdelené
do nasledovných tematických okruhov, ktoré tvoria prirodzenú štruktúru dokumentu:
 participácia,
 samospráva,
 verejné priestranstvá,
 zeleň v meste,
 šport v meste,
 zamestnanosť,
 dobrovoľníctvo.
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odpočítavaný materiál 7: STRATÉGIA NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI V MESTE
PARTIZÁNSKE
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 7
autori: Branislav Moňok, Mgr. Lenka Beznáková (Priatelia Zeme – SPZ)
odpočet na strane: na strane partnera – mesto Partizánske
stručný opis: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v Partizánskom na roky 2020 – 2030
je dokument, ktorý vznikol po dlhých úvahách a diskusiách s odbornou aj laickou verejnosťou.
Reflektuje súčasné potreby a trendy v oblasti odpadového hospodárstva, ale hlavne na potreby
mesta Partizánske a jeho obyvateľov. Popisuje východiskový stav, ciele stratégie a opatrenia na
dosiahnutie cieľov, ktoré sú rozčlenené podľa konkrétneho zamerania. Plnenie opatrení je
navrhnuté i v čase. Nastoľuje mestu Partizánske 3 základné ciele do roku 2030: dosiahnutie
minimálne 70 % úrovne recyklácie komunálnych odpadov; zníženie úrovne skládkovaných
odpadov na maximálne 10 % z celkového množstva komunálnych odpadov a zníženie ročnej
produkcie zmesových komunálnych odpadov na obyvateľa na maximálne 60 kg. Dokument je
vytvorený s využitím princípov Zero Waste koncepcií, čo znamená navrhovať a riadiť odpadové
hospodárstvo takým spôsobom, aby bolo zásadne redukované množstvo odpadu a odstránená
jeho toxicita, aby boli zachované a získané späť maximálne možné množstvá surovín a aby odpady
neboli zbytočne spaľované či skládkované.
štruktúra dokumentu:
 Úvod
 Východiskový stav
 Ciele stratégie
 Opatrenia na dosiahnutie cieľov
o Zlepšenie podmienok na triedenie v domácnostiach
o Biologicky rozložiteľné komunálne odpady
o Informačný systém pre obyvateľov a podnikateľov
o Kontrola a motivácia domácností
o Podnikatelia
o Zelený Mestský úrad
o Centrum opätovného používania (COP)
o Objemný odpad
o Drobný stavebný odpad
o Zelený cintorín
o Verejné akcie bez odpadu
o Ekologické plienky
o Program – Bez odpadu
o Mechanicko-biologická úprava
 Časový harmonogram plnenia opatrení
 Záver
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odpočítavaný materiál 8: MANUÁL PARTICIPATÍVNEHO PROCESU K STRATÉGII
NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI ODPADMI V MESTE PARTIZÁNSKE
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 7
autori: Branislav Moňok, Mgr. Lenka Beznáková (Priatelia Zeme – SPZ)
odpočet na strane: MV SR - ÚSV ROS – Priatelia Zeme
stručný opis: Manuál participatívneho procesu nášho pilotného projektu č.7: „Stratégia
nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske“ je popisom nami zvolených postupov
pri práci s verejnosťou v meste Partizánske počas obdobia júl 2017 až august 2019. Cieľom
manuálu je predstaviť kroky a aktivity, ktoré sme použili pri konkrétnom probléme či situácii pri
práci s verejnosťou, ich výsledok a dopad. Postupne prejdeme stanovením zainteresovaných
skupín verejnosti, určením aktivít projektu, spôsobmi zapojenia verejnosti do tvorby strategického
dokumentu, kde konkrétne popisujeme ako sme realizovali prieskum verejnej mienky o odpadoch
a odpadovom hospodárstve v meste Partizánske medzi obyvateľmi osobne, na stretnutiach širokej
verejnosti a na stretnutiach odborníkov a pracovnej skupiny k príprave dokumentu stratégie.
Venujeme sa konkrétnym krokom informačno-propagačnej kampane. Každá naša aktivita, krok,
postup je posúdená a následne odporučená prípadne je poukázané na jej nedostatky. Posolstvom
manuálu je odporučenie s verejnosťou pracovať, i keď to nie je jednoduché. Prináša totiž nové
pohľady a podnety, množstvo nápadov; spolupodieľanie sa na príprave nášho zámeru a jeho
samotné prijatie; a zapojenie sa následne do samotnej realizácie.
štruktúra dokumentu:
 Úvod
 Stanovenie zainteresovaných skupín verejnosti
 Určenie aktivít projektu
 Spôsoby zapojenia verejnosti do tvorby strategického dokumentu
o Prieskum verejnej mienky o odpadoch a odpadovom hospodárstve
v meste Partizánske medzi obyvateľmi
o Prieskum verejnej mienky o odpadoch a odpadovom hospodárstve
v meste Partizánske medzi obyvateľmi formou stretnutí
o Vypracovanie Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste
Partizánske
o Informačno – propagačná kampaň k predstaveniu Stratégie nakladania
s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
 Záver
 Prílohy
o Príloha č. 1
o Príloha č. 2
o Príloha č. 3
o Príloha č. 4
o Príloha č. 5
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odpočítavaný materiál 9: SÚBOR EXPERTNÝCH MATERIÁLOV PRE OBLASŤ ZVYŠOVANIA
TRANSPARETNOSTI SPRÁVY - „SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ – ĽUDIA PRE SAMOSPRÁVU“
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 8
autori: Peter Nedoroščík, Martina Belanová, Jozef Veselovský, Peter Hanečák
odpočet na strane: MV SR - ÚSV ROS – UTÓPIA
stručný opis: Každá zo samostatných kapitol expertného materiálu Samospráva pre ľudí –
ľudia pre samosprávu, je akýmsi návodom, ktorý má pomôcť samosprávam, ktoré dospeli k
presvedčeniu, že občania by mali byť kvalitne informovaní a mali by mať možnosť
spolurozhodovať o spoločných peniazoch a/alebo priestoroch. Nosnú časť expertného
materiálu tvorí Príručka participatívneho rozpočtovania. V úvode oboznamuje s teóriou,
východiskami a princípmi nielen participatívneho rozpočtu, ale aj participácie ako takej.
Poznanie teórie umožňuje vytvárať špecifické mechanizmy a postupy participatívneho
rozpočtu v danej komunite podľa potrieb a možností.
Príručka ďalej ponúka odpovede na tri základné otázky o participatívnom rozpočte. Prvou
otázkou je kto. Participatívny rozpočet vytvára nové interakcie medzi verejnosťou, úradom a
zastupiteľstvom. Každý z nich má svoje úlohy, zodpovednosť a kompetencie. Príručka ukazuje
možnosti, ako sa dá zodpovednosť za úspešný priebeh procesu rozdeliť.
Druhou otázkou je čo. Nájdete tu informácie o výstupoch participatívnych procesov, ktoré
môže participatívny rozpočet ponúkať. Treťou otázkou je ako (nato). Dozviete sa o procesoch
a etapách participatívneho rozpočtu - ako ho možno pripraviť, ako o pripravených návrhoch
rozhodovať, ako ich realizovať a ako to celé vyhodnotiť, aby bol ďalší ročník ešte lepší.
Posledná časť publikácie ponúka konkrétne príklady procesov a výstupov, ktoré poskytujú
plastické obrazy interakcie zúčastnených strán a inšpiráciu v prípadoch, keď pri realizácii
procesu narážate na problémy, ktoré dosiaľ nemajú jednoznačné a jasné riešenia. V rovnakej
obsahovej štruktúre, teda v hľadaní odpovedí na otázky kto, čo, kedy, ako a prečo pokračujú
ďalšie dve kapitoly venované participatívnemu plánovaniu verejných priestorov
a zverejňovaniu otvorených údajov v samospráve.
štruktúra dokumentu:
1. Príručka participatívneho rozpočtovania
1.1 Nekonečný príbeh, alebo trochu teórie
1.2 Ako začať, alebo pilotný ročník PR
1.3 PR v skratke
1.4 Kto - zodpovednosť a kompetencie
1.5 Čo - výstupy PR
1.6 Ako – etapy a procesy
2. Participatívne plánovanie – kto, kedy, ako?
2.1 Kto?
2.2 Kedy?
2.3 Ako?
2.4 Príklady
2.5 Zdroje
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3. Samospráva, ľudia a otvorené dáta
3.1 Prečo by samosprávy mali zverejňovať dáta?
3.2 Čo zverejňovať?
3.3 Ako zverejňovať?
3.4 Publikačné minimum vo vzťahu k samospráve
3.5 Príklady z praxe
3.5.1 Mesto Prešov a otvorené dáta
3.5.2 Mesto Hlohovec a otvorené dáta
4. Prílohy k príručke participatívneho rozpočtovania
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odpočítavaný materiál 10: PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V
BRATISLAVE: Analýza problémov využívania a tvorby verejných priestorov a plôch
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č.10
odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS
autor: Mgr. Veronika Prachárová, Mgr. Juraj Hurný
stručný opis: Zapájanie obyvateľov do plánovania zásahov v rámci verejných priestranstiev
nemá v slovenských mestách dlhú tradíciu (Prachárová 2019). Až do nedávnej minulosti neboli
tieto procesy presadzované zo strany politickej reprezentácie, mestských úradníkov a ani
samotnej verejnosti. Ich absencia mohla byť jedným z dôvodov, prečo sa zrealizované zásahy
často vyznačovali skôr nízkou kvalitou prevedenia (Prachárová & Hurný 2019).
Participatívne projekty komunitného charakteru sa začali objavovať v rôznych častiach
Slovenska až od roku 2005 (Nadácia Ekopolis 2016, Miková, Paulíková, Pauliniová 2010). Išlo
o procesy, ktoré nielenže úspešne pilotne otestovali postupy zapojenia verejnosti (Miková,
Paulíková, Pauliniová 2010), ale rovnako dokázali, že na Slovensku sa nachádza mnoho
odborníkov s dostatočnými znalosťami a skúsenosťami v tejto oblasti. Väčšie projekty sa začali
objavovať po roku 2012, na čo poukazuje aj táto publikácia. Zamerali sme sa na desať
konkrétnych projektov, ktoré sa uskutočnili v Bratislave. Za príklad si ich môžu zobrať
samosprávy rôznej veľkosti s rôznorodými predstavami o zásahoch do verejného
priestranstva. Odlišujú sa totiž svojím rozsahom, dĺžkou či priebehom realizačnej fázy. V
analýze sa venuje pozornosť napríklad menšiemu projektu týkajúcemu sa vnútrobloku, ktorý
sa začal realizovať na základe podnetu obyvateľky, ale aj rozsiahlemu plánovaniu rozvojovej
osi Petržalky, ktoré bolo vedené zamestnancami samosprávy. Rovnako sa v publikácii rozoberá
projekt, ktorý v rámci svojich výstupov prináša vôbec po prvýkrát aj manuál verejných
priestorov pre konkrétnu oblasť.
Predkladaná publikácia si za hlavný cieľ kladie prerozprávať príbehy a skúsenosti realizátorov
a realizátoriek participatívnych projektov. Detailne nahliada do pozadia desiatich
samostatných procesov na území hlavného mesta. Rieši tak silné, ako aj ich slabé stránky a
snaží sa o pochopenie kontextu, v ktorých vznikali. V závere publikácie sa nachádzajú
najdôležitejšie poučenia, ktoré môžu byť užitočné pre všetkých realizátorov participatívnych
procesov v slovenských samosprávach.
štruktúra dokumentu:
1. Úvod
2. Verejný priestor a priestranstvo
3. Verejné priestranstvo a participácia
4. Metodika
5. Kamenné námestie - Námestie pre ľudí
6. Nové mesto - Cyklistický štadión
7. Petržalka
8. Nové Mesto – vnútroblok Americká-Račianska
9. Hovorme o Šafku
10. Južné predmestie - Oživme verejné priestory
11. Nové Mesto - Revitalizácia Kuchajdy
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12. Nová Obchodná: Participatívny proces regulácie reklamy a tvorba nového brandu
štvrte Obchodná ulica a okolie
13. Ako ďalej, Kollárko?
14. Panenská – Manuál verejných priestranstiev
Poznámka: Každá kapitola je postavená na rovnakom metodickom základe, ktorý sa člení na
tieto bloky:
 Opis projektu
 Ciele projektu a riziká
 Projekt a samospráva
 Použité nástroje participácie
 Získavanie spätnej väzby
 Identifikované nedostatky procesu
 Čo si môžeme z projektu vziať?
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odpočítavaný materiál 11: STRATÉGIA ZAČLEŇOVANIA RÓMOV V OBCI LENARTOV v
previazaní na čiastkové politiky obce, založené na účasti všetkých kľúčových skupín
obyvateľstva na ich príprava a tvorbe (s dôrazom na Rómsku komunitu)
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č.12
oidpočítavané na strane: na strane partnera projektu obec Lenartov
autori: experti Rómsky inštitút, n. o. v spolupráci so zástupcami obce Lenartov
stručný opis: Skúsenosti s politikami integrácie, a to aj v ekonomicky vyspelých krajiinách,
svedčia o tom, že uskutočnit ̌ zmeny v kvalite života l ̌udi ́, zvlásť ̌ u tých, ktori ́ sa nachádzajú na
okraji spoločnosti, je dlhodobý a náročný proces.
Predkladaná stratégia obsahuje popis základných princípov občianskej participácie, proces
implementácie samotného projektu, identifikáciu priorít obce v oblasti vzdelávania
a zamestnanosti a návrh opatrení na skvalitnenie participatívnych procesov v obci. Obsahuje
vytváranie vhodných ekonomických nástrojov, často boj s diskrimináciou a intoleranciou,
podnecovanie vlád a politických reprezentácii ́ k relevantným stratégiám a potrebu aktívnej
spoluúčasti tej, skupiny, ktorej sa integračné snahy týkajú.
Dokument má slúžiť na uľahčenie diskusie o možnostiach účasti marginalizovaných skupín na
tvorbe a realizácií verejných politík v obci Lenartov a návrhoch na opatrenia pre podporu
rovnosti a zvýšenej participácie obyvateľov obce s dôrazom na Rómov. Zvýšená participácia
občanov na procese prípravy a riadenia verejných politík má v konečnom dôsledku ovplyvniť
samotný ekonomický a sociálny rozvoj obce.
štruktúra dokumentu:
 A/ Analytická časť
o 1. Občianska participácia
o 2. Projekt: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných
politík
o 3. Postavenie Rómov a možnosti sociálnej inklúzie v kontexte regiónu
 B/ Strategická časť
o 1.
Výstupy realizovaného projektu a návrhy opatrení
 1.1.
Realizované aktivity
 1.2. Výstupy a návrhy opatrení
 1.3. Identifikácia tém pre participatívne procesy
 1.4.Priority v strategických dokumentoch obce
 V oblasti bývania
 Oblasť školstvo
 Rozvoj mimoškolských aktivít
 Skvalitňovanie sociálnych služieb
 Zefektívnenie a skvalitnenie činnosti samosprávy
o 2.
Participácia občanov obce a participatívne procesy
 Intervencie na začleňovanie Rómov by mali
 Ciele opatrení
 Opatrenia
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odpočítavaný materiál 12: MODEL EFEKTÍVNEJ ÚČASTI MRK NA PROCESE
SPOLUROZHODOVANIA, MONITOROVANIA A VYHODNOCOVANIA LOKÁLNYCH POLITÍK S
ÚČASŤOU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č.12
oidpočítavané na strane: na strane partnera projektu obec Lenartov
autori: experti Rómsky inštitút, n. o. v spolupráci so zapojenými expertmi
stručný opis: Spracovaný materiál dizajnuje návrh procesu participácie marginalizované
rómske komunity (MRK) na tvorbe verejných politík na úrovni lokálnej úrovni (so zreteľom na
malé obce), ktorý môže byť replikovateľný pre ďalšie obce s rómskymi komunitami.
Účasť marginalizovaných rómskych komunít pri tvorbe opatrení, ktoré sa ich na lokálnej úrovni
priamo alebo nepriamo týkajú, je podmienkou efektívnosti, správneho zacielenia
a spravodlivosti lokálnych politík.
Navrhovaný model, ako zabezpečiť účasť rómskych marginalizovaných skupín, sa môže týkať
akejkoľvek inej skupiny, ktorá je poznačená vylúčením alebo sa do tvorby a realizácii verejných
politík zapája minimálne.
Vychádzajúc z dlhoročných skúseností môžeme povedať, že dopyt je veľký. Aj samosprávy,
ktoré majú záujem presadzovať participatívny prístup, nedisponujú dostatočnými odbornými,
ľudskými ani finančnými kapacitami na zabezpečenie takýchto procesov. Nami navrhovaný
model má za cieľ identifikovať participatívny proces, ktorý môže byť replikovateľný aj v iných
obciach (prípadne aj na úrovni samosprávnych krajoch či ministerstiev).
štruktúra dokumentu:
 Prečo venovať pozornosť zapájaniu Rómov do tvorby verejných politík?
 Z akých skúseností sme vychádzali pri dizajnovaní modelu zapájania MRK?
 V akých obciach je vhodné model zapojenia Rómov využiť?
 Fázovanie procesu zapájania MRK
o 1. Informačná kampaň
o 2. Budovanie odborných a občianskych kapacít obyvateľov obce – minimálne
jedno stretnutie ku každej téme
o 3. Pracovné skupiny k tvorbe lokálnych politík – stretnutia
o 4. Vytvorenie Občianskej rady pre účasť na veciach verejných
o 5. Vyhodnotenie participatívnej tvorby verejných politík v obci
o 6. Deliberácia na úrovni obecného zastupiteľstva a verejné vypočutie
obyvateľmi obce
o Príprava politík zdola nahor
o Okrúhle stoly na celoštátnych úrovni
o Prípadová štúdia participácie občanov na veciach verejných v obciach s
prítomnosťou MRK
o Viditeľnosť testovaného modelu
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odpočítavaný materiál 13: LOKÁLNY AKČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA V OBCI LENARTOV SO
ZAMERANÍM NA RÓMSKU KOMUNITU NA ROKY 2019 – 2026
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č.12
oidpočítavané na strane: na strane MV SR / ÚSV ROS / Rómsky inštitút
autori: Rómsky inštitút, n. o. v spolupráci so zástupcami obce Lenartov
stručný opis: Spracovaný materiál predstavuje lokálny akčný plán vzdelávania v obci Lenartov,
ktorý dizajnuje návrh riešení a krokov pre obec Lenartov. Dokument sa snaží nájsť riešenia a
odpoveď na problémy, ktoré sužujú Lenartov, ale aj viaceré obce s vysokým podielom
marginalizovanej rómskej komunity ako sú: nedostatočná kapacitu MŠ a ZŠ v obci,
dvojzmenná prevádzka v ZŠ, nízka vzdelanostná úroveň rodičov, neúčasť detí na školských
kluboch, na školskom vyučovaní, záškoláctvo a nárast sociálnopatologických javov, ako aj
nedostatočná motivácia rodičov podporovať vzdelávanie rómskych detí.
Materiál ponúka základný pohľad na obec Lenartov, jeho demografiu z pohľadu vzdelávania a
inštitúcií, ktoré v obci vzdelávanie zabezpečujú (materská a základná škola), čo sa v Lenartove
podarilo a čo treba zlepšiť. Samostatná kapitola ponúka základnú analýzu stavu v previazaní
na stratégiu riešenia v rozklade na jednotlivé kroky: vzdelávanie rómskych detí v rannom
detstve 0 – 3 rokov, účasť detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na
predprimárnom vzdelávaní, spolupráca materskej školy s rodičmi rómskych detí
navštevujúcich MŠ, pripravenosť rómskych detí na vstup do základnej školy, úspešné
absolvovanie ZŠ žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia obce Lenartov, zvýšiť počet
žiakov pokračujúcich v ďalšom štúdiu po základnom vzdelávaní.
štruktúra dokumentu:
1. Základná charakteristika obce Lenartov
2. Demografia obce
3. Vzdelánie
4. Školstvo
a. Materská škola
b. Základná škola
5. Ako vníma oblasť vzdelávania MRK členovia pracovnej skupiny v Lenartove pre oblasť
Vzdelávanie
6. SWOT analýza
7. Stratégia riešenia – lokálny akčný plán vzdelávania v obci Lenartov so zameraním na rómsku
komunitu na roky 2019 – 2026
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odpočítavaný materiál 14: OBEC LENARTOV A MOŽNOSTI SOCIÁLNEHO PODNIKANIA
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č.12
odpočítavané na strane: na strane MV SR / ÚSV ROS / Rómsky inštitút
pôvodný názov z opisu: Stratégia pri zakladaní sociálneho podniku
autori: Rómsky inštitút, n. o. v spolupráci so PhD. Zuzanou Polačkovou pre obec Lenartov
stručný opis: Sociálne podnikanie a zakladanie sociálnych podnikov je jednou z ciest ako

pomôcť procesu zvyšovania zamestnateľnosti a zamestnanosti aj v geograficky segregovaných
lokalitách, prípadne v lokalitách s vysokou koncentráciou znevýhodnených skupín, pre ktoré
je ťažké uspieť na trhu práce. Materiál ponúka pohľad na možnosti obce Lenartov
v previazaní na proces založenia a prevádzkovania sociálneho podniku a otvára možnosti pre
zhmotnenie vízie sociálneho podnikania v obci Lenartov.
Dokument analyzuje situáciu v obci, popisuje participatívny proces a identifikuje tri špecifické
ciele zamerané na zamestnanosť Rómov a obyvateľov obce Lenartov: Uľahčiť Rómom
znevýhodneným na trhu práce ich vstup na trh práce / Podporiť tvorbu nových pracovných
miest, oslovovať potenciálnych zamestnávateľov s využitím miestneho pracovného potenciálu
(Rómov) / Podporiť elimináciu skrytej diskriminácie na trhu práce a popisuje existujúce
nastavenia a možnosti, ktoré je možné pre obec Lenartov využiť.
Súčasne materiál ponúka pohľad na platnú legislatívu z pohľadu podmienok pre zriadenia
sociálneho podniku, dosahovania merateľného sociálneho vplyvu a predmet podnikania
a rôzne právne formy sociálneho podniku:
o Možnosti finančnej podpory a príjmov možného sociálneho podniku
o Kompenzačný príspevok sociálnemu podniku (§53g)
o Príspevok integračnému podniku (§53f)
o Odplata užívateľského zamestnávateľa za dočasné pridelenie zamestnancov
sociálneho podniku
o Investičná pomoc definovaná Zákonom
o Dary a príspevky grantových organizácii a verejných zdrojov
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odpočítavaný materiál 15: NÁVRHY LEGISLATÍVNYCH ZMIEN SÚVISIACICH S PODPOROU
ZAČLEŇOVANIA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNITÁCH
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č.12
odpočítavané na strane: na strane MV SR / ÚSV ROS / Rómsky inštitút
pôvodný názov v opise: Návrhy na legislatívne zmeny týkajúce sa relevantných právnych
noriem
autori: Rómsky inštitút, n. o. , Jarmila Lajčáková v spolupráci s vedením obce Lenartov, august
2019
stručný opis: Spracovaný materiál predstavuje súbor návrhov na legislatívne zmeny v oblasti
zamestnanosti a vzdelávania, ktoré priamo reflektujú nielen existujúce problémy v obci
Lenartov, ale aj problémy vo väčšine obcí s marginalizovanou rómskou komunitou.
Ako zvýšiť efektivitu a prístupnosť služieb podpory a poradenstva pri zaradení uchádzača na
trh práce? Ako nastaviť kroky v procese vyrovnávania nerovností v oblasti vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít?
Z hľadiska zamestnanosti materiál rieši aj problém mobility pracovnej sily z rómskych komunít
v previazaní na finančnú podporu a nástrahy spojené so zmenou bydliska, získania
komerčného prenájmu a etablovania sa v novom prostredí. Druhou spracovanou témou je
oblasť vzdelávania, ktorá sa zamerala na otázky ako eliminovať nerovnosti v procese
vzdelávania detí z rómskych komunít (s dôrazom na segregované a geograficky znevýhodnené
lokality) z pohľadu dostupnosti predškolskej prípravy, pomocných profesií, podporných
opatrení pre znevýhodnených žiakov, dopravy a mobility žiakov z rómskych osád, ako aj
mechanizmom koordinácie lokálnych aktérov v procese plánovania desegregácie.
Materiál poukazuje nielen na legislatívne, ale aj inštitucionálne a personálne problémy, ktoré
smerujú nielen k zmene právnej úpravy, eliminácii predsudkov, ale aj k zmene komunikácie.
Je podkladom pre otvorenie verejnej diskusie k navrhovaným legislatívnym zmenám.
Štruktúra dokumentu:
Oblasť zamestnanosti
 Služby podpory a poradenstva znevýhodnených uchádzačov na trh práce
 Podpora pracovnej mobility
 Podpora udržania zamestnania
Oblasť vzdelávania
 Vzdelávanie v ranom detstve a v predškolskom veku
 Desegregácia
 Podporné opatrenia pre znevýhodnených žiakov
 Opatrenia založené na prekonanie sociálneho znevýhodnenia
 Doprava
 Koordinácia lokálnych aktérov a plánovanie desegregácie
 Zvýšenie právomoci štátu vstupovať do vytvárania školských obcí
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P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k spracovaniu 2 legislatívnych návrhov, ktoré počas
realizácie projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0890 - Počet
návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
 Súbor návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS vrátane
aktualizovanej Stratégie dlhodobej starostlivosti odkázaných
 Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovania metodiky, určenej pre
postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom
procese – 3 alternatívy
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odpočítavaný materiál 1: Súbor návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
vrátane aktualizovanej Stratégie dlhodobej starostlivosti odkázaných
zaradenie: podaktivita 1, PP1 - MZ SR a AOPP
oidpočítavané na strane: partnera MZ SR
autori: tím expertov
stručný opis: Od roku 2004 (príprava prvého návrhu zákona o dlhodobej starostlivosti) sa rieši
na Slovensku dostupná právna úprava v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti
občanom. Zainteresovaní, najmä osoby odkázané na dlhodobú starostlivosť a ich zástupcovia,
subjekty zabezpečujúce LTC, verejní a neverejní poskytovatelia služieb, ako aj rezorty MZ SR a
MPSVR SR majú záujem na riešení tejto problematiky v prospech občanov (uvedená potreba
bola deklarovaná na i odbornej konferencii 4. 6. 2019 v Bratislave). Cieľom pilotného projektu
č. 1 bola aktualizácia Stratégie dlhodobej starostlivosti a návrh legislatívnych zmien v
zdravotnej a sociálnej oblasti, príprava návrhu zákona o dlhodobej starostlivosti.
Návrh zákona o dlhodobej starostlivosti a dlhodobej podpore integrácie osôb s funkčným
obmedzením (zákon o dlhodobej starostlivosti a podpore) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov bol členom pracovnej skupiny predložený na pripomienkovanie v dvoch verziách v
marci a v júni 2019. Ako materiál MZ SR však nebol z politických dôvodov prerokovaný vládou
SR i vzhľadom k termínu blížiacich sa parlamentných volieb (29. februára 2020) a stanovených
legislatívnych postupov pri prerokovávaní a schvaľovaní zákonov a k príprave návrhu
stratifikácie nemocničných lôžok a následnej zdravotnej starostlivosti. Oba rezorty sa dohodli
na úpravách vlastných systémov, pretože ich považujú za realizovateľnejšie z hľadiska
časového (príprava právnej úpravy, uvedenie zmien do praxe) aj vecného (jednoduchšie a
zrozumiteľnejšie zavedenie zmien do praxe).
Napriek tomu sa Ministerstvu zdravotníctva SR (MZ SR) i vďaka realizácie PP1 podarilo
partnerom pilotného projektu Asociácii na ochranu práv pacienta SR (AOPP), a Ministerstvu
práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR):
 spracovať aktualizáciu Stratégie dlhodobej starostlivosti
 pripraviť návrhy / zmeny v legislatíve SR
Aktualizácia Stratégie dlhodobej starostlivosti
Aktualizovaná Stratégia tvorí prílohu tohto dokumentu spolu s návrhom zákona o LTC, ktorý
nie je možné v súčasnej dobe publikovať a je k nahliadnutia v projektovej dokumentácii na
ÚSV SR ROS.
Návrhy / zmeny v legislatíve SR
V rámci realizácie projektu sa podarilo spracovať súbor návrhov legislatívnych zmien. Časť z
nich sa podarilo zapracovať a stali sa súčasťou platnej legislatívy SR a to konkrétne Zákon č.
351/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(podrobné informácie na www.slov-lex.sk).
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Ide o zmeny v týchto zákonoch:
o zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
o zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
o zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na
základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti
o zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti
o Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
o Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
o návrh zákona o dlhodobej starostlivosti a dlhodobej podpore integrácie osôb s
funkčným obmedzením (zákon o dlhodobej starostlivosti a podpore) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov – tento zákon sa nepodarilo dostať do
legislatívneho procesu. Uvedený návrh potrebuje omnoho širšiu verejnú
diskusiu, než si partneri predstavovali, pravdepodobne sa stane súčasťou
„stratifikácie“.
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odpočítavaný materiál 2: (Návrh) – Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k
zapracovania metodiky, určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri
účasti verejnosti na legislatívnom procese – 3 alternatívy
zaradenie: podaktivita 2, legislatíva a právny rámec
odpočítavané na strane partnera: MVSR / ÚSV ROS
autori: Kristína Babiaková, Imro Vozár
stručný opis: Analýza súčasných legislatívnych nástrojov a možností participácie je jedným z
kľúčových pilierov komplexnej Analýzy stavu a možností participácie v Slovenskej republike,
ktorá je hlavným výstupom projektu. Výsledkom záverečného materiálu s názvom Legislatíva
v aplikačnej praxi ÚSV ROS je aj spracovanie podkladov a návrhov na zmenu právnych úprav,
legislatívy, či aplikačnej praxe so zameraním na návrhy odporúčaní a opatrení na zlepšenie
stavu participácie a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, opatrení zameraných na
jeho právnu úpravu, legislatívnu iniciatívu, prípadne novelizáciu zákonov v prospech
zavádzania participácie do praxe, vrátane analýzy procesov presadzovania agendy participácie
z pohľadu ÚSV ROS.
V rámci analytickej činnosti boli (okrem iných návrhov) spracované aj návrh na legislatívnu
zmenu, ktorý je predmetom agendy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti v previazaní na agendu Iniciatívy pre otvorené vládnutie:
1. Návrh na legislatívnu zmenu – Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu
k zapracovaniu metodiky, určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov
pri účasti verejnosti na legislatívnom procese
Návrh na úpravu správy o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu je prirodzeným
predmetom agendy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v SR
(ÚSV ROS) v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich Vládou SR schválených akčných plánov
Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership – OGP). ÚSV ROS
zabezpečuje a koordinuje prípravu a implementáciu akčných plánov OGP, vzhľadom na fakt,
že ÚSV ROS je nositeľom agendy OGP na národnej úrovni je od roku 2011. Návrh na
legislatívnu zmenu – Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovaniu metodiky,
určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na
legislatívnom procese sa stala súčasťou Návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené
vládnutie v Slovenskej republike na roky 2019 – 2021, ktorý sa v mesiaci október 2019 stane
predmetom legislatívneho procesu a bude prerokovaný Radou vlády Slovenskej republiky pre
mimovládne neziskové organizácie a odporučený na schválenie vládou Slovenskej republiky.
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P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 8 informačných aktivít, ktoré počas
realizácie projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet
zrealizovaných informačných podujatí
a. 22.08.2019 / PP6: Svidník, Mestský úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 200,
Svidník, BUDUJEME KOMUNITY, ALEBO MESTO PRE VŠETKÝCH
b. 22.08.2019 / PP7: Partizánske, Mestský úrad Partizánske, KAM SA BUDE
UBERAŤ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
c. 8. - 9. 2019 / PP8: Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava,
SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 1 (W1 - participatívne plánovanie
verejných priestorov/zraniteľné skupiny)
d. 8. - 9. 2019 / PP8: Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava,
SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 2 (W2 - participatívny rozpočet)
e. 8. - 9. 2019 / PP8: Bratislava, Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, Bratislava,
SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 3 (W3 - otvorené dáta)
f. 26.08.2019 / PP10: Bratislava, Mezanín, Magistrát Hlavného mesta SR
Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava - AKO UROBIŤ VEREJNÉ
PRIESTRANSTVÁ SKUTOČNE VEREJNÝMI? ZAČÍNA TO PLÁNOVANÍM
g. 3.- 4.9.2019 a 24. - 25.9.2019 / Bratislava, Impact Hub Bratislava a Trenčianske
Teplice, Hotel Most Slávy Trenčianske Teplice / PODA 2 - 2.3/ budovanie
kapacít: ÚSV ROS / MV SR – pilotné testovanie novovytvoreného vzdelávacieho
programu – školenie zástupcov verejnej správy - štvordňové školenie
Participatívna tvorba verejných politík (2 + 2 školiace dni)
h. 12. - 13.9.2019 a 26. - 27.9.2019 / Bratislava, Umelka, Bratislava,
Miestodržiteľský palác ÚV SR / PODA 2 - 2.3/ budovanie kapacít: ÚSV ROS / MV
SR – pilotné testovanie novovytvoreného vzdelávacieho programu – tréning
trénerov – budovanie kapacít v zmysle efektívnej udržateľnosti výsledkov
projektu - štvordňové školenie Participatívna tvorba verejných politík (2 + 2
školiace dni)
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 podaktivita 1 - pilotná schéma / 6 podujatí
a/ názov: BUDUJEME KOMUNITY, ALEBO MESTO PRE VŠETKÝCH
priradenie podujatia: PODA 1 / pilotný projekt č.6
termín: 22.8.2019 / 8:30 – 16:30 hod.
typ podujatia: tréning
miesto: Mestský úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník
počet zapojených osôb: 17 osôb
organizátor: mesto Svidník, Centrum pre výskum etnicity a kultúry a Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Sociálny prešov, Občianska agentúra komunitného
rozvoja 1317
kľúčové slová / program: stratégia inklúzie, budovanie komunít, podpora budovania
občianskej spoločnosti, zapojenie zraniteľných skupín
téma stretnutia: tréning, ktorý bol určený pre všetkých, ktorým život v jeho obci a meste nie
je ľahostajný. Podujatie bolo určené pre Svidníčanov a ostatných občanov, ktorí žijú v regióne
Dukla. Východiskom k tréningu bola Stratégia inklúzie znevýhodnených skupín vo Svidníku s
názvom Svidník pre všetkých. Cieľom tréningu bolo generovať zoznam návrhov, riešení a
projektov, ktoré môžu pomôcť k implementácie Stratégie.
obsah podujatia:
1. Ako v občanoch vyvolať pocit, že na ich hlase záleží?
2. Ako sa navzájom spoznávať viac a informovať sa?
3. Ako si vieme navzájom pomáhať?
4. Ako spoločne niečo dokázať?
5. Ako realizovať menšie projekty a zapájať do nich aj ostatných?
cieľová skupina: zamestnanci zo subjektov VS: vyššie územné celky, mestá a obce, ako aj
zástupcovia subjektov: občianske združenia, mimovládne organizácie, občianski aktivisti
z mesta Svidník a regiónu Dukla
zapojení experti / lektori: Inge Doležalová, Mária Radváková, Barbara Gindlová +
zástupcovia mesta Svidník - Kristína Tchirová a ďalší
poznámka: dokumentácia v prílohe – výsledkom workshopu je samostatný výstup Od
obyvateľa k občanovi (viď. merateľné ukazovatele)
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b/ názov: KAM SA BUDE UBERAŤ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
priradenie podujatia: PODA 1 / pilotný projekt č.7
termín: 22/08/2019, 09:30 – 14:30 hod.
počet zapojených osôb: 64
kľúčové slová: samospráva, stratégia, odpadové hospodárstvo,
typ podujatia: záverečná konferencia,
miesto: Mestský úrad v Partizánskom
organizátor: mesto Partizánske, Priatelia Zeme a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti
téma stretnutia:
 predstavenie Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
 okrúhly stôl na tému: Ako zlepšiť odpadové hospodárstvo v obciach na Slovensku?
cieľová skupina: samospráva, relevantní aktéri v regióne, zamestnanci zo subjektov vyššie
územné celky, štátna správa
zapojení experti / lektori:
 Branislav Moňok, Lenka Beznáková,
 primátor mesta Partizánske a zástupcovia mestského úradu partizánske
 hosť - Martin Giertl - ÚSV ROS
poznámka: dokumentácia v prílohe
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c/ názov: SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / workshop 1 (W1)
priradenie podujatia: PODA 1 / pilotný projekt č.8
tematický blok: W1 - participatívne plánovanie verejných priestorov/zraniteľné skupiny
termín: 08/08/2019 10:30 – 18:30, 09/08/2019 08:30 – 15:30
počet zapojených osôb: 42
kľúčové slová / program:
 komunitné organizovanie, zdieľanie skúseností, štandardy kvalitnej participácie
miesto: Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
téma stretnutia:
 tri úvodné, po sebe nasledujúce prezentácie spoločné pre W1, W2, W3 na tému
participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov/zraniteľné
skupiny, otvorené dáta
 samostatný workshop W1: Komunitné organizovanie ako cesta z vylúčenia?
(08/08/2019)
 samostatný workshop W1: Sieťovanie, zdieľanie skúseností, diskusia o problémoch
a štandardoch kvalitnej participácie (09/08/2019)
 spoločné zdieľanie výstupov z paralelných workshopov W1, W2, W3
cieľová skupina: vyššie územné celky, mestá a obce, mimovládne organizácie, občianski
aktivisti
zapojení experti / lektori:
 experti združenia Utopia,
 CVEK,
 Rómske komunitné organizátorky,
 zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja,
 zástupcovia mesta Nitra a iní
poznámka: dokumentácia v prílohe
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d/ názov: SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / workshop 2 (W2)
priradenie podujatia: PODA 1 / pilotný projekt č.7
tematický blok: W2 - participatívny rozpočet
termín: 08/08/2019 10:30 – 18:30, 09/08/2019 08:30 – 15:30
počet zapojených osôb: 69
kľúčové slová / program:
 komunitné organizovanie, participatívny rozpočet
miesto: Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
téma stretnutia:
 tri úvodné, po sebe nasledujúce prezentácie spoločné pre W1, W2, W3 na tému
participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov/zraniteľné
skupiny, otvorené dáta
 samostatný workshop W2: Komunitné organizovanie ako východisko pre občiansku
participáciu (08/08/2019)
 samostatný workshop W2: Participatívny rozpočet: Rozhodovanie (09/08/2019)
 spoločné zdieľanie výstupov z paralelných workshopov W1, W2, W3
cieľová skupina: vyššie územné celky, mestá a obce, mimovládne organizácie, občianski
aktivisti
zapojení experti / lektori:
 Tomáš Tožička,
 experti združenia Utopia,
 CVEK,
 Krásy terasy,
 Spolka,
 Otvor dvor,
 zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja a iní
poznámka: dokumentácia v prílohe
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e/ názov: SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / workshop 3 (W3)
priradenie podujatia: PODA 1 / pilotný projekt č.8
tematický blok: W3 - otvorené dáta
termín: 08/08/2019 10:30 – 18:30, 09/08/2019 08:30 – 15:30
počet zapojených osôb: 55
kľúčové slová / program:
 otvorené dáta, publikačné minimum, otvorené vládnutie
miesto: Nová Cvernovka, Račianska 1575/78, 831 02 Bratislava
téma stretnutia:
 tri úvodné, po sebe nasledujúce prezentácie spoločné pre W1, W2, W3 na tému
participatívny rozpočet, participatívne plánovanie verejných priestorov/zraniteľné
skupiny, otvorené dáta
 samostatný workshop W3: Využitie otvorených údajov v samospráve, otvorené údaje
mesta Prešov (08/08/2019)
 samostatný workshop W3: Publikačné minimum – čo zverejňovať? (09/08/2019)
 spoločné zdieľanie výstupov z paralelných workshopov W1, W2, W3
cieľová skupina: vyššie územné celky, mestá a obce, mimovládne organizácie, občianski
aktivisti
zapojení experti / lektori:
 Mariana Hurná (mesto Prešov),
 Peter Hanečák, experti združenia Utopia,
 Lucia Lacika (ÚSV ROS) a iní
poznámka: dokumentácia v príloheň
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f/ názov: Ako urobiť verejné priestranstvá skutočne verejnými? Začína to plánovaním.
priradenie podujatia: PODA 1 / pilotný projekt č.10
typ podujatia: záverečná konferencia
termín: 26.augusta 2019, od 14:00 do 17:00
počet zapojených osôb: 23
miesto: Mezanín, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava
organizátori: hlavné mesto SR Bratislava, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Úrad
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
téma: využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni, spôsoby zapojenia verejnosti
do plánovania Kamenného námestia, aké má Bratislava skúsenosti s plánovaním verejných
priestorov, prečo sa do plánovania verejných priestorov vôbec púšťať, ako krok po kroku
postupovať. Tvrdé dáta vs. Participácia
štruktúra a obsahové zameranie podujatia:
 prezentácia participatívnych procesov a výstupov, publikácií projektu PP10
 prezentácia aktuálneho vývoja a stavu Živého námestia
 diskusia na tému Tvrdé dáta vs. participácia / moderuje M. Sidorová
o Martin Šveda, urbánny geograf, Slovenská akadémia vied, Bratislava
o Eduard Donauer, vedúci tvorby PHSR, stratég, Metropolitný Inštitút Bratislavy,
Bratislava
o Elena Gallová Kriglerová, riaditeľka CVEK a výskumníčka, Bratislava
experti: Veronika Prachárová, Martin Giertl, Milota Sidorová, Gábor Bindics, Juraj Hurný, Elena
Kriglerová, Eduard Donauer a ďalší
poznámka: dokumentácia v prílohe
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 podaktivita 2 - analytika / 2 podujatia
g/ názov: S1 - ŠKOLENIE PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK
priradenie podujatia: PODA 2 / 2.3. Budovanie kapacít
typ podujatia: školenie – testovanie vzdelávacieho programu
školiaca skupina: S1
časová dotácia vzdelávania: 32 hodín
termín:
 3. a 4. 9. 2019 – realizácia 1. časti školenia Participatívna tvorba verejných politík
 24. a 25. 9. 2019 – realizácia 2. časti školenia Participatívna tvorba verejných politík
miesto: Impact HUB, Hviezdoslavovo nám. 20, Bratislava
Hotel Most slávy, Trenčianske Teplice
počet zapojených osôb: 21 osôb, školiaca skupina S1 – školenie zástupcov VS
počet úspešne vyškolených osôb: (odpočet MU) : 15
počet osôb, ktoré budú pokračovať vo vzdelávaní: 5 osôb, ktoré v dôsledku plnenia
pracovných povinností nemohli dokončiť vzdelávaciu aktivitu v určených termínoch,
dokončia tréning v rámci skupiny S2 (10.-11.12.2019) a S3 (13.-14.2.2020)
organizátor: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, PDCS
kľúčové slová: participatívna tvorba verejných politík, dizajn a vedenie participatívnych
procesov, facilitácia, nácvik zvládania krízových situácií, implementácia participatívnych
procesov
téma stretnutia: testovanie novovytvoreného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba
verejných politík v zameraní na zamestnancov VS s dôrazom na subjekty štátnej správy
obsah podujatia / program: Čo je a čo nie je facilitácia, Východiská zapájania verejnosti,
Divergentné metódy a konvergentné metódy, Postup tvorby verejnej politiky, Overovanie
vhodnosti participatívnej tvorby verejnej politiky, Mapovanie stakeholdrov a ich záujmov v
súvislosti s tvorenou verejnou politikou, Zmapovanie mýtov a obáv z participácie, Princípy
kvalitného zápisu, Návrh/dizajn participatívneho procesu, Príprava stretnutia na čo si dať
pozor, Rôzne ciele stretnutia, práca s pravidlami na stretnutí, Analýza konfliktu, Problémové
správanie účastníkov, Simulácia facilitácie okrúhleho stola a zápisu zo stretnutia, Typy
verejných stretnutí, Úvod do evaluácie participatívneho procesu.

cieľová skupina: zamestnanci zo subjektov VS: 11 rezortov vlády SR + štátny podnik Slovenský
vodohospodársky podnik spadajúci pod Ministerstvo životného prostredia SR
zapojení experti / lektori: Kaja Miková, Dušan Ondrušek, PDCS, Martin Giertl, ÚSV ROS
poznámka: dokumentácia v prílohe
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h/ názov: TRÉNING TRÉNEROV – PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK I.
priradenie podujatia: PODA 2 / 2.3. Budovanie kapacít
typ podujatia: školenie – testovanie vzdelávacieho programu
školiaca skupina: T1
časová dotácia vzdelávania: 32 hodín
termín:
 12. a 13. 9. 2019 / T1
 realizácia 1. časti tréningu trénerov Participatívna tvorba verejných politík
 26. a 27. 9. 2019 / T1
 realizácia 2. časti tréningu trénerov Participatívna tvorba verejných politík
miesto:
 Galéria Umelka, Dostojevského rad, Bratislava
 Miestodržiteľský palác úradu vlády SR, Hlavné nám. 8. Bratislava
počet zapojených osôb: 15 osôb
počet úspešne vyškolených osôb: 0 osôb
 počet bude známy po ukončení celého tréningu, program vzdelávania budúcich
trénerov a konzultantov pre participatívnu tvorbu verejných politík je v procese a stále
pokračuje
kľúčové slová: participatívna tvorba verejných politík, dizajn a vedenie participatívnych
procesov, facilitácia, nácvik zvládania krízových situácií, implementácia participatívnych
procesov
zámer stretnutia: budovanie odborných kapacít pre potreby vzdelávania v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti s cieľom podpory participatívnej tvorby verejných politík
obsah podujatia / program: Čo je a čo nie je facilitácia, Východiská zapájania verejnosti,
Divergentné metódy a konvergentné metódy, Postup tvorby verejnej politiky, Overovanie
vhodnosti participatívnej tvorby verejnej politiky, Mapovanie stakeholdrov a ich záujmov v
súvislosti s tvorenou verejnou politikou, Zmapovanie mýtov a obáv z participácie, Princípy
kvalitného zápisu Návrh/dizajn participatívneho procesu, Príprava stretnutia na čo si dať
pozor, Rôzne ciele stretnutia, práca s pravidlami na stretnutí, Analýza konfliktu, Problémové
správanie účastníkov, Simulácia facilitácie okrúhleho stola a zápisu zo stretnutia, Typy
verejných stretnutí, Úvod do evaluácie participatívneho procesu + tréningové bloky
účastníkov – budúcich trénerov
cieľová skupina: zamestnanci zo subjektov VS: štátnej správy a územnej samosprávy,
zástupcovia MNO, zástupcovia akademického sektoru – vysoké školy
zapojení experti / lektori: Kaja Miková, Dušan Ondrušek, PDCS a Alena Petrželková
poznámka: dokumentácia v prílohe
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P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 15 úspešných absolventov, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0722 počet
úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 15
 Robert Martin Hudec / MZ SR
 Miroslav Repka / IA MPSVR
 Jana Jirsáková / MDV SR
 Bibiána Miščíková / VÚC Prešov
 Michaela Ďurdíková / ÚSV ROS
 Alžbeta Neuschlová / ÚSV ROS
 Skarlet Ondrejčáková / ÚSV ROS
 Milena Kenderová / MZ SR
 Marek Prítyi / MŽP SR
 Tamás Szamaránszki / SVP, š.p.
 Daniel Kiss / SVP, š.p.
 Erika Hlušková / SVP, š.p.
 Ivana Hacajová / MPRV SR
 Matej Uhlík / MS SR
 Stanislav Minarech / MO SR
Poznámka: PODA 2 - 2.3/ budovanie kapacít: úspešné vyškolenie 15 účastníkov z prostredia

verejnej správy z 20 člennej skupiny účastníkov (zvyšných 5 účastníkov pokračuje so skupinou
S2 z dôvodu, že sa nemohli zúčastniť druhej fázy školenia – druhá dvojdňovka)- dokumentácia
v prílohách.
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ
Newsletter NP PARTI
 publikovali sme nový článok Legislatíva a participácia
 publikovaný 6. septembra 2019
Poznámka: viď prílohu

Z denníkov pilotnej schémy
 august - september 2019
Poznámka: viď prílohu
Z denníkov analytických expedícií
 auguste - september 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 našich partnerov
 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 reštrukturalizácia web stránky projektu a znalostnej databázy
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

83

PRÍLOHY
príloha č. 1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
príloha č. 2 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
príloha č. 3 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
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