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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:
 dohody mimo pracovného pomeru
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru
o Mgr. Alexandra Tomeková / expert – jazykový korektor
DoVP/NPP/A/2019/115
o PhDr. Klára Orgovánová / procesný analytik – SENIOR 51, SENIOR 52
DoVP/NPP/PP12PP12/2019/116
o doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. / odborný expert participácia 2
DoVP/NPP/PA2/2019/117
o Mgr. Ján Gombala / expert – video zber dát
DoVP/NPP/A/2019/118 PAUSAL
o Mgr. art. Kristína Kollárovicsová /expert – video zber dát
DoVP/NPP/A/2019/119 PAUSAL
o Bc. Zuzana Liptáková / expert pre digitalizáciu textov pre e-prostredie
DoVP/NPP/A/2019/122
Zoznam zazmluvnených za mesiac júl 2019 – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

6

FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
finančné čerpanie / ŽOP
 ku dňu 31. júl 2019 boli spracované a vyexpedované na kontrolu RO tieto ŽOP:
 ŽOP č. 314011M298501601: 277 722,17EUR (priebežná platba za obdobie 1012/2018 a 02-04/2019)
 ŽOP č. 314011M298200601: 77 562,21 EUR (zúčtovanie zálohovej platby za
obdobie 01/2019, 05-06/2019)
 súčasne sa pripravovali a spracovávali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu za mesiac
jún - júl 2019
monitorovacia správa za apríl - jún 2019
 ku dňu 31. 07. 2019 bola spracovaná monitorovacia správa za apríl - jún 2019 k ŽOP:
314011M298501601, 314011M298200601
 podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za apríl - jún 2019
verejné obstarávanie 07 /2019
 predložená požiadavka na VO: ilustrácie do knihy „Slovník základných pojmov
participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie“
 príprava podkladov na obstarávanie lektorskej a školiacej činnosti, tlače dokumentov
/ výstupov projektu, spoločenskej hry
plnenie predmetu zmluvy/zmlúv
 cateringové, konferenčné a ubytovacie služby (informačné dni, konferencie)
 tvorba vzdelávacieho programu „Participatívna tvorba verejných politík“
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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,
 adaptácia a editovanie rozhovorov s aktérmi tvorby verejných politík na
participatívnom princípe pre katalóg PODA 1 v zmysle nových požiadaviek USV ROS.
 sprievodné aktivity:
o predstavujeme pilotné projekty – editovanie materiálu pre katalóg PODA 1
v zmysle požiadaviek ÚSV ROS, adaptácia rozhovorov zo série Predstavujeme
pilotné projekty a ich aktualizácia pre ďalšie publikačné účely
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

plnenie merateľných ukazovateľov za PODA 1


v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 0 informačných aktivít, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 Počet zrealizovaných informačných podujatí



v rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii 6 materiálov, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov z toho za:
o ÚSV ROS / MV SR – 4 materiály
 PP1 - Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho
zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do
systému dlhodobej starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných
problémových oblastí
 PP3 - Metodika prípravy Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do r. 2030
 PP7 - Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v
meste Partizánske
 PP 10 - Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev –
krok za krokom - metodická príručka
o partneri / 2 materiály
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PP3 - na strane Trenčianskeho samosprávneho kraja - Krajská
koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v
Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030
PP8 - na strane mesta Hlohovec - Pravidlá participatívneho plánovania
verejných priestorov - interný predpis 12/2019

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


v rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii 1 materiálu, ktorý vznikol počas
realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0890
počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS z toho za:
o partnera MŠVVaŠ SR za pilotný projekt č.2: (Návrh) – ZÁKONA, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene
a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu
(viď kapitolu merateľné ukazovatele),

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

plnenie merateľných ukazovateľov za PODA 2


v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 1 informačnej aktivity, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 Počet zrealizovaných informačných podujatí
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o ÚSV ROS / MV SR – ZBER DÁT III. - POSLEDNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE
KOORDINÁTOROV A ÚČASTNÍKOV PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA
STREDNÝCH ŠKOLÁCH V TRENČIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI - evaluačné
pracovné stretnutie s koordinátormi a účastníkmi participatívneho rozpočtu na
stredných školách v TSK (1.7.2019)


v rámci monitorovacieho obdobia došlo k finalizácii 1 materiálu, ktoré počas realizácie
PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet
koncepčných, analytických a metodických materiálov z toho za:
O ÚSV ROS / MV SR - TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ - METODIKA NEZÁVISLÉHO
HODNOTENIA PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV S VYUŽITÍM KVALITATÍVNEHO
ZBERU DÁT - NÁVRH KRITÉRIÍ PRE METODIKU PRIEBEŽNEJ DOKUMENTÁCIE
A MONITORINGU



v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 0 informačných aktivít, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 1, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0890
počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS



Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
(viď kapitolu merateľné ukazovatele),

sumarizácia PODA 1 + PODA 2 za monitorované obdobie
V monitorovacom období dochádzalo k činnostiam, ktoré zabezpečovali celkové, alebo
čiastočné plnenie vybraných ukazovateľov.
K odpočtovaniu za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:
 P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 7 materiálov
o z toho 5 na strane MV SR (z toho 4 v rámci PODA 1 a 1 v rámci PODA 2)
o z toho 2 na strane partnerov (mesto Hlohovec a Trenčiansky samosprávny
kraj)
 P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS – 1 návrh
o z toho 1 na strane partnerov (MŠVVaŠ SR)
 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 1 podujatie
o z toho 1 podujatie v rámci PODA 2
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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,
 proces prípravy materiálov pre zastupiteľstvá,
 proces zavádzania verejných politík do praxe,
 príprava publikácií, letákov pre grafické spracovanie,
 detailný opis činností na jednotlivých pilotných projektoch je predmetom samostatnej
časti sumarizačnej správy k MS.
zber dát z pilotnej schémy
pokračovanie analytických činností s dôrazom na zber dát (kvalitatívnych)
 zber a vyhodnocovanie dát,
 realizácia doplnkových pološtruktúrovaných rozhovorov s vybranými aktérmi na
jednotlivých pilotných projektoch,
 spracovávanie podkladov pre prípadové štúdie – „príbehy z pilotných projektov“,
 spracovanie podkladov pre ďalšiu analytickú činnosť.

plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PODA1:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
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detailný opis činností na pilotných projektoch
pilotný projekt č.1
názov: Stratégia dlhodobej starostlivosti
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR
opis činností za monitorovacie obdobie:
 12.07.2019 - stretnutie pracovnej skupiny - finalizácia stratégie LTC, nastavenie
procesu (zápis zo stretnutia),
 práca na stratégii LTC, zapracovanie pripomienok od členov pracovnej skupiny do
stratégie,
 spracovanie informácii zo záverečnej konferencie, z workshopov, gramatické úpravy,
formálna úprava dokumentu
 príprava grafov, tabuliek, úprava štruktúry, štylistická úprava textu, formátovanie
textu, aktualizácia zdrojov,
 konzultácie ohľadom pripravovanej legislatívy v rámci zákona 581 a dopadov prínosov
následnej starostlivosti,
 finalizácia dokumentu Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného
sociálneho zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému
dlhodobej starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných problémových oblastí
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: 1
o Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho
zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému
dlhodobej starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných problémových
oblastí
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
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pilotný projekt č.2
názov: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava podkladov a finalizácia obsahovej časti záverečnej brožúry k projektu za RMS
- Participácia: cesta mladých ľudí k politikám,
 verejnosť bola o príprave materiálu – návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 440/2015 Z. z., informovaná prostredníctvom predbežnej informácie č.
PI/2019/133, zverejnenej na portáli Slov-Lex v
 verejná on-line konzultácia návrhu Zákona prebiehala v dňoch 15. 06. až 10. 07. 2018,
kedy mohli subjekty aktívne v práci s mládežou zasielať požiadavky súvisiace s
právnou úpravou práce s mládežou, financovania práce s mládežou, akreditácie
vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou a dobrovoľníckej služby v rámci
práce s mládežou.
 medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Zákona
 Dátum začiatku MPK: 10.07.2019
 Dátum konca MPK: 30.07.2019
 pripomienkovanie

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 1
o Návrh ZÁKONA, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore
práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z.
o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
440/2015 Z. z.
 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:
 jazyková korektúra Krajskej koncepcie EVVO v Trenčianskom kraji,
 práca na adresári potenciálnych členov pracovných tímov,
 komunikácia s expertmi a poslancami,
 príprava zabezpečenia informovanosti a komunikácie o Krajskej koncepcií EVVO v
Trenčianskom kraji,
 kroky pre zapojenie ďalších samosprávnych krajov,
 dokončenie materiálov:
 Metodika prípravy Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
v Trenčianskom samosprávnom kraji do r. 2030
 finalizácia podkladov do zastupiteľstva pre finalizáciu procesu zavádzania verejnej
politiky do praxe v previazaní na materiál: Krajská koncepcia Environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030
 dňa 8. 7. 2019 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja Krajská koncepcia
environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku 2030 a
Akčný plán ku koncepcii (KK EVVO TSK) do r. 2030 aj s Akčným plánom do r. 2021.
Koncepcia bola schválená bez pripomienok.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2
o Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v
Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030 (na strane TSK)
o Metodika prípravy Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania
a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do r. 2030 (na strane
Špirála/USVROS/MVSR)
 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:
 prípravy na zavedenie politiky do praxe
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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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:
 komunikácia s cieľovými skupinami, spolupráca pri zabezpečovaní informačnej
kampane. Zber podnetov a návrhov k participácii občanov v rámci klastra obcí,
 zapracovanie pripomienok k Metodike participácie občanov na klastrovej/
mikroregionálnej úrovni. Finalizovanie metodického výstupu,
 práce na príprave metodiky participácie verejnosti - pre zapájanie obyvateľov obcí do
tvorby strategického rozvojového dokumentu klastra obcí,
 príprava podkladov pre legislatívne odporúčania projektu a práce spojené s
metodikou, spracovávanie podkladov a pripomienkovanie metodiky participácie
občanov na klastrovej/mikroregionálnej úrovni,
 príprava krokov na zavedenie politiky do praxe.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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pilotný projekt č.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:
 finalizácia a pripomienkovanie výstupov: - Stratégia inklúzie, alebo Svidník mesto pre
všetkých,
 finalizácia metodiky zapájania menšín a znevýhodnených skupín do tvorby verejných
politík na lokálnej úrovni,
 práce na záverečnej publikácii - spojenie výskumu a analýzy, strategie a metodiky,
 príprava workshopu 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
 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
o Záverečná publikácia - spojenie výskumu a analýzy, stratégie a metodiky
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: viac informácií k podujatiam a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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pilotný projekt č.7
názov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
spolupracujúce a partnerské organizácie:
občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
opis činností za monitorovacie obdobie:
 finalizácia materiálu Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v
meste Partizánske,
 príprava dokumentu Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste
Partizánske,
 príprava na záverečné odborné podujatie "Kam sa bude uberať odpadové
hospodárstvo?" v Partizánskom a príprava verejnej prezentácie Stratégie nakladania s
komunálnymi odpadmi v meste Partizánske s dôrazom na dissemináciu skúseností
a výstupov smerom k miestnej územnej samospráve.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste
Partizánske
 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:
 stretnutie všetkých partnerov pilotného projektu k stanovisku k zápisu o mediácii, k
ukončeniu pilotného projektu a plánovaniu a organizácii zostávajúcich podujatí
(04.07.2019),
 implementácia vizualizácie rozpočtu v meste Hlohovec,
 organizačná a obsahová príprava konferencie Samospráva pre ľudí II. - tvorba
programu, pozývanie speakrov, komunikácia s účastníkmi a zamestnancami ÚSV ROS príprava záverečných workshopov pilotného projektu v rámci záverečného podujatia
Samospráva pre ľudí / ľudia pre samosprávu (august 2019),
 zostavovanie programu, rozosielanie pozvánok, pozývanie aktívnych a pasívnych
účastníkov, komunikácia s účastníkmi podujatí a partnermi pilotného projektu,
organizačná pomoc pri zabezpečovaní priestorov a občerstvenia na workshopy
v súčinnosti so zástupcami ÚSV ROS,
 príprava príručky participatívneho rozpočtovania a príprava podujatí za projekt expertné materiály pre oblasť zvyšovania transparentnosti správy prostredníctvom
participatívneho plánovania, rozpočtu,
 diskusia o zaradení agendy publikačného minima pre štátnu správu a samosprávu
v rámci agendy otvorených dát na záverečných workshopoch.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov
 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:
 prípravy na zavedenie politiky do praxe
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 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:
 prípravy na zavedenie politiky do praxe a schválenie materiálu mestským
zastupiteľstvom,
 finalizácia materiálu Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev –
krok za krokom - metodická príručka,
 príprava záverečného podujatia – informačného dňa v auguste 2019 (štruktúra
podujatia, miesto, cieľová skupiny, témy, zapojený experti, ako medializovať).
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o PP10 - na strane
 Poznámka: viac informácií k podujatiu a materiálom v kapitole Merateľné ukazovatele
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pilotný projekt č.11
názov: Trvalo udržateľná mobilita
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
opis činností za monitorovacie obdobie:
 prípravy na zavedenie politiky do praxe a schválenie materiálu mestským
zastupiteľstvom,
 prebieha verejné obstarávanie na aktivitu Plánu udržateľnej mobility s cieľom
schválenia predmetného dokumentu.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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pilotný projekt č.12
názov: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Rómsky inštitút, obec Lenartov
opis činností za monitorovacie obdobie:
 12.7. - telefonická konzultácia s garantkou projektu k spracovaniu podkladov z
doterajších aktivít PP12 v obci Lenartov,
 18.7. - tvorba Stratégie začleňovania Rómov v obci Lenartov,
 18-19.7. - tvorba podkladov pre Model procesu spolurozhodovania, monitorovania a
vyhodnocovania lokálnych politík obyvateľmi obce,
 18-19.7. - príprava podkladov k výstupným analýzam projektu PP12,
 19.7. - tvorba lokálneho akčného plánu vzdelávania v obci Lenartov,
 22-23.7. - pripomienkovanie výstupných analýz PP12,
 24.7. - pracovné stretnutie zo zástupcami z pracovnej agentúry z ČR v Prešove,
 25.7. - pracovné stretnutie so starostkou obce Lenartov a stretnutie Občianskej rady v
Lenartove,
 30.7. - priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12
pilotných schém,
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: viac informácií k podujatiu a materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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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
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detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy
teoretické východiská








analýza participačných procesov a prípadových štúdií pre prípravu a tvorbu
procesných máp - vizuálnu reprezentáciu Analytického rámca pre plánovanie a
hodnotenie participatívnych procesov,
návrhy pre pokračovanie výskumnej a analytickej činnosti,
diskusia k prieskumu prostredia verejnej správy v zahraničí v zameraní na príklady
dobrej praxe - ako majú subjekty verejnej správy personálne, finančne, procesne,
organizačne a inštitucionálne ošetrenú participatívnu tvorbu verejných politík
a zapájanie verejnosti (príprava štruktúrovaného rozhovoru s predstaviteľmi verejnej
správy)
gramatické korektúry Slovník participácie,
spracovanie úvodného textu pre novú publikáciu Slovník participácie B. Smieškom
výber textov a citátov pre odvzdušnenie textovej časti slovníka / model predelov – ku
každému písmenu jeden citát zo zrealizovaných rozhovorov / panelových diskusií
(Choreografie zmeny, Týždeň otvoreného vládnutia ...)

Zodpovedné expertky: Jana Plichtová, Anna Šestáková a Soňa Kariková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
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zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín



finalizačné práce na publikácii, príprava materiálu na gramatické korektúry
práca na príprave metodiky zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni
(prierezové s pilotným projektom č.6)

Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana
Kadlečíková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
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zber dát II. / monitoring pilotnej schémy





priebežný zber a vyhodnocovanie dát z jednotlivých pilotných projektov,
priebežný zber dát za pilotné projekty – finalizácia / záverečná etapa realizácie,
vyhodnotenie dát zo špecializovaných a záverečných podujatí k pilotným projektom,
tvorba prípadových štúdií v zmysle zadania,
pripomienkovanie prvých verzií prípadových štúdií k jednotlivým pilotným projektom,
ktoré boli spracované ostatnými členmi monitorovacieho tímu,

Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra
Poláková, Terézia Šabová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabinová)
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
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zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy
Do štruktúry podaktivity 2 sme zapracovali aj jedno voľné zadanie. Cieľom bolo vytvoriť
priestor pre nové témy a ďalšie interpretačné rámce výskumu, ktoré prinesie samotná
realizácia projektu. Témy výskumu:
1. monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy,
2. monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej
samosprávy,
3. monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v
ekosystéme stredných a základných škôl.

zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy
 stále je otvorená otázka, či do konca projektu zvládneme zrealizovať ešte ďalšie
pološtruktúrované rozhovory s vybranými aktérmi a spracovať prípadne dve ďalšie
prípadové štúdie. Navrhované politiky sú :
o MŽP SR: Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
o MV SR: 346/2018 Z. z. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
Spolupracujúci experti: Anna Šestáková
Podporná expertná skupina: Lucia Lacika
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
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zber dát III. / participatívne rozpočtovanie
Program výskumu participatívnych rozpočtov sa v monitorovacom období rozvinul do dvoch
samostatných tém a výskumných expedícií:
 participatívny rozpočet v prostredí samosprávy
 participatívny rozpočet v prostredí škôl

zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy
o príprava príspevku o participatívnom rozpočtovaní na Slovensku do medzinárodnej
publikácie Atlas participatívnych rozpočtov, ktorá bude predstavená v októbri 2019 na
konferencii Smart Citizenship Academy Cascais v Portugalsku
o príprava prezentácie a konzultácia k nastaveniu procesu participatívneho rozpočtu
v meste Trenčín so zástupcami samosprávy a MsÚ – napr. viceprimátor Patrik
Žák, prednosta mestského úradu Jaroslav Pagáč, vedúca ekonomického odboru Mária
Capová a iní (29.07.2019)
o spracovanie vybraných častí rozhovorov do záverečnej štúdie a publikácie
k participatívnemu rozpočtovaniu v prostredí samosprávy,
o diskusia k forme odborných konzultácií na tému spôsob a formy spracovania informácií
a finálna podoba publikácie
o príprava informačného dňa a konferencie na tému participatívne rozpočty
a samospráva
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová s tímom
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
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zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl







realizácia participatívneho hodnotenia pilotnej schémy participatívnych rozpočtov
v prostredí stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji v rámci pracovného
stretnutia v Trenčianskych Tepliciach,
vyhodnotenie pracovného stretnutia s odbornými koordinátormi participatívnych
rozpočtov,
zapracovanie výstupov zo stretnutia koordinátorov parti rozpočtu na stredných
školách v Trenčianskom samosprávnom kraji do vylepšenia spoločenskej hry Nie je
mesto ako mesto, úvodná komunikácia s grafikom spoločenskej hry o predstavách
a požiadavkách, príprava zadania pre prieskum trhu na dotlač spoločenskej hry,
dopytovanie cenových ponúk pre dotlač spoločenskej hry,
príprava informačného dňa a konferencie na tému participatívne rozpočty a školy.

poznámka: dokumentácia v prílohe a na webe www.participacia.eu / sekcia participatívny
rozpočet a školy
Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová,
Eva Žernovičová/TSK + zástupcovia 16 škôl a „adoptívny rodičia“ – zástupcovia projektu a
úradu
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
o POSLEDNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE KOORDINÁTOROV A ÚČASTNÍKOV
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V TRENČIANSKOM
SAMOSPRÁVNOM KRAJI
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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zber dát IV. / videozber dát
Spracovanie, zálohovanie dát a úprava vybraných záznamov zo záverečných konferencií
k jednotlivým pilotným projektom:
 29.4.2019 - zo záverečnej konferencie v Prešove PP–12 Aktívny občan je
prínosom pre obec - zálohovanie dát
 10.06.2019 - Kultúrny dom, Spišsský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po
Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - prezentačný deň
 11.06.2019 - Kultúrny dom, Spišsský Hrhov / konferencia PP5: Od Levoče po
Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - exkurzia, alebo politiky v
praxi samosprávy
 18.06.2019 - koncertná sála Župného domu v Nitre / konferencia PP9
Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých alebo "ako byť absolútne in vo veľkom
meste"
 28.06.2019 - Kultúrny dom, Svidník / konferencia PP6: Svidník pre všetkých Ako vtiahnuť perspektívu zraniteľných skupín do tvorby politík
 29.06.2019 - námestie pred okresným úradom vo Svidníku, Svidník /
informačný deň PP6: Svidník pre všetkých - Aj my sme Svidníčania - prezentácia
spolupracujúcich skupín obyvateľov (zraniteľné skupiny) a členov pracovnej
skupiny
Nahrávky predstavuje zdroj dát pre analytickú činnosť, zdroj dát pre publikácie a databázu
panelových diskusií, ktoré komunikujú potrebu participácie a otvoreného vládnutia.
Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
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ekonomické prínosy participácie










tvorba výstupu – Prínosy participácie a ich hodnotenie (S. Kariková)
syntéza a kompilácia teoretických pohľadov na prínosy participácie dostupných v:
o literatúre a voľne dostupných on – line zdrojoch
o relevantných výstupoch vyhotovenými expertmi NP PARTI
návrh univerzálneho rámca prínosov, ktoré môžeme zahrnúť do metodického rámca
merania prínosov pre praktické využitie
kvalitatívne vs kvantitatívne hodnotenie prínosov
vybrané metódy hodnotenia (napr. kvantitatívne, kvalitatívne, resp. dotazníky
fokusové skupiny prínosov, návrh rámca hodnotiacich otázok) prínosov (kto hodnotí,
ako hodnotí, čo hodnotí)
nastavenie hodnotiaceho rámca pre vybrané pilotné projekty
príprava fokusových skupín z pilotnej schémy s dôrazom na ďalšiu výskumnú činnosť
v oblasti prínosov participácie (naplánované na október / november 2019)

Zodpovední experti: Soňa Kariková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
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on – line nástroje na podporu participatívnych procesov


spracovávanie sumáru dostupných elektronických nástrojov na podporu participácie
na rôznych úrovniach verejnej správy / prieskum funkcionality a služieb poskytovaných
cez:
o Consider.it – online diskusie (www.consider.it)
o WikiBudgets – www.wikibudgets.org
o Democracy OS – diskusný priestor + hlasovanie (www.democracyos.org)
o Sli.do – www.sli.do
o TrashOut – www.trashout.ngo
o Odkaz pre starostu – zber podnetov od občanov (www.odkazprestarostu.sk)
o Pocitové mapy – zber názorov na verejné priestory (www.pocitovemapy.sk)
o Trello – mapovanie procesu (www.trello.com)

Zodpovední experti: Tomáš Malec
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
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legislatívny a právny rámec



odborná činnosť zameraná na podporu participácie v právnej a aplikačnej praxi,
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,
 editovanie profilového rozhovoru k téme legislatíva, právna prax a participácia,
Vláda v minulosti prijala Metodiku a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií,
ktorá hovorí o tom, čo by mala stratégia obsahovať, ale nehovorí o tom, ako dokument
tvoriť, či koho do procesu tvorby politiky zapájať. Metodika priamo uvádza, že je potrebné
pripraviť aj metodiku pre prípravu a tvorbu verejných politík.
 diskusia 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:
o čo je vlastne participácia,
o čo je cieľom participácie,
o aké metódy zapájania verejnosti môžu orgány VS využívať,
o 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 zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
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profil absolventa / budovanie kapacít
nastavenie spolupráce s rezortmi štátnej správy pri budovaní kapacít v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík
 otvorenie 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,
 prezentácia NP PARTI a jeho výstupov s dôrazom na vzdelávací program a jeho
variability pre konkrétne rezortné politiky,
 mapovanie možností implementácie výstupu projektu – vzdelávacieho modulu
Participatívna tvorba verejných politík do systému vzdelávania zamestnancov štátnej
správy v súlade s požiadavkami Zákona 55/2017 o štátnej službe,
 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,
 textová a grafická príprava pozvánok,
 zaslanie pozvánok kontaktným osobám z rezortov s termínmi a prihlasovacím linkom,
 modelovanie vzdelávania v presahu na budovanie kapacít ÚSV ROS – trénerské kurzy
– tréning trénerov v presahu na zástupcov MNO, akademického sektoru a zástupcov
verejnej správy, príprava náboru účastníkov, stanovenie základných kritérií
pracovné stretnutia:
 18. 7. 2019 – stretnutie Úrad vlády SR - riaditeľka Tatiana Janečková, generálna
tajomníčka služobného úradu Úradu vlády SR, Eva Dzurendová, generálna riaditeľka
Sekcie štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR, Eva Letovancová, riaditeľka
Centra vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR, za ÚVS ROS: Martin Giertl,
splnomocnenec, Barbara Gindlová, garant projektu NP PARTI, Alena Petrželková,
expert NP PARTI, informácie zo stretnutia v zápise
 22. 7. 2019 – stretnutie Ministerstvo hospodárstva SR: Jakub Pastier, hlavný štátny
radca, osobný úrad, Dominika Špírová, vedúca oddelenie rozvoja ľudských zdrojov,
osobný úrad, za ÚVS ROS: Martin Giertl, splnomocnenec, Barbara Gindlová, garant
projektu NP PARTI, Alena Petrželková, expert NP PARTI, informácie zo stretnutia v
zápise
 23. 7. 2019 – stretnutie Ministerstvo zdravotníctva SR: Ľubomír Nebeský, generálny
riaditeľ kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu, za ÚVS ROS: Martin
Giertl, splnomocnenec, Barbara Gindlová, garant projektu NP PARTI, Alena
Petrželková, expert NP PARTI, informácie zo stretnutia v zápise
Zodpovedná expertka: Alena Petrželková, PDCS / Dušan Ondrušek a Kaja Miková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
newsletter NP PARTI


príprava príspevku pre nový newsletter – legislatíva a participácia, rozhovor s Kristínou
Babiakovou

katalóg k PODA 1
 spracovanie a aktualizácia rozhovorov v zmysle požiadaviek ÚSV ROS, zameraných na
témy a proces participatívnej tvorby verejných politík z pilotnej schémy (12
projektov/ rozhovorov – aktualizácia, redukcia textu, eliminácia duplicity výpovedí,
redakčné práce - Z.V.Otčenášová)
katalóg PODA 2
 editovanie existujúcich materiálov, príprava na redakciu a vypublikovanie
publikácie
 príprava grafického spracovania nových publikácií Slovník participácie

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: 48
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 7 materiálov
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
 v ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia na strane partnera
MŠVVaŠ SR
 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 2
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 1 materiál
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
 100% naplnený ukazovateľ
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
 v monitorovacom období bol realizovaný nábor pre vzdelávací program
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: 126
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 1 informačné podujatie
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
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POPIS K PLNENIU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
odpočítavaný materiál 1: Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho
zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému dlhodobej
starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných problémových oblastí
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 1:
odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS
autori: kolektív autorov
stručný opis: materiál predstavuje a sumarizuje odborné podklady, ako aj výsledky
prieskumov a analytickej činnosti, ktoré boli súčasťou procesu aktualizácie Stratégie
dlhodobej starostlivosti. Jednotlivé časti spracovaného materiálu budú slúžiť ako prílohy
k Stratégii a odborné podklady na podporu informovania pri tvorbe novej legislatívy, alebo
novelizáciu starej. Sprievodné odborné materiály z dielne Asociácie na podporu prác
pacientov sa zamerali na mapovanie a vyhodnotenie postojov a návrhov verejnosti v oblasti
poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku – prieskum, ktoré sumarizuje do hlavných
zistení prieskumu a odporúčaní k stratégii a zákonu vyplývajúce z výsledkov prieskumu.
štruktúra dokumentu:
 MAPOVANIE POSTOJOV A NÁVRHOV VEREJNOSTI V OBLASTI POSKYTOVANIA
DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU - PRIESKUM
 ANALÝZU VPLYVOV NA ROZPOČET VEREJNEJ SPRÁVY V RÁMCI ZMIEN V OBLASTI
POSKYTOVANIA NÁSLEDNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI – NOVELA ZÁKONA Č.
581/2004 Z. Z.
 PRÍKLADY ZO ZAHRANIČIA
o Posudzovanie odkázanosti v Nemecku
o Posúdenie odkázanosti a rozhodnutie o stupni odkázanosti v Rakúsku
 TRENDY VÝVOJA POČTU LÔŽOK DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI V INŠTITÚCIÁCH A V
NEMOCNICIACH (VEĽKÁ BRITÁNIA A INÉ)
o Príklad 1 / Optimálny model zabezpečenia inštitucionálnej DSZS
o Príklad 2 / Podkladové kalkulácie – príklady financovania z praxe
o Príklad 3 / Príklady financovania rôznych druhov pobytových zariadení s rôznou
mierou spoluúčasti klientov
o Príklad 4 / Chronic Care Model (Wagner et al, 1999)
o Príklad 5 / Rozvoj nástrojov pre efektivizáciu procesov zabezpečenia adekvátnej
starostlivosti všetkým indikovaným osobám - príklady z praxe
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odpočítavaný materiál 2: krajská koncepcia Environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety
v trenčianskom samosprávnom kraji
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 3
odpočítavané na strane partnera: Trenčiansky samosprávy kraj
autori: Richard Medal (Špirála), Nikola Bľachová (Špirála), Dana Gavalierová (TSK), Andra
Molnárová (TSK), Martin Macíček (TSK), Dagmar Lišková, Gabriela Támová (CVČ Púchov),
Katarína Rajcová (ŠOP SR), Silvia Szabóová (Sosna Družstevná pri Hornáde), Zuzana Gallayová
(FEE Technická univerzita vo Zvolene), Juraj Hipš (CEEV Živica), Ladislav Bíro (Green
Fundation), Juraj Smatana (Gymnázium Považská Bystrica), Eva Bočincová (SEV Dubnica n. V.),
Alena Paššová (učiteľka ZŠ), Jaroslava Pupišová (Regionálne vzdelávacie centrum RZMOSP),
Svetozár Šomšák, Tatiana Masárová (TnUAD), Eva Živčicová (FSEV TnUAD)
stručný opis: Krajská koncepcia na území Trenčianskeho samosprávneho kraja je sumarizáciou
výstupov z pilotného projektu Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania
a osvety v TSK. Dokument predstavuje návrhy koncepčných riešení a Akčného plánu na
najbližšie roky, ktorých cieľom je zvýšenie environmentálneho povedomia všetkých občanov
kraja, zníženie „ekologickej stopy“ kraja na úrovni jednotlivcov, rodín, domácností, firiem,
verejných aj súkromných inštitúcií, vrátane samotného Trenčianskeho samosprávneho kraja
a inštitúcií, ktorých je TSK zriaďovateľom.
štruktúra dokumentu:
 Východiskový stav - analýza
o Cieľ, forma a proces prípravy Koncepcie
o Väzba Koncepcie na legislatívu európsku, národnú a strategické
dokumenty
o Analýza prostredia kraja
 Stav prírodného a životného prostredia, environmentálne
zaťaženie a najväčšie problémy životného prostredia v kraji
 Analýza stavu a dopadov environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety vo vzdelávacích a osvetových inštitúciách,
pôsobiacich na území kraja
 Analýza inštitúcií pôsobiacich v oblasti environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety na národnej úrovne a území kraja,
ich aktivít a cieľových skupín
 Analýza ľudského potenciálu
 Analýza aktuálnych zdrojov pre environmentálnu výchovu,
vzdelávanie a osvetu
o SWOT analýza
 Strategická časť
o Vízia Koncepcie v roku 2030
o Identifikácia cieľových skupín a ich potrieb
o Priority, špecifické ciele a opatrenia rozvoja environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety
o Finančné zabezpečenie Koncepcie
o Organizačné opatrenia, legislatívne opatrenia
o Implementácia Koncepcie
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Finančné zdroje
Akčný plán do roku 2021
Indikátory pokroku dosiahnutia cieľov Koncepcie
Harmonogram monitoringu, hodnotenia, akčných plánov,
aktualizácie Koncepcie

 Prílohy
Poznámka: Dňa 8. 7. 2019 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja Krajská
koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji do roku
2030 a Akčný plán ku koncepcii (KK EVVO TSK) do r. 2030 aj s Akčným plánom do r. 2021.
Koncepcia bola schválená bez pripomienok. Z tridsaťosem prítomných poslancov bolo
dvadsaťosem za. Nikto proti, nik sa nezdržal a desať poslancov nehlasovalo. Podľa rokovania s
vedením kraja bude už tento rok zriadená naplánovaná koordinačná kancelária, zostavené
pracovne tímy a na budúci rok naplánovane do rozpočtu extra finančné prostriedky na plnenie
naplánovaných aktivít, vrátane projektovej prípravy krajského ekocentra.
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odpočítavaný materiál 3: metodika prípravy krajskej koncepcie
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 3
odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS
autor: Richard Medal (Špirála)
stručný opis: Metodika prípravy Krajskej koncepcie je k zvolenej participatívnej metodike
procesu prípravy, zhodnotenie ich vhodnosti. Metodika je napísaná s cieľom inšpirovať
spracovateľov podobného materiálu v iných slovenských samosprávnych krajoch
a samosprávach (obce + mestá), zdieľať získané skúsenosti, informácie, poskytnúť metodickú
podporu, ako aj pomoc.

štruktúra dokumentu:
 Cieľové skupiny
 Jednotlivé kroky k zvolenej stratégie a poznámky k priebehu ich realizácie
o

Vytvorenie medzisektorovej a medzirezortnej pracovnej skupiny (expertný tím), zriadenej
Trenčianskym samosprávnym krajom

o

Vytvorenie ekopedagogickej siete učiteľov, škôl, školských zariadení, osvetových a kultúrnych
zariadení, kompetentných inštitúcií, vytvorenie stálej e-mailovej konferencie EVVO na Internete na
úrovni kraja

o

Zber podnetov a názorov v teréne, stretnutia s riaditeľmi škôl, pedagógmi, starostami a primátormi,
podnikateľmi, rodičmi, aktívnymi občanmi, zástupcami mimovládnych organizácií, štátnych inštitúcií

o

Zadanie vypracovania analýz a expertíz

o

Na základe vytvorených analýz - vytvorenie SWOT analýzy súčasného stavu environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji

o

Porovnanie koncepcií a systémov EVVO na úrovni krajov v Českej republike

o

Vytvorenie návrhu vízie a priorít Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
do roku 2030

o

Široká verejná diskusia k návrhu Koncepcie, jej pripomienkovanie na odborných panelových
diskusiách, v stálej e-konferencii EVVO, na krajskej konferencii, v krajských médiách a pod.

o Prijatie záverečnej verzie v orgánoch krajskej samosprávy, vrátane Akčného
plánu
 Záverečné poznámky k participatívnemu procesu pri tvorbe a prijímaní KK EVVO TSK
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odpočítavaný materiál 4: pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt č. 8: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené
dáta
odpočítavané na strane partnera: mesto Hlohovec
autor: Matúš Lukačovič
stručný opis: Verejné priestory tvoria tvár mesta a zároveň výrazným spôsobom vplývajú aj na
ľudské správanie. Ak chceme, aby sa v nich odohrávali stretnutia, odpočinok, chôdza,
spoločenské aktivity či hry, je potrebné do procesu ich revitalizácie zapojiť verejnosť v čo
najväčšej možnej miere. Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov boli
vytvorené na zabezpečenie transparentnosti procesu v meste Hlohovec.
štruktúra dokumentu:
 Postup krokov participatívneho plánovania verejných priestorov
 Infografika procesu participatívneho plánovania verejných priestorov

Poznámka: dokument nemá charakter všeobecne záväzného nariadenia, ale internej
smernice. V oboch prípadoch ide o spôsob ako zaviesť konkrétne politiky do praxe.
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odpočítavaný materiál 5: analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi
v meste partizánske
zaradenie: podaktivita 1, Mesto Partizánske, Priatelia Zeme
odpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS
autor: Branislav Moňok, Lenka Beznáková
stručný opis: Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste
Partizánske (ďalej len „analýza“) je výstupom spolupráce Priatelia Zeme s Mestom
Partizánske. Predmetný dokument obsahuje výsledky dlhodobého výskumu zapojených
subjektov v meste Partizánske. Podklady tvoria dáta z prieskumov uskutočnených
elektronickou, ale aj fyzickou formou, pričom sú súčasťou aj dáta zbierané počas stretnutí
s občanmi mesta Partizánske. Analýza je jedným z výstupov projektu, pričom slúži ako podklad
pre tvorbu Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10
rokov - príprava manuálu v elektronickej forme s presnou metodikou použitého
participatívneho procesu (ďalej len „stratégia“). Výnimočnosť Analýzy spočíva v tom, že do jej
spracovania boli primárne zapojení tí, ktorých sa problematika odpadového hospodárstva
v meste Partizánske najviac týka: obyvatelia mesta. Participatívna tvorba je kľúčový
predpoklad naplnenia toho, aby stratégia vychádzala z ich reálnych potrieb a reflektovala ich.
štruktúra dokumentu:
A. Legislatíva v odpadovom hospodárstve
B. Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva v meste Partizánske
B.1. Opis systému zberu komunálnych odpadov
B.2. Vývoj produkcie komunálnych odpadov v rokoch 2014 až 2018, miera triedenia
B.3. Zistenia a odporučenia k príprave Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi
v meste Partizánske
C. Výsledky prieskumu verejnej mienky o odpadovom hospodárstve medzi obyvateľmi mesta
Partizánske
D. Smerovanie odpadového hospodárstva v meste Partizánske do roku 2018
C.5. Spôsob vyhodnocovania plnenia cieľov a opatrení
C.6.
Finančné zdroje na realizáciu plnenia cieľov a opatrení
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odpočítavaný materiál 6: Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev – krok
za krokom - metodická príručka
zaradenie: podaktivita 1, pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
oidpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS
autorka: Veronika Prachárová
stručný opis: publikácia je metodickou príručkou, ktorá krok po kroku predstavuje vhodné
postupy pre zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev. Nakoľko existuje
veľké množstvo rôznych variácií týchto procesov zameriame sa iba na všeobecne
aplikovateľné zásady a postupy. Aké majú byť ciele kvalitného participatívneho procesu? Aké
sú konkrétne odporúčania na ich naplnenie? Ako zapojiť širokú verejnosť – užívateľov
verejného priestranstva? Čo je participatívne plánovanie? Aký je súbor postupov, ktoré
umožňujú diskusiu všetkých relevantných aktérov a hľadanie dohody pre najvhodnejšiu formu
a využitie riešeného územia? Publikácia je primárne určená pre podmienky väčších miest,
pričom pri zavádzaní odporúčaní je nevyhnutné nazerať aj na existujúci kontext či špecifiká
konkrétnych lokalít. V prvej časti sú opísané základné funkcie verejného priestranstva, ako aj
príklady vlastností, ktoré by malo spĺňať. Následne v druhej časti je stručne rozobratý postup
zásahov do verejných priestranstiev. Na ich základe sú v hlavnej tretej časti uvedené
odporúčané postupy pre zapojenie verejnosti v príprave, plánovaní a realizácií zásahov, ako i
v monitorovaní priestranstiev.
štruktúra dokumentu:
 1 Úvod
 2 Dobré verejné priestranstvo
 3 Zásahy do verejných priestranstiev
 4 Odporúčané postupy
 4.1 Príprava
 4.2 Participatívne plánovanie
 5 Zhrnutie cieľov, zdôvodnení a odporúčaní
 6 Zdroje
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odpočítavaný materiál 7: Metodika nezávislého hodnotenia participatívnych procesov s
využitím kvalitatívneho zberu dát - návrh kritérií pre metodiku priebežnej dokumentácie a
monitoringu
zaradenie: podaktivita 2, teoretické východiská, pojmové ukotvenie a metodické rámce
oidpočítavané na strane: MV SR – ÚSV ROS
autorka: Eva Riečanská
stručný opis: materiál má charakter metodiky pre nezávislé hodnotenie participatívnych
procesov s využitím kvalitatívneho zberu dát s návrhom kritérií pre metodiku priebežnej
dokumentácie a monitoringu. Slúži ako ďalší model pre monitorovanie a hodnotenie procesu
participatívnej tvorby verejných politík. Dôvodom spracovania ďalšieho pohľadu na proces
plánovania, monitorovania a hodnotenia participatívnej tvorby verejných politík boli zistenia
jednotlivých pracovných skupín, ktoré poukazujú na odlišnosti nastavenia a vedenia
participatívneho procesu tvorby verejných politík na rôznych úrovniach verejnej správy, ako aj
na odlišné východiská. Ide o metodický materiál, ktorý slúži pre nastavenie a kontrolu procesu
participatívnej tvorby verejných politík a súčasne predstavuje ďalší odborný podklad pre
analytickú prácu a záverečnú analýzu k procesnej stránke zapájania verejnosti do tvorby
verejných politík.
štruktúra dokumentu:
Úvod
 pracovná definícia monitoring
 základný monitorovací systém
 navrhované ciele monitoringu
Rámcová metodológia monitoringu
 zber dát prebehne dvoma spôsobmi
 monitorovacie nástroje
 metódy zberu dát
Sledovanie kvality participatívneho procesu
 Návrh normatívnych kritérií pre monitoring a evalváciu participácie verejnosti pri
tvorbe VP
 PRÍLOHA 1. / Návrh ukazovateľov na monitoring priebehu pilotných projektov – kritériá
participatívnych procesov
 PRÍLOHA 2. / Náklady (COSTS)
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P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
odpočítavaný materiál 1: (Návrh) – ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o
podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
zaradenie: podaktivita 1, pilotná schéma
oidpočítavané na strane partnera: MŠVV SR
autori: kolektív autorov
Typ materiálu:
Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Rezortné číslo:
2019/10808-A1810
Číslo leg. procesu:
LP/2019/527
Dátum začiatku MPK: 10.07.2019
Dátum konca MPK: 30.07.2019
Podnet:
Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2019
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
stručný opis: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá
návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene
a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č.
406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
440/2015 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) na základe úlohy č. 7 na mesiac september Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 v súlade s Programovým vyhlásením
vlády SR na roky 2016 - 2020.
Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej prínos pre
osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mladých ľudí prostredníctvom neformálneho
vzdelávania, zabezpečiť efektívnejšiu medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu aktérov
v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni, kvalitne
zadefinovať kompetencie jednotlivých aktérov v tejto oblasti, podporiť potenciál práce
s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí a podporiť rozvoj
participácie a angažovanosti mladých ľudí pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.
Návrh zákona zároveň definuje nové pojmy v oblasti práce s mládežou, ktoré sú dôležité pre
rozvoj tejto oblasti a pre jednotné chápanie problematiky, upravuje systém akreditácie
vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou a zavádza sa nový inštitút značky kvality
„Moderné centrum mládeže“, ktorá má prispieť ku kvalite práce s mládežou. Návrh zákona
upravuje aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky
poskytnutia takejto dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce
s mládežou uchádzať. Z toho dôvodu novela zákona napríklad znižuje mieru spolufinancovania
a zároveň zavádza možnosť do spolufinancovania započítať aj hodnotu dobrovoľníckej práce.
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K návrhu zákona boli v rámci konzultácií opakovane prizvané dotknuté subjekty – aktéri
pôsobiaci v oblasti práce s mládežou, pričom výsledkom každých konzultácií boli pripomienky
a podnety, ktoré boli zapracované do návrhu zákona.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie,
sociálne vplyvy, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie,
vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi
Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2020, vzhľadom na začiatok kalendárneho
roka.
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P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít


podaktivita 1 - pilotná schéma / 0 podujatí



podaktivita 2 - analytika / 1 podujatie

POSLEDNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE KOORDINÁTOROV A ÚČASTNÍKOV PARTICIPATÍVNEHO
ROZPOČTU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V TRENČIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
termín: 01/07/2019, 09:00 – 15:15 hod.
počet zapojených osôb: 32
kľúčové slová / program: žiaci, škola, participatívny rozpočet, Trenčiansky samosprávny kraj
miesto: Hotel Wellness, Trenčianske Teplice
téma stretnutia:
 prezentácia o participatívnych rozpočtoch vo svete
 zber pripomienok a podnetov na zmeny k teoretickej časti procesu
 zber pripomienok a podnetov na zmeny k spoločenskej hre
 zber pripomienok a podnetov na zmeny k praktickej časti procesu

cieľová skupina: koordinátori parti rozpočtu na škole
zapojení experti / lektori:
 Alexandra Hrabinová, Barbara Gindlová, Dominika Halienová
poznámka: dokumentácia v prílohe
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ
Newsletter NP PARTI
 nepublikovali sme nový článok, pripravovali sme nový rozhovor s expertami PODA 2,
pracovali sme súčasne s vypublikovanými rozhovormi za jednotlivé pilotné projekty,
ktoré boli zastrešené pilotnou schémou participatívnej tvorby verejných politík. Došlo
k redigovaniu a úprave materiálov a ich príprava pre ďalšie spracovanie.
Z denníkov pilotnej schémy
 júl 2019
Poznámka: viď prílohu
Z denníkov analytických expedícií
 Júl 2019
Poznámka: viď prílohu
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach ÚSV ROS
 boli publikované výstupy cez FB konto úradu
 boli vypublikované výstupy cez web stránku ÚSV ROS
 boli vypublikované výstupy cez Spravodaj ÚSV ROS
 boli vypublikované na stránkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (v previazaní na
zber dát III. a pracovnú skupinu – participatívne rozpočty a školy)
 zoznam výstupov je predmetom samostatnej prílohy
Poznámka: viď prílohu
Web stránka projektu
 prebieha príprava web stránky projektu a znalostnej databázy
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

50

PRÍLOHY
príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
príloha č. 3 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
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