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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:
 dohody mimo pracovného pomeru
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru
 Mgr. Ján Gombala / expert - video zber dát
o DoPČ/NPP/A/2019/7PAUSAL
 Zuzana Chmelová / expert - pomocné grafické práce
o DoPČ/NPP/A/2019/9PAUSAL
 Mgr. art. Kristína Kollárovicsová / expert - video zber dát
o DoPČ/NPP/A/2019/8PAUSAL
 doc. Ing. PhD Danka Švihlová / odborný expert participácia 3
o DoVP/NPP/PA2/2019/142
 Ing. arch. Ján Urban /expert - pomocné grafické práce
o DoVP/NPP/A/2019/140PAUSAL
Zoznam zazmluvnených za mesiac november – december 2019
ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV

– viď. prílohu
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
finančné čerpanie / ŽOP
 ku dňu 29. novembru 2019 boli spracované a vyexpedované na kontrolu RO tieto ŽOP:
 ŽOP č. 314011M298502301 v objeme 2871,32 Eur (priebežná platba za partnera obec
Lenartov za obdobie 04-08/2019)
 ŽOP č. 314011M298502201 v objeme 6788,95 Eur (priebežná platba za partnera
mesto Nitra za obdobie 05/2018-08/2019)


súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu za mesiac
november, december 2019

monitorovacia správa za október 2019
 ku dňu 29. 11. 2019 bola spracovaná monitorovacia správa za október 2019 k ŽOP:
314011M298502201, 314011M298502301,
 podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za október 2019.
verejné obstarávanie 11 – 12 /2019
 podpis zmluvy o poskytnutí služieb č. 3/2019 na predmet zákazky tlač spoločenskej
hry 2019,
 príprava dokumentácie na predmet zákazky tlač dokumentov / výstupov projektu,
softvér na PR, obstaranie licencií na PR pre školy v BSK, TSK, TTSK.
plnenie predmetu zmluvy/zmlúv
 cateringové, konferenčné a ubytovacie služby (informačné dni, konferencie,
workshopy, školenia),
 lektorské a školiace činnosti,
 ilustrácie do knihy „Slovník základných pojmov participácie občanov a verejnosti
v kontexte demokracie“,
 tlač spoločenskej hry 2019
ostatné aktivity
 žiadosť o predĺženie realizácie projektu do 30. 6. 2020, ktorá bola schválená 18. 12.
2019
 príprava dodatku č. 2 k rozhodnutiu
 príprava výročnej monitorovacej správy za rok 2019
 správy pre jednotlivé sekcie MV SR o finančnom ukončení roka,
 odhady čerpania finančných prostriedkov v období 11-12/2019, zostatky na účtoch,
viazanie financií do roka 2020.
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SUMARIZÁCIA
K odpočtovaniu za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:





P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 1 materiál
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS – 1 návrh
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít – 18 absolventov
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí – 3 podujatia

Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď
kapitolu merateľné ukazovatele)
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PODA 1 / STAV IMPELEMENTÁCIE VEREJNÝCH POLITÍK z pilotnej
schémy participatívnej tvorby verejných politík
K mesiacu august 2019 bola ukončená pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík.
V mesiacoch november - december 2019 prebehlo niekoľko nadstavbových aktivít, ktoré mali
charakter prierezových aktivít, spájajúcich témy z podaktivity 1 a podaktivity 2 konkrétne
v oblasti:
 monitorovania a hodnotenia pilotnej schémy a konkrétnych pilotných projektov,
 budovania kapacít a testovania nových obsahových formátov vzdelávania,
 prípravy záverečných materiálov, publikácii a výstupov z pilotnej schémy na tlač pre
potreby záverečnej konferencie,
 implementácie verejných politík, ktoré boli výstupom z pilotných projektov v praxi.

STAV IMPLEMENTÁCIE VEREJNÝCH POLITÍK
Údaje sú spracované na chronologickom základe v závislosti od dátumu ich odpočtu v rámci
merateľných ukazovateľov P0178 a P0890 v previazaní na podaktivitu 1 / pilotnú schému
participatívnej tvorby verejných politík.

ROK 2018
Pravidlá IdeaSiTy - participatívny rozpočet mesta Hlohovec 2018 – 2019
pilotný projekt č.8

odpočítané: PODA 1 / PP8 - na strane mesta Hlohovec, viď. MS september – október 2018
stav implementácie: materiál bol prijatý uznesením č. 87 Mestského zastupiteľstva mesta
Hlohovec zo dňa 27.9.2018, v súčasnej dobe je implementácia politiky ohrozená, výsledky
komunálnych volieb zmenili štruktúru mestského zastupiteľstva, ktoré dodnes neschválilo
rozpočet mesta 2019, existuje poslanecká iniciatíva, ktorá chce vyčlenené finančné
prostriedky na participačný rozpočet a intervencie do verejných priestorov, ktoré boli
navrhnuté v rámci pilotného projektu, zrušiť. Najbližší termín zastupiteľstva, ktoré riešilo tému
mestského rozpočtu a teda aj financií na participatívny rozpočet dňa 14.2.2019 v Hlohovci. V
rozhodovaní verejnosti v rámci participatívneho rozpočtu 2018/2019 bolo podporených 5
občianskych projektov a 4 zadania pre mesto, ktoré sa zmestili do vyčleneného rozpočtu
60 000 eur (20 000 na projekty, 40 000 na zadania). Zrealizovalo sa 4 z 5 podporených
občianskych projektov, OZ Nicolasa Konta svoj projekt (publikácia o dejinách podzemia mesta
Hlohovec) nakoniec nezrealizovalo z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Finančné prostriedky
boli vrátené v plnej výške na bankový účet mesta. Zrealizovali sa 2 zo 4 podporených zadaní
pre mesto, pričom jedno zadanie (smerové tabule k dominantám mesta) je stále v procese
realizácie a jeho dokončenie sa očakáva v roku 2020 a druhé zadanie (rozšírenie hrádze)
nebolo realizované z dôvodu majetkovo-právne nevysporiadaných pozemkov. Realizácia tohto
zadania je možná až po ich právnom vyriešení.
Participatívny rozpočet 2019-2020 prebieha v réžií mesta Hlohovec, bez účasti združenia
Utopia. Došlo k úprave pravidiel participatívneho rozpočtu 2018-2019, zrušeniu starých
a schváleniu nových pravidiel participatívneho rozpočtu 2019-2020 na zasadaní mestského
zastupiteľstva dňa 19.9.2019 (Uznesenie č. 295/2019). Kľúčová zmena pravidiel spočíva v
rozhodovacej fáze. V minulosti tri spôsoby hlasovania (fyzické hlasovanie, online hlasovanie
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a verejné zvažovanie predkladateľov projektov) bolo nahradené jediným spôsobom
rozhodovania – online hlasovaním. V hlasovaní verejnosti za projekty a zadania
participatívneho rozpočtu 2019/2020 boli podporené boli 4 občianske projekty a 3 zadania pre
mesto, ktoré sa zmestili do vyčleneného rozpočtu 60 000 eur (20 000 na projekty, 40 000 na
zadania). Došlo k zaradeniu víťazných projektov a zadaní z participatívneho rozpočtu
2019/2020 do rozpočtu mesta na zasadaní mestského zastupiteľstva dňa 5.12.2019 (18 796 €
na občianske projekty, 33 000 € na zadania pre mesto). Realizácia občianskych projektov
a zadaní bude prebiehať počas roku 2020.
Participatívny rozpočet 2020-2021 - participatívny rozpočet 2020-2021 bude pokračovať
s nezmenenými pravidlami z roku 2019-2020. Ďalší ročník participatívneho rozpočtu 20202021 bude spustený v marci 2020 v rovnakom objeme 60 000 eur.
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Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica
pilotný projekt č. 11

odpočítané: PODA 1 / PP8 - na strane mesta Banská Bystrica, viď. MS september – október
2018
stav implementácie: materiál slúži ako podklad pre zavedenie verejnej politiky a nastavenie
kritérií a financovania pre PUM – Plány udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica a jej okolia,
nebol síce prijímaný mestským zastupiteľstvom mesta Banská Bystrica, ale Audit ADVANCE sa
stal súčasťou zadávacích podmienok na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného
územia krajského mesta Banská Bystrica (Článok I. ÚVOD, bod 1 : Údaje o stručnom vývoji
dopravnej politiky vo vzťahu k pôvodným prognózam a skutočnému stavu a Článok III.
Podklady , bod 1 Zoznam príslušných dokumentov).
Ďalšiemu rýchlejšiemu uplatneniu politiky v praxi nanešťastie zabránila skutočnosť, že Úrad
pre verejné obstarávanie skomplikoval proces prípravy Plánu udržateľnej mobility mesta
Banská Bystrica neschválením vybraného dodávateľa a mesto Banská Bystrica bolo nútené
začať proces verejného obstarávania nanovo. V decembri roka 2019 boli nové zadávacie
podmienky na verejné obstarávanie odoslané na kontrolu ex ante.
PUM








VO – priebeh:
3.4.2018 – správa z 1. ex-ante kontroly
4.6.2018 – oznámenie o vyhlásení VO
9.1.2019 – oznámenie víťazovi, že jeho ponuku prijímame
17.1.2019 – žiadosť na RO o vykonanie kontroly VO
19.3.2019 – zaslané na UVO na kontrolu
26.7.2019 – rozhodnutie UVO o zrušení VO
20.12.2019 – zaslanie znovu na 1. ex-ante kontrolu (papierovo)

Verejné politiky budú implementované v rámci realizácie Plánu udržateľnej mobility
funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica, čo je bližšie definované v zadávacích
podmienkach vo VO a to:
 Článku XIII. Zvýšenie informovanosti a zapojenie do prípravy plánu udržateľnej
mobility:
 bod 2: Komunikácia a prerokovania analytickej, návrhovej a implementačnej
časti s objednávateľom a odbornou verejnosťou
 bod 3: Komunikácia a prerokovania analytickej , návrhovej a implementačnej
časti so širokou verejnosťou
Pre implementáciu politík a komplexne na mobilitu v meste je v MsÚ zabezpečované
zamestnancom z Odboru územného plánovania a architekta mesta. Zamestnanec už teraz
spolupracoval na príprave podkladov a návrhu zadávacích podmienok pre VO Plánu
udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica.
Verejné politiky budú implementované v rámci realizácie Plánu udržateľnej mobility
funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica, čo je bližšie definované v zadávacích
podmienkach vo VO a to:
článku XIII. Zvýšenie informovanosti a zapojenie do prípravy plánu udržateľnej mobility:
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 bod 2: Komunikácia a prerokovania analytickej, návrhovej a implementačnej časti s
objednávateľom a odbornou verejnosťou
 bod 3: Komunikácia a prerokovania analytickej , návrhovej a implementačnej časti so
širokou verejnosťou
Pre implementáciu politík a komplexne na mobilitu v meste je v MsÚ zabezpečované
zamestnancom z Odboru územného plánovania a architekta mesta. Zamestnanec už teraz
spolupracoval na príprave podkladov a návrhu zadávacích podmienok pre VO Plánu
udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica.
Ako jednu z priorít v rozvoji udržateľnej politiky v meste Banská Bystrica identifikovala „Správa
z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica“ rozvoj podmienok pre cyklistickú dopravu. V
tomto smere bolo v roku 2019 v meste Banská Bystrica dosiahnutých viacero krokov. Po
zdĺhavých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy
projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania, verejného obstarávania a
samotnej výstavby bola v septembri 2019 odovzdaná do prevádzky prvá samostatná
cyklotrasa v meste ESC – Podlavice. Ďalších 5 projektov plánovaných cyklotrás je v štádiu
územného konania (presnejšie Hušták – Kráľová, Hušták – Senica, Námestie Slobody – Sásová,
Námestie Ľ. Štúra – Fončorda a Autobusová stanica – Šalková). Spracovaná je projektová
dokumentácia k cyklolávke cez R1 v Radvani.
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že pri príprave a implementácii politík v meste Banská
Bystrica rastie záujem mesta o kvalitnejšiu komunikáciu s verejnosťou. Už v roku 2018, po
komunálnych voľbách v novembri 2018 prejavilo vedenie MsÚ BB záujem o intenzívnejšiu
spoluprácu s občiansky angažovanou verejnosťou v meste, a zlepšenie informovanosti širšej
verejnosti o významných projektoch na území mesta.
Aj v r. 2019, po ukončení aktivít projektu Realizácia projektu PP11 – Trvalo udržateľná mobilita
pokračovalo mesto s viacerými aktivitami, ktoré boli zamerané na zapájanie a účasť verejnosti:
 V rámci projektu „Občianske mesto – efektívna participácia II“ podporeného z rezervy
primátora mesta bol vydaný manuál plánovania so zapojením verejnosti, ktorý
zostavila organizácia Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania.
 V spolupráci s Nadáciou Ekopolis mesto v jesenných mesiacoch 2019 urobilo verejnú
konzultáciu k plánovaniu priestoru medzi železničnou stanicou Banská Bystrica –
mesto a riekou Hron. Súčasťou tejto iniciatívy bol workshop pre pracovníkov MsÚ o
význame a metódach zapájania verejnosti pri plánovaní verejných priestranstiev.
 Podnety od prítomných obyvateľov a obyvateliek, ako aj cestujúcej verejnosti, ktorá
využíva železničnú stanicu, boli zaznamenané počas individuálneho oslovovania,
spoločnej obhliadky priestoru a verejnej diskusie na plánovacom stretnutí 1. 10. 2019.
Zúčastnilo sa ho približne 60 ľudí. Následne boli čiastkové podnety týkajúce sa rieky
Hron a vody prejednané na stretnutiach so zainteresovanými subjektmi (správca toku,
majitelia požičovní lodí na splavovanie/vodáci, samospráva).
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ROK 2019
Súbor legislatívnych zmien za projekt PP1: Stratégia dlhodobej starostlivosti - formulovanie
návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS a aktualizovaná Stratégia
dlhodobej starostlivosti odkázaných
pilotný projekt č. 1

odpočítané: PODA 1 / PP1 - na strane partnera MZ SR, viď. MS za obdobie august – september
2019
stav implementácie: Súbor legislatívnych zmien a návrhov na legislatívne zmeny za účelom
zefektívnenia VS - uvádza návrhy legislatívnych zmien, ktoré sa podarilo v rámci projektu
presadiť a novelizovať, vrátane vykonávacích predpisov (vyhlášky, opatrení), ktoré upravujú
zmeny v oblasti poskytovania zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré neboli
predmetom zoznamu zákonov z opisu projektu. Stratégia dlhodobej starostlivosti odkázaných
– k finalizácii Stratégie došlo v októbri 2019, k zverejneniu aktualizovanej Stratégie dlhodobej
sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike na webovej stránke MZ SR došlo
v novembri
2019
(https://www.health.gov.sk/Clanok?strategia-dlhodobej-socialnozdravotnej-starostlivosti-v-sr). Ambíciou Stratégie DSZS je iniciovať verejnú diskusiu k
dosiahnutiu celospoločenského konsenzu vo veci nastavenia a implementácie opatrení, ktoré
budú nosnými piliermi systémového zabezpečenia dlhodobej sociálno-zdravotnej
starostlivosti pre všetkých občanov.
Prácu na odpočítaných výstupoch skomplikovali okolnosti, ktoré celý proces sprevádzali a
situácia, kam sa riešenie tejto problematiky dostalo po zverejnení prioritnej úlohy vlády
o potrebe vypracovania a schválenia zákona o dlhodobej starostlivosti v roku 2018, upustenia
od tohto zámeru, súbežne k dohode medzi kompetentnými ministerstvami o čiastkových
legislatívnych riešeniach v oblasti následnej starostlivosti, ktoré do ukončenia projektu neboli
schválené.
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). Návrh zákona, ktorého predmetom bola
stratifikácia nemocníc, neprešiel v parlamente, presnejšie Vláda SR vzala späť z rokovania
parlamentu návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikácie a ministerka zdravotníctva Andrea
Kalavská na znak nesúhlasu podala demisiu.
Celý proces spochybňuje vyjadrenia politikov, že majú reálny záujem tieto problémy riešiť.
Zľahčovanie problémov, ignorácia spolupráce, dokonca verejne deklarovaný nezáujem a
neochota vzájomne spolupracovať, vyvolávajú obavy pred budúcnosťou, ktorá čelí
demografickej kríze a nárastu odkázaných osôb na Slovensku.
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vytvorenie legislatívneho zámeru zákona o podpore práce s mládežou ako nástroja na
implementáciu Koncepcie rozvoja práce s mládežou 2015 – 2021
Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou
pilotný projekt č. 2 / 1

odpočítané: PODA 1 / PP2 – na strane MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, viď MS júl 2019
stav implementácie: vytvorenie 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 menia niektoré zákony 360/2019 zo strany MŠVVaŠ SR.
Zverejnenie predbežnej informácii o zámere novelizovať zákon 282/2008 zo strany MŠVV SR
sa uskutočnilo v máji 2019. Dňa 29.05.2019 bol ohlásený začiatok štádia predbežného konania
k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou
a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli oficiálne zaslané na MŠVVaŠ SR.
Predbežná informácia číslo PI/2019/133, spracovávanie pripomienok RMS k predbežnej
informácii k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce
s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré boli oficiálne zaslané na
MŠVVaŠ SR (máj 2019) a ich zaslanie.
 dňa 05.06.2019 - ukončenie predbežnej informácie,
 verejná on-line konzultácia návrhu Zákona prebiehala v dňoch 15. 06. až 10. 07. 2018.
 medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Zákona
 dátum začiatku MPK: 10.07.2019
 dátum konca MPK: 30.07.2019
 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. Zákon bol schválený a vstúpil do platnosti 13.11.2019.
 zákon je účinný od 01.01.2020
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vytvorenie legislatívneho zámeru zákona o podpore práce s mládežou ako nástroja na
implementáciu Koncepcie rozvoja práce s mládežou 2015 – 2021
Návrh zákona na vytvorenie Fondu na podporu aktivít detí a mládeže a podporu
systematickej mimoškolskej práce s nimi
pilotný projekt č. 2 / 2

odpočítané: PODA 1 /PP2 - na strane RMS/ MV SR, viď. MS apríl – jún 2019
stav implementácie: návrh z dielne Rady mládeže Slovenska vrátane dôvodovej správy vznikol
ako reakcia na celý proces spolupráce. Návrh nie je predmetom Opisu projektu, ale vzišiel z
realizácie pilotného projektu na základe dynamických riešení na projekte, ktoré reagujú na
aktuálne výzvy a problémy v sektore / oblasti (podpora práce s mládežou). Autorstvo je na
strane Rady mládeže Slovenska. Návrh vychádza z analytickej činnosti a ponúka návrh a
riešenie pre implementáciu Koncepcie, zriadením Fondu mládeže.
Návrh bol vytvorený na základe transparentného a verejného participatívneho procesu, do
ktorého boli tak stakeholderi v rámci sektora ako aj priamo mladí ľudia z rôznorodého
prostredia. Návrh zákona Fonde na podporu aktivít detí a mládeže bol zo strany MŠVVaŠ
odmietnutý na ďalšie riešenie v legislatívnom procese, nepredpokladáme jeho predloženie do
schvaľovacieho procesu v súčasnosti, avšak takáto politika bola vytvorená a je prístupná pre
iné vedenie MŠVVaŠ, ktoré si môže prípadne osvojiť alebo o nej v budúcnosti diskutovať
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Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom
samosprávnom kraji do roku 2030
pilotný projekt č. 3

odpočítané: PODA 1 /PP3 - na strane TSK - Trenčiansky samosprávny kraj, viď MS júl 2019
stav implementácie: zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo 8. júla 2019
Krajskú koncepciu 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 nebol proti, nik sa nezdržal a desať poslancov nehlasovalo. Podľa
rokovania s vedením kraja bude už tento rok zriadená naplánovaná koordinačná kancelária,
zostavené pracovné tímy a na budúci rok naplánované do rozpočtu extra finančné prostriedky
na plnenie naplánovaných aktivít, vrátane projektovej prípravy krajského ekocentra.
Plán krokov v roku 2020:
 TSK plánuje prijať od roku 2020 dvoch zamestnancov na odbor ORR, ktorý sa budú plne
venovať implementácií Koncepcie v praxi. Vybratí experti budú mať na starosti priamo
implementáciu opatrení KK EVVO,
 výberové konania prebehnú vo februári, alebo v marci 2020.
 je podaný veľký projekt z operačného programu Efektívna verejná správa (čaká sa na
oznámení o schválení/neschválení). Pracovné miesta budú refundovane v rámci
podaného projektu.
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Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii BSK
na roky 2019 – 2021
pilotný projekt č. 4

odpočítané: PP4 - na strane BSK, viď. MS apríl – jún 2019
stav implementácie: dňa 14.júna 2019 Uznesením č.147 / 2019 poslanci Bratislavského
samosprávneho kraja jednomyseľne schválili Koncepciu rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s
mentálnym postihnutím v kompetencii BSK na roky 2019 – 2021. Návrh koncepcie je
výsledkom participácie na spoločnom projekte Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR), Odboru sociálnych vecí BSK a Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS).
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre potreby ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín na
území BSK vstúpila do realizácie v nasledovných bodoch a opatreniach:
 C.1. Podpora informovanosti ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín,
 C.2. Podpora rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny,
 C.3. Podpora zlepšovania životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb s
mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK
 C.4. Podpora iniciatív zameraných na zlepšenie životných podmienok a spoločenského
uplatnenia sa ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín v oblastiach, ktoré nespadajú
do kompetencie BSK.
C.1. Podpora informovanosti ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín
Opatrenie: 1. Zabezpečiť na web stránke BSK vytvorenie sekcie obsahujúcej prehľadné
informácie o možnostiach riešenia životných situácií, v ktorých sa ľudia s mentálnym
postihnutím a ich rodiny nachádzajú. Termín: 12/2019
 v 12/2019 bude vydaný Sprievodca sociálnymi službami v regióne Bratislavského
samosprávneho kraja, ktorého časť je venovaná aj sociálnym službách určeným pre
osoby s ťažkým zdravotným stavom a nepriaznivým zdravotným stavom. Predmetný
sprievodca bude zverejnený aj na webovom sídle BSK.
 stav: priebežne plnené
Opatrenie: 2. V spolupráci s obcami, verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych
služieb v regióne BSK zabezpečiť poskytovanie sociálneho poradenstva pre ľudí
s mentálnym postihnutím a ich rodiny v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok a Senec.
Termín: 2020-2021
 v okrese Bratislava poskytujú špecializované sociálne poradenstvo prevažne pre ľudí
s mentálnym postihnutím a ich rodiny 2 neverení poskytovatelia sociálnej služby,
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
a Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o. BSK poskytuje v roku 2019 Združeniu
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike finančný príspevok
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 34 056,00 €/rok na 3 120 hod.
špecializovaného sociálneho poradenstva na rok 2019 a Agentúre podporovaného
zamestnávania, n.o. vo výške 15 063,00 €/rok na 1 380 hod. špecializovaného
sociálneho poradenstva na rok 2019.
 stav: priebežne plnené
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C.2. Podpora rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny
Opatrenie: 3. Podpora poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva ako
samostatnej odbornej činnosti pre ľudí s mentálnym postihnutím terénnou alebo
ambulantnou formou, so zameraním na aktivizáciu a prípravu na zamestnanie v spolupráci
s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v regióne BSK. Termín: 20202021
 BSK už aj v roku 2019 poskytuje finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby 2 neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí poskytujú pre
túto cieľovú skupinu Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike a Agentúre podporovaného zamestnávania, n.o.. Združeniu na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike poskytuje finančný
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby vo výške 34 056,- €/rok na 3 120
hod. špecializovaného sociálneho poradenstva na rok 2019 a Agentúre
podporovaného zamestnávania, n.o. vo výške 15 063,00 €/rok na 1 380 hod.
špecializovaného sociálneho poradenstva na rok 2019.
 stav: priebežne plnené
Opatrenie 5. Poskytovanie a priebežné vyhodnocovanie dopadu poskytovania krátkodobej
a dlhodobej intervenčnej služby pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účelom riešenia krízových situácií a
za účelom udržania fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia osôb, ktoré
týmto prijímateľom poskytujú starostlivosť v rodinnom prostredí. Termín: 2019-2021
 v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je poskytovaná
krátkodobá a dlhodobá intervenčná služba pre prijímateľov sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Začiatkom roku 2020 bude v Správe o stave
zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja
vyhodnotený dopad poskytovania krátkodobej a dlhodobej intervenčnej služby pre
prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK.
 stav: priebežne plnené
C.3. Podpora zlepšovania životných podmienok prijímateľov sociálnych služieb s mentálnym
postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Opatrenie 1. Zlepšovanie podmienok ubytovania prijímateľov sociálnych služieb s
mentálnym postihnutím vo vzťahu k ochrane ich súkromia. Termín: 2019-2021
 štatutárni zástupcovia ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK boli informovaní
a požiadaní o zabezpečenie ochrany súkromia prijímateľov sociálnych služieb s
mentálnym postihnutím
 stav: priebežne plnené
Opatrenie 3. Zahrnutie posilňovania samostatnosti a vytvárania príležitostí na samostatné
rozhodovanie prijímateľov sociálnej služby s mentálnym postihnutím do procesu
individuálneho plánovania poskytovania sociálnej služby. Termín: 2019-2021
 realizované školeniami, seminármi a pracovnými stretnutiami so zamestnancami ZSS
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Opatrenie 4. Realizácia interného a externého vzdelávania zamestnancov zariadení
sociálnych služieb v oblasti sociálnej rehabilitácie. Termín: 2019-2021
 realizované školeniami, seminármi a pracovnými stretnutiami so zamestnancami ZSS
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
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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
Opatrenie 3. Realizácia vzdelávacích seminárov pre odbornú a laickú verejnosť na témy
partnerstva a sexuality ľudí s mentálnym postihnutím. Termín: 2019-2021
 seminár pre odbornú a laickú verejnosť, ako aj pre prijímateľov sociálnych služieb na
tému partnerstva a sexuality ľudí s mentálnym postihnutím je naplánované na
december 2019.
 stav: priebežne plnené
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Plán komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni klastra/mikroregiónu
pilotný projekt č. 5
odpočítané: PODA 1 / PP5 - na strane obce Spišský Hrhov, viď. MS apríl – jún 2019
stav implementácie: materiál bol zverejnený na web stránke obce, doposiaľ nebol oficiálne
prijatý obecným zastupiteľstvom, alebo internou smernicou, napriek tomu už počas prípravy
dokumentu, ako aj po jeho ukončení dochádzalo k realizácii konkrétnych opatrení,
navrhnutých zo strany zapojených aktérov a verejnosti do Plánu komplexného sociálno –
ekonomického rozvoja na úrovni klastra na úrovni dvoch obcí: Spišský Hrhov a Domaňovce.
Konkrétne ide o opatrenia, týkajúce sa oblasti zamestnanosti, cestovného ruchu, kultúry,
školstva a sociálnej oblasti. Napríklad: boli obnovené a oživené obecné komisie, bol
vybudovaný cyklochodník v obci Spišský Hrhov a momentálne za obec Domaňovce plánovanie
cyklochodníka a jeho spojenie s cyklochodníkom Spišský Hrhov (prepojenie obcí).
Plán komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni klastra/mikroregiónu je pre
verejnosť dostupný na webom sídle obce Spišský Hrhov (https://www.spisskyhrhov.sk/obec2/plan-komplexneho-socialno-ekonomickeho-rozvoja/
OBEC SPIŠSKÝ HRHOV
Aj vďaka vytvorenej politike boli obnovené a oživené obecné komisie, kde zaznamenávame
užšiu participáciu na obecných aktivitách podľa stanovených cieľov. V súčasnosti sú aktívne
tieto komisie:
•
komisia pre kultúru a šport,
•
majetková komisia,
•
sociálna komisia.
V súlade s navrhovanou politikou sme zvýšili komunitnú a spoločenskú angažovanosť
obyvateľov obce, oslovili sme aktívnych občanov pre angažovanie sa v obci. Taktiež boli
vytvorené ročné plány pre rok 2020 v oblasti spoločných kultúrnych, vzdelávacích,
spoločenských a športových aktivít pre obyvateľov obce z rôznych vekových skupín, ktoré
budú vychádzať z cieľov danej politiky
Implementácia politiky v praxi - plánované a realizované opatrenia, činnosti:
Oblasť zamestnanosti
 Realizácia školiacich aktivít pre samosprávy mikroregiónu v oblasti plánovania,
zakladania a manažovania obecných firiem (sociálnych podnikov).
 Miestny sociálny podnik sa ďalej rozvíja vo svojej činnosti.
Cestovný ruch
 Vybudovaný cyklochodník v obci Spišský Hrhov.
 Postavená a prístupná výhľadňa na Medveďom vrchu.
Oblasť kultúry
 Otvorenie obecnej galérie kde prebiehajú výstavy obrazov a fotografií.
 Otvorené Múzeum hudobných nástrojov.
 Spolupráca s mestskou knižnicou v Levoči - organizovanie besied (riaditeľka
knižnice p. J. Doľanská je zo Spišského Hrhova).
Oblasť školstva
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Miestna základná škola organizuje besedy na tému „história 20. storočia“ a boja
proti extrémizmu. Lektori sú v mimovládky Living Memory.
Oblasť sociálna
 Momentálne prebieha výstavba obecných nájomných bytov nižšieho štandardu
v obci Spišský Hrhov.
Následne budú naplánované aj konkrétne aktivity v oblasti zdravotníctva.
OBEC DOMAŇOVCE
Implementácia politiky v praxi - plánované a realizované opatrenia, činnosti:
Oblasť zamestnanosti
 Obecný podnik zvyšovanie zamestnanosti obce.
 Prípravné práce rozšíreniu služieb (Cukráreň v obci).
Cestovný ruch
 Izba ľudových tradícií
 Momentálne Plánovanie cyklochodníka - spojenie s cyklochodníkom Spišský
Hrhov (prepojenie obcí)
 Vytvorenie rybníkov z existujúcej vodnej nádrže
Oblasť sociálna
 Novovzniknuté občianske združenie slovenského zväzu telesne postihnutých.
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Svidník pre všetkých – stratégia inklúzie znevýhodnených skupín vo Svidníku
pilotný projekt č. 6

odpočítané: PODA 1/PP6-na strane partnera mesto Svidník, viď MS august–september 2019
pôvodné označenie z opisu: Mesto pre všetkých - lokálna stratégia inklúzie
stav implementácie: materiál bol zverejnený na web stránke mesta, doposiaľ nebol oficiálne
prijatý mestských zastupiteľstvom, alebo internou smernicou, ale došlo k doplneniu pracovnej
náplne zamestnankyne mesta, ktorá má implementáciu stratégie v náplni práce - Mgr. Kristína
Tchirová/ Referát marketingu a komunikácie.
Materiál Stratégia inklúzie menšinových a znevýhodnených skupín vo Svidníku je uverejnený
na webovom portáli mesta Svidník:
https://www.svidnik.sk/participativny-rozpocet.html
https://www.svidnik.sk/strategia-inkluzie-skupin-obyvatelstva-oznam/mid/353506/.html#m_353506

Súčasne sa realizovali aktivity, ktorých cieľom bolo aktivizovať zástupcov zraniteľných skupín
vo Svidníku (špeciálne školenie pre verejnosť a zástupcov zraniteľných skupín zamerané na
využívanie existujúcich nástrojov financovania aktivít v meste: participatívny rozpočet
a zmenená dotačná výzvy, ktoré rozšírili možnosti zapojenia a aktívneho pôsobenia
konkrétnych cieľových skupín (mladí ľudia, seniori, zdravotne postihnutí, Rusíni, Rómovia,
ľudia v krízových životných situáciách atď.) v meste aj v zmysle navrhnutých bodov v stratégii
inklúzie znevýhodnených skupín.
Participatívny rozpočet – spolurozhodovanie o finančných prostriedkoch ponechané v rukách
verejnosti. Ide o riešenia, ktoré sledujú princíp „sami sebe“ – máte nápad, ktorý vie nejakým
spôsobom zlepšiť život v meste a viete ako ho zrealizovať, môžete sa uchádzať o finančné
prostriedky. V roku 2019 bolo podporených sedem projektov. Vyhlásenia druhého ročníka
participatívneho rozpočtu priamo odkazuje na Stratégiu inklúzie menšinových
a znevýhodnených skupín v meste Svidník.
Súčasne boli realizované konkrétne opatrenia smerom k vybraným cieľovým skupinám, ktoré
prispievajú k budovaniu súdržných komunít: Seniorský program, vytváranie programov ako
napr. Sociálny pracovník roka 2020 (marec 2020), ocenenie počas Dňa žien, podpora
v rozpočte mesta cez dotácie a príspevok mesta pre umiestnenie v zariadení. organizovanie
besied (február 2020 - beseda o potulkách vzdialenými krajinami, marec 2020 - beseda o
štátnych dávkach na podporu zdravotne znevýhodnených, apríl 2020 - beseda o
ultramaratónoch a maratónoch), burza na predaj hračiek, oblečenia a knižiek (december
2019, jún 2020).
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Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov
pilotný projekt č.7

odpočítané: PODA 1 / PP7 - na strane mesta Partizánske, viď. MS august - september 2019
stav implementácie: stratégia zatiaľ nebola oficiálne prijatá mestským zastupiteľstvom, alebo
internou smernicou. Neboli prijaté žiadne personálne zmeny, organizačné ani iné zmeny v
náplni práce existujúcich zamestnancov.
Predpokladáme, že Stratégia bude predložená na zastupiteľstvo na jar 2020. Dôvodom je, že
sa stále nachádza v pripomienkovaní pracovnej skupiny k príprave stratégie a Komisie pre
životné prostredie, dopravu a verejné služby pri MsZ v Partizánskom. Dôvodom je, že sa stále
nachádza v pripomienkovaní pracovnej skupiny k príprave stratégie a Komisie pre životné
prostredie, dopravu a verejné služby pri MsZ v Partizánskom. Avšak i napriek tomu sa niektoré
jej opatrenia už začali zavádzať do praxe alebo pripravovať na realizáciu v praxi (viď nižšie).
Pracovná skupina k príprave stratégie existuje ešte ako výsledok realizácie projektu. Od
septembra 2019 do januára 2020 sa, žiaľ, nestretla, ale v súčasnej dobe sa chystá plán práce,
definujú sa úlohy na rok 2020 a tvorí sa kalendár stretnutí Komisie pre životné prostredie,
dopravu a verejné služby pri MsZ v Partizánskom. Niektorí členovia Komisie sú zároveň členmi
pracovnej skupiny.
Avšak i napriek tomu sa niektoré jej opatrenia už začali zavádzať do praxe alebo pripravovať
na realizáciu v praxi:
 je rozpracovaná projektová dokumentácia na výstavbu kompostárne pre biologicky
rozložiteľný komunálny odpad z kuchýň a zo zelene pre mesto Partizánske, ktorá bude
tiež súčasťou žiadosti o NFP z Eurofondov,
 pripravujú sa realizačné plány k vybraným opatreniam stratégie, prednostne k
biologickým odpadom,
 pripravuje sa systém zberu biologických odpadov od obyvateľov v zástavbe bytových
domov (na sídliskách),
 koncom roka 2019 Mesto Partizánske zakúpilo kompostéry na realizáciu komunitných
kompostovísk v zástavbe bytových domov (na sídliskách). Do jari 2020 chceme
vytipovať konkrétne miesta na vybudovanie komunitných kompostovísk a ďalšie
opatrenia.
 vo februári 2020 Mesto Partizánske plánuje zrealizovať odborné stretnutie s
podnikateľmi mesta, kde im chce vysvetliť ich povinnosti v odpadovom hospodárstve
mesta a predstaviť im nové kroky v systéme zberu komunálnych odpadov od nich,
triedení odpadov a pod.
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Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov
pilotný projekt č.8

odpočítané: PODA 1 / PP8 - na strane mesta Hlohovec, viď. MS júl 2019
stav implementácie: dokument nemá charakter všeobecne záväzného nariadenia, ale internej
smernice, konkrétne interného predpisu 12/2019. Pravidlá participatívneho plánovania
verejných priestorov boli vytvorené na zabezpečenie transparentnosti procesu v meste
Hlohovec.
Interný predpis nastavuje proces, ktorý umožňuje diskusiu a hľadanie dohody pre
najvhodnejšiu formu a využitie riešeného územia. Obyvatelia užívajúci konkrétny verejný
priestor sú odborníkmi na dané územie a môžeme od nich získať rôznorodé vstupy pre
projektovanie - od ich potrieb, predstáv a očakávaní, po ohrozenia, ktoré vnímajú, pretože sú
to obyvatelia, ktorí budú užívateľmi priestoru.
Tento rok mesto nastolilo novú tému - participáciu mladých – iniciatíva Mladí ľudia Hlohovca,
mapovanie potrieb mladých pre možnosť spracovania a zapojenia mladých ľudí do Koncepcie
pre rozvoj práce s deťmi a mládežou na 7 rokov.
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Stratégia zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím,
seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov a návštevníkov + metodická príručka, vrátane
metodickej príručky
pilotný projekt č.9

odpočítané: PODA 1 / PP9 - na strane mesta Nitra, viď. MS apríl – jún 2019
stav implementácie: dňa 27.júna 2019 poslanci mestského zastupiteľstva v Nitre schválili
Stratégiu prístupnosti mesta Nitry pre všetkých (Uznesenie č. 213/2019-MZ). Dokument je
výsledkom participácie na spoločnom projekte č. 9 - Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, mesta Nitry a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
Schválením Stratégie sa v Nitre otvoril priestor na realizáciu ideí univerzálneho navrhovania
priestranstiev a objektov, ktoré rešpektujú širokú paletu potrieb obyvateľov mesta. Priority a
ciele stanovené stratégiou sú definované úrovňou ich realizovateľnosti v horizonte dvoch,
piatich a desiatich rokov, pričom prechádzajú cez štyri základné oblasti - zastavané územie,
verejné priestranstvá, doprava a súvisiaca infraštruktúra, občianska vybavenosť, informácie a
komunikácia.
Prijatiu stratégie predchádzalo spracovanie Analýz a expertných stanovísk k aktuálnemu stavu
prístupnosti, potrieb zabezpečenia prístupnosti a návrhy riešení zabezpečenia prístupnosti v
meste Nitra (odpočítané: PODA 1 / PP9 - na strane mesta Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, viď. MS apríl – jún 2019).
V súčasnosti sa pripravujú podklady pre výberové konanie na obsadenie miesta koordinátora
pre prístupnosť mesta na MsÚ v Nitre, priebežne sa realizujú ciele (v zmysle vypracovanej
Stratégie prístupnosti mesta Nitry), ktoré je možné realizovať okamžite:
 umiestnenie QR kódov na vybrané periodiká a materiály vydávané mestom
Nitra,
 Zisťujú sa podmienky zavedenia online tlmočenia do klientskeho centra služieb
MsÚ v Nitre.
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Participáciou k živému námestiu - Koncepcia a plán využívania Kamenného námestia a
námestia SNP v hlavnom meste Bratislava
pilotný projekt č.10

odpočítané: PODA 1 / PP10 - na strane hl. mesta Bratislava, viď. MS január - marec 2019
stav implementácie: projekt sa v zmysle podpory synergických potenciálov so
zámerom tvorby komplexných stratégií, návrhov a riešení, prirodzene rozšíril na širšiu lokalitu
ako je len Kamenné námestie v Bratislave. Preto je odpočítavaný dokument rozšírený aj
o ďalšiu dôležitú lokalitu, ktorou je nám. SNP, aby bolo možné poslancom a verejnosti
ponúknuť komplexné a logické riešenie.
Územie sa aj vďaka ďalšiemu projektu a spolupráci s Alianciou Stará Tržnica rozšírilo o
Námestie SNP, časť Dunajskej ulice, Špitálskej ulice, Rajskej ulice, Klobučníckej ulice,
Treskoňovej ulice, Hurbanovho námestia a Župného námestia. Súčasne rozšírená iniciatíva
a komplexný prístup k analýze a vyhodnocovaniu dát, spracovaniu návrhov a prípravy a tvorby
koncepcie dostal vlastný pracovný názov: Živé námestie, https://zivenamestie.sk. Aktivity sa
stali súčasťou širšieho konceptu a rámca, ktorý zastrešil projekt Živé námestie.
Na základe participatívne zozbieraných a vyhodnotených podnetov bolo možné nastaviť
možnosti a návrhy revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia (vrátane priľahlých
lokalít a ulíc) v Bratislave ako zjednoteného a nefragmentovaného verejného priestoru.
Podklady vytvorené v rámci pilotného projektu budú využité ako východiskový bod pre
verejnú súťaž, ktorú vyhlási Bratislava – hl. mesto.
Došlo k realizácii vybraných Quick wins (rýchle riešenia) „živého námestia“:
Zjednotíme námestia - z analýz vyplynulo, že na námestiach sa nachádza spolu 61 rôznych
typov objektov (mobiliáru), z toho: 16 druhov kvetináčov, 7 druhov odpadkových košov, 5
druhov cyklostojanov, 7 druhov lavičiek, 13 druhov zábran, 8 druhov informačných tabúľ a 5
druhov kioskov. Časť z nich bude odstránená úplne a ďalšia časť nahradená, čím počet typov
mobiliáru bude znížený zo 61 na 17 štandardných typov a na námestiach vytvoríme
harmonickejší priestor.
Lokálna správa - spolu s prevádzkami aktívnymi na námestiach vytvárame takzvanú Lokálnu
správu, ktorej cieľom je zefektívniť správu námestí, spájať a poskytovať spätnú väzbu. Z
podkladových dát z portálu Odkaz pre starostu vyplýva, že rýchlosť a efektivita reakcie pri
odstraňovaní nedostatkov je kľúčová. Medzi zodpovednosti Lokálnej správy patrí starostlivosť
o mobiliár na námestiach, nahlasovanie podnetov a zbieranie dát o efektivite realizovaných
riešení.
Sociálna kontrola a nové detské ihrisko - za účelom zvýšenia sociálnej kontroly pridáva mesto
verejné osvetlenie na Kamennom námestí, Treskoňovej ulici a za pamätníkom SNP. Sociálne
zanedbané územia sú vo svetových metropolách častokrát pozdvihnuté na vyššiu úroveň
pridaním programu a aktivít atraktívnych pre rôzne cieľové skupiny. Aby mesto námestiu
vdýchlo nový život a aktivitu, do nevyužitého priestoru na Kamennom námestí sa umiestni
detské ihrisko. Súčasne sa rieši koordinácia a vytváranie kultúrneho a spoločenského
programu v tejto lokalite.
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Celoročné a sezónne sedenie - aby sa novými pevnými lavičkami nevytvárali na námestiach
ďalšie bariéry, bude vytvorené celoročné sedenie na miestach, kde zábrany už existujú,
prípadne tam, kde sú žiaduce (napr. pri navrhovanom detskom ihrisku). Od apríla do októbra
sa k celoročnému sedeniu pridáva aj tzv. sezónne sedenie, ktoré je možné presúvať (napríklad
v lete zo slnka do tieňa). Viac informácií o projekte sezónneho sedenia nájdete
na:www.bratislava.sk/sk/sadni-si
Uprednostníme chodcov - cez námestia prechádza denne viac ako 40 tisíc ľudí, ktorí
prichádzajú najmä pešo alebo MHD. Autami sa na toto územie dopravuje len približne 5 %
ľudí. Pri zúženej časti Námestia SNP a na Klobúčnickej ulici rozširujeme chodník pre chodcov
na úkor parkovania.
Obmedzíme parkovanie áut a pridáme mobilnú zeleň - výraznou zmenou je zrušenie 8,3%
parkovacích miest, z čoho väčšina sú parkovacie miesta, ktoré doteraz využívali zamestnanci
magistrátu. Konkrétne mesto ruší:
 štvrtinu parkovacích miest vo vrchnej časti Námestia SNP
 parkovisko na Kamennom námestí
 časť parkovania na Treskoňovej ulici (medzi budovami Národného osvetového centra
a budovy Nemocnice u Milosrdných bratov)
 časť parkovania na Klobúčnickej ulici
Na zrušené parkovacie miesta boli pridané veľkokapacitné kvetináče s menšími drevinami.
Vďaka týmto mobilným kvetináčom otestujeme, akým typom drevín a stromov sa darí v
jednotlivých lokalitách, čo následne využijeme pri budúcej trvalej výsadbe drevín.Úpravy boli
navrhované tak, aby nepredstavovali bariéru pre neskoršiu súťaž ani utopenú investíciu v
prípade, že budú dané prvky podľa výsledkov považované za nadbytočné. Preto napríklad bolo
navrhnuté umiestňovanie stromov v kvetináčoch. Viaceré z týchto zmien sú už aj realizované.
Prvé zmeny sa udiali pred budovou Starej tržnice a na Kamennom námestí.
V roku 2019 prebral koordináciu projektu Metropolitný Inštitút Bratislava, ktorý pripravuje
podmienky na realizáciu ďalších Rýchlych riešení, ako aj vyhlásenie architektonickej súťaže na
finálne strategické riešenie budúceho vývoja územia (súťažný dialóg).
Z dôvodu vytvorenia realistického scenár regenerácie a rozvoja tohto územia, bola zvolená
forma súťažného dialógu. Časový plán - Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava,
súťažný dialóg 2019/2020:
 10. 12. 2019 - vyhlásenie súťaže
 17. 1. 2020 - lehota na predkladanie žiadosti o účasť (1.etapa)
 14. 2. 2020 - lehota na predkladanie profesijného portfólia (1.etapa)
 v týždni 17.2.2020 – 21.2.2020 - výber 4 tímov postupujúcich do 2. etapy
 v týždni 09.03.2020 – 13.03.2020 - úvodná konferencia
 v týždni 27.04.2020 – 01.05.2020 - individuálne prezentácie koncepcií
 v týždni 22.06.2020 – 26.06.2020 - individuálne prezentácie finálnych návrhov a
zostavenie poradia účastníkov na základe kvality
 10.7.2020 - lehota na predkladanie cenových ponúk
 17.7.2020 - celkové vyhodnotenie
 31.7.2020 - vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu
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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
pilotný projekt č. 12

odpočítané: PODA 1 / PP12 - na strane obce Lenartov, viď. MS august - september 2019
stav implementácie: Stratégia začleňovania Rómov, Návrhy legislatívnych zmien a Lokálny
akčný plán vzdelávania v obci Lenartov boli prerokované v r. 2019 v komisii pre obecnom
zastupiteľstve- komisia kultúrna a športová a pre územný rozvoj a plánovanie. Návrh na
založenie sociálneho podniku v obci Lenartov bol prerokovaný v obecnom zastupiteľstve, kde
nebol schválený (uznesenie OZ č. 47/2019 zo dňa 30.5.2019, ktoré je zverejnené na
www.lenartov.sk). Ostatné dokumenty - okrem sociálneho podniku - pôjdu na najbližšie
obecné zastupiteľstvo v roku 2020.
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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
V monitorovacom období dochádzalo k činnostiam, ktoré zabezpečovali celkové, alebo
čiastočné plnenie vybraných ukazovateľov.
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detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy
teoretické východiská






pokračovala práca na téme Spôsoby a miera participácie na Slovensku, materiál
reprezentatívny prieskum participácie nadväzuje na starší prieskum z roku 2008, ktorý
realizovalo Centrum excelentnosti pre výskum občianstva a participácie na Slovensku
(Plichtová, 2010; Gyárfášová, Bútorová, 2010). Zameriava sa na viaceré oblasti - kvalitu
vládnutia, ktorú hodnotí z viacerých aspektov a na rôznych úrovniach verejnej správny
(národná a lokálna), vnímanie súčasného stavu občianskej spoločnosti a mieru rôznych
foriem participácie občanov a ich združení na správe vecí verejných. Zároveň má
ambíciu navrhnúť také opatrenia, ktorých implementácia by prehĺbila kvalitu
demokracie na Slovensku, či už na strane vlády alebo na strane občianskeho
a súkromného sektora. Zber údajov bol realizovaný v spolupráci s agentúrou Focus a
prebehol v časovom období 30.11. – 11.12. 2018. Reprezentatívnu vzorku tvorilo 1212
respondentov vo veku od 18 do 86 rokov. Konštrukcii dotazníka predchádzalo štúdium
teoretickej literatúry a analýza faktorov, u ktorých existuje predpoklad, že ovplyvňujú
mieru a spôsoby participácie. Kompletný zoznam premenných je uvedený nižšie.
zapojené expertky navrhli, že suma dát a práca s premennými je natoľko obsiahla, že
záverečný materiál ich pracovnej skupiny Spôsoby a miera participácie verejnosti na
tvorbe verejných politík, postavený na analýze kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
a porovnávacia analýza zozbieraných dát s predchádzajúcimi výskumami, bude
predstavovať dva samostatné výstupy. Prvý materiál bude prezentovaný pod
oficiálnym názvom Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík,
druhý samostatný výstup bude materiálom pre záverečnú analýzu.
V rámci obdobia prebehla finalizácia analýza dát I. Spôsoby a miera participácie
verejnosti na tvorbe verejných politík, ktorý je sumarizáciou zistení
z reprezentatívneho prieskumu. Analýza prezentuje existujúce možnosti/spôsoby
a poukazuje na reálnu mieru participácie verejnosti / zainteresovaných skupín na
tvorbe verejných politík na všetkých úrovniach riadenia verejnej správy. Zisťuje
frekvenciu praktizovaných druhov participácie na Slovensku, identifikuje faktory, ktoré
ovplyvňujú (inhibujú, facilitujú) ochotu občanov participovať na tvorbe verejných
politík, mieru participácie v jednotlivých obdobiach, analyzuje mieru spokojnosti
občanov vo vzťahu k spôsobom participácie, ktoré sú zo strany VS občanom ponúkané.
Analyzuje faktory, ktoré ovplyvňujú mieru participácie občanov (napr. vzdelanie,
politická informovanosť, sociálny a kultúrny kapitál, schopnosť organizovať sa,
dostupné zdroje, kontakty, téma verejnej politiky, cieľové skupiny - napr. ohrozené,
vylúčené, marginalizované skupiny, a i.).
o materiál predstavuje
o základnú logiku konštrukcie dotazníka, metódy a spôsob zberu dát,
o prehľad sledovaných premenných,
o deskriptívny popis získaných dát pomocou grafov a ďalších charakteristík (napr.
priemeru, rozptylu hodnôt a pod.),
o vizuálnu prezentáciu odpovedí respondentov na jednotlivé otázky,
o konštrukciu indexov, meranie ich reliability (t.j. spoľahlivosti merania),
o redukciu odpovedí na základe faktorovej analýzy,
o porovnanie základných výsledkov s výsledkami iných prieskumov realizovaných
na Slovensku,
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o diskusiu o zistených výsledkov, formuláciu záverov a základných odporúčaní,
Samostatný materiál, ktorý bude súčasťou záverečnej analýzy bude z hľadiska štruktúry
dokumentu, predstaví:
o prehľad výskumných hypotéz, resp. predpokladov, ktoré vyžadujú štatistické
testovanie,
o testovanie vzťahov a súvislostí medzi premennými,
o testovanie rozdielov (resp. overenie toho, či sú rozdiely medzi rôznymi skupinami
premenných štatisticky významné alebo vznikli na základe náhody),
o regresné modely (poskytujú odpoveď na otázku, ktoré premenné a do akej miery
sa podieľajú na rôznych formách participácie; napr. či miera participácie závisí skôr
od socio-demografických a ekonomických podmienok respondentov alebo od
podmienok, aké vytvárajú verejné inštitúcie, alebo od charakteristík občianskej
spoločnosti a pod.),
o mediačné modely (dopĺňajú celkový obraz o tzv. vmedzerené premenné, resp. tie,
ktoré vstupujú do vzťahu medzi nezávislými premennými a závislou premennou,
t.j. mierou participácie),
o diskusiu o výsledkoch, formuláciu záverečných odporúčaní,
Zodpovedné expertky: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Anna Šestáková, PhD.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o Analýza dát I. Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných
politík
 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






desk research a štúdium dobrej praxe k príprave metodík pre zapájanie zraniteľných
skupín (Luptáková),
príprava podkladov pre materiál - Metodika zapájania zraniteľných skupín – aká forma?
aký obsah? aké vymedzenie účelu?
príprava možností zapracovania témy zapájania zraniteľných skupín do procesu
vzdelávania a budovania kapacít zamestnancov verejnej správy s dôrazom na štátnu
správu v rámci školení a testovania novovytvoreného vzdelávacieho programu,
zameraného na participatívnu tvorbu verejných politík,
účasť E. Kríglerovej na druhej časti školenia Participatívna tvorba verejných politík so
samostatným blokom zameraný na výstupy ich pracovnej skupiny – špeciálny blok
testovaný na zamestnancoch Úradu vlády SR (časť účastníkov spravuje a riadi „Nórske
fondy“ a programy zamerané na menšiny).

Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana
Kadlečíková a p. Luptáková
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,
pripomienkovanie príbehov po editovaní,
spracovanie štúdií „príbehov“ k jednotlivým pilotným projektom ,
revízia a editovanie,
finalizovanie spracovaných verzií príbehov k pilotným projektom na základe
pripomienok a revízie zo strany zapojených aktérov,
v rámci monitorovacieho obdobia bolo ukončených 11 prípadových štúdií „príbehov“
- okrem pilotného projektu č.6 Integračná stratégia – Svidník – mesto pre všetkých (na
podkladoch stále pracuje B. Gindlová),
dňa 4.-5. decembra 2019 účasť Daniela Klimovského na konferencii v Luhačoviciach V4 Good Government Forum. Konferencia organizovaná Ministerstvo vnútra Českej
republiky v rámci českého predsedníctva Vyšehradskej štvorky, bola venovaná novým
trendom vo verejnej správe.. S príspevkom vystúpil aj expert Úradu splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Daniel Klimovský, ktorý prezentoval
skúsenosti z pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík.

štruktúra výstupu - katalóg pilotných projektov:
 úvod (Martin Giertl, Barbara Gindlová, Daniel Klimovský) – ešte nespracované
 spracovanie popisu pilotnej schémy a významu pilotných projektov participatívnej
tvorby verejných politík (Barbara Gindlová)
 zjednocovanie a spoločné editovanie prípadových štúdií – „príbehov“
 zeditovaná metodológia k zberu dát a popis k zvolenému prístupu monitorovania
a hodnotenia participatívnych procesov na (Daniel Klimovský a Alexandra Poláková)
 príprava na komparáciu pilotných projektov v perspektíve princípov participatívnej
tvorby verejných politik (Daniel Klimovský a Alexandra Poláková)
 príprava podkladov pre časť 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 praxe (Daniel
Klimovský)
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 ďalšie zadanie. Konkrétne sme vytvorili priestor
pre transfer dobrej praxe, zameraný na monitoring a hodnotenie procesu budovania kapacít
pre participatívnu tvorbu verejných politík v zahraničí. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre nové
témy a ďalšie interpretačné rámce výskumu, ktoré prinesie samotná realizácia projektu.
Aktuálne témy výskumu pre zber dát III:
1. monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy,
2. monitoring a hodnotenie procesu budovania kapacít pre participatívnu tvorbu
verejných politík v zahraničí,
3. monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej
samosprávy,
4. monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v
ekosystéme stredných a základných škôl

zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy
Téma ostáva otvorená. Vznikli tri prípadové štúdie, ktoré sú podkladom pre analýzu procesov
v štátnej správe a zdrojom dát pre ďalší výskum.

zber dát III. / monitoring a hodnotenie procesu budovania kapacít pre participatívnu
tvorbu verejných politík v zahraničí
Zber dát III. sme na základe dynamických procesov na riadení projektu rozšírili o tému dobrá
prax v zahraničí, alebo budovanie kapacít pre oblasť participácie v ekosystéme verejnej
správy. Téma je prierezová má vzťah k časti 2.1. Analyticko – metodické činnosti, ako aj 2.3.
Budovanie kapacít.







príprava a realizácia intervií o participácii v Rakúsku
zazmluvnenie a komunikácia s Michalom Sedlačkom, ktorý pôsobí v akademickej sfére
vo Viedni so záberom na participáciu, otvorenie možnosti rozhovoru o vzniku „koalície“
pre participáciu, spôsobe prípravy, tvorby a presadenia štandardov,
komunikácia s rakúskymi aktérmi, ktorí sa zaslúžili o spracovanie Rakúskych
štandardov zapájania verejnosti do tvorby verejných politík:
o Kerstin Arbterovou - informácie k zrodu a obsahu Štandardov zapájania
verejnosti,
o Ritou Trattnigg – informácie k príprave a tvorbe štandardov, pracovná skupina,
o Elizabeth Dearing, ktorá pôsobila na Úrade spolkového kancelára (BKA), Sekcia
inovácie štátnej správy (teraz rakúsky ekvivalent NKÚ). Bola dôležitá pri
presadení štandardov rozhodnutím vlády v r. 2008
o Michael Kallinger, Úrade spolkového kancelára (BKA), a dôležitý pre získanie
podpory prezidiálnych sekcií ministerstiev
o Werner Wutscher, generálny tajomník, ktorý pre tému participácie získal
politickú podporu.
príprava a realizácia intervií o participácii v Anglicku
komunikácia s mestskými časťami v Walsall a Londýne – zámer zabezpečenie interwiu
k téme budovanie kapacít (Soňa Kariková)
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zrealizované v rámci pracovnej cesty (november 2019) za účelom získania „know-how“
- ako a prečo participáciu realizujú britskí kolegovia, ako v participácii budovať
kapacity, ale aj o tom, akým spôsobom zaistiť, že „rozhodovači“ na najvyšších pozíciách
budú k názorom a návrhom verejnosti pristupovať s maximálnou zodpovednosťou.
interview sa uskutočnilo v novembri 2019 pod vedením kolegyne Soni Karikovej
v meste Walsall, ktoré sa nachádza severo-západne od Birminghamu. Na interview
participovala Susan Blick, vedúca oddelenia „Konzultácií“ mestského úradu Walsall a
Nicholas Duffin z „Inštitútu pre konzultácie“ (The Consultation Institute), poskytujúce
podporné služby a tréningy osobám a organizáciám, ako je napr. aj mestský úrad
Walsall, ktoré majú záujem, alebo realizujú verejný dialóg a participáciu,
spracováva sa preklad a prepis rozhovoru,
príprava a realizácia intervií o participácii vo Francúzsku
KLASICKÁ PARTICIPÁCIA NESTAČÍ / zo série rozhovory s expertmi PODA 2 – záverečná
jazyková korektúra a finálne editovacie práce pre interviu Soni Karikovej so zástupcami
mestského úradu Saint Brieuc vo Francúzsku k téme participácie vo FR a budovaniu
kapacít vo verejnej správe v oblasti participácie a jeho príprava pre januárový
Newsletter.

Spolupracujúci experti: otvorené
Podporná expertná skupina: Soňa Kariková, Barbara Gindlová, Michal Sedlačko, 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


priebežné spracúvanie prvých verzií príbehov participatívnych rozpočtov z miest
Hlohovec, Spišská Belá, Rožňava, Ružomberok a mestských častí Bratislavy – Nové
Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Vajnory
 lektorské zabezpečenie informačného dňa s názvom „Od obyvateľa k občanovi, alebo
ako zapojiť občana a ako zvýšiť účasť verejnosti na tvorbe verejných politík?“ na tému
participatívne rozpočty v samospráve (05.12.2019, Hrabinová, Halienová, Gindlová)
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
 Poznámka: viac informácií v sekcii merateľné ukazovatele
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zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl

















príprava podkladových materiálov pre grafika – inštrukcie k zapracovaniu pripomienok
ku spoločenskej hre, ktoré vyplynuli z pilotného ročníka participatívneho
rozpočtovania na školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Komunikácia s
grafikom. Grafické práce na úprave spoločenskej hry a jej jednotlivých komponentoch.
(Urban, Hrabinová)
úprava natočených videí zo zapojených stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom
kraji,
príprava a pripomienkovanie všeobecného záväzného rozhodnutia pre Trenčiansky
samosprávny kraj, zamerané na prípravu a realizáciu ďalšieho ročníka zavádzania
participatívnych rozpočtov do stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,
zverejnenie výzvy dňa 28.11.2019 s uvoľnením 38 000,00 na program (cca: 38 škôl /
1000 Eur na projekt) / schému zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných
školách (poznámka: výzvu pre 2. ročník neodpočítavame, keďže sme odpočítali
zavedenie nového opatrenia TSK – v roku 2019),
prezentovanie participatívnych rozpočtov na školách na stretnutí zástupcov stredných
škôl v Trnavskom samosprávnom kraji (21.11.2019), školy v Trnavskom kraji boli
oslovené cez Fabasoft a potom ešte telefonicky. Žiadať o prostriedky na realizáciu parti
rozpočtu môžu na základe vydanej smernice, vydanej dňa 31.12.2019 o vyčlenení
prostriedkov na školy. Účinnosť smernice je: 1.1.2020. Trnavský samosprávny kraj
uvoľnil sumu takmer pre 47 až 49 škôl / 1000 Eur škola),
návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu zástupcov zapojených do pilotnej
schémy participatívnych rozpočtov na stredných školách v Trenčianskom
samosprávnom kraji (na pozvanie europoslanca Vladimíra Bilčíka sme v dňoch 24.28.11.2019 (Halienová, Gažúrová, Hoffer, Macková),
prezentácia participatívnych rozpočtov na školách na podujatí „Od obyvateľa
k občanovi, alebo ako zapojiť občana a ako zvýšiť účasť verejnosti na tvorbe verejných
politík“ v Bardejove (05.12.2019),
príprava technického riešenia a zadania pre softvér – sprievodca procesom pre
participatívne rozpočty vrátane zapracovania metodík (pre všetky školy) na úrovni
stredných a základných škôl,
workshop z účastníkmi participatívnych rozpočtov na stredných školách s názvom
„Mladí ľudia a participácia“ (10.12.2019, Hrabinová, Halienová, Gindlová),
na decembrovom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja boli uvoľnené
finančné prostriedky na program pilotného zavádzania participatívnych rozpočtov
v prostredí stredných škôl v pôsobnosti BSK (cca: 20 škôl / 500 Eur na projekt),
spracovávanie aktuálnych informácií na webovej stránke USV SR ROS a na webovej
stránke NP Parti k pilotnej schéme zavádzania participatívnych rozpočtov TSK,
mesto Trenčín prejavilo záujem o spoluprácu na zavádzaní participatívnych rozpočtov
do základných škôl v pôsobnosti mesta (9 škôl),
dotlač spoločenskej hry a jej jednotlivých komponentov.

Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová,
poverení zástupcovia Trnavského, Trenčianskeho a Bratislavského samosprávneho kraja, ako
aj mesta Trenčín.
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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: 1
o Mladí ľudia a participácia, 10.12.2019
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: viac informácií v sekcii merateľné ukazovatele
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zber dát IV. / videozber dát




zber, spracovanie, zálohovanie dát a úprava vybraných záznamov z podujatí,
zálohovanie a archivovanie spracovaného materiálu,
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




priebežná tvorba štúdie “(Ekonomické) prínosy participácie a ich meranie,
zazmluvnenie nezávislej expertky - Daniela Švihlová – spolupráca na štúdii k prínosom
participácie (od 15.11. – 31.12.2020),
tvorba a pripomienkovanie materiálu UNIVERZÁLNY RÁMEC PRE MERANIE
PRÍNOSOV A NÁKLADOV PARTICIPATÍVNYCH PROCESOV, ktorý je základom pre
spracovanie štúdie Ekonomické prínosy participácie v štruktúre:
o 1. Účel štúdie a cieľové skupiny
o 2. Právny rámec pre implementáciu procesov participácie a v medzinárodnom
kontexte v SR
 2.1. Rozvoj participácie v špecifických podmienkach prostredia SR
o 3. Vybrané prístupy k evaluácii participácie
 3.1. Využitie ekonomickej analýzy na meranie prínosov participácie
 3.2. Príklady prístupov k meraniu prínosov participácie v praxi
o 4. Univerzálny rámec pre meranie prínosov a nákladov participácie
 4.1. Prínosy a náklady participácie
 4.2. Indikátory merania prínosov a nákladov participácie
 4.3. Metódy zberu dát na vyhodnocovanie indikátorov
 4.4. Štruktúra univerzálneho rámca v celku

Zodpovední experti: Soňa Kariková a Daniela Švihlová
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



konfigurácia riešenia podľa zadefinovaných potrieb znalostnej databázy,
vytvorenie priestoru pre archiváciu a distribúciu a zverejnenie materiálov, výstupov
z NP PARTI na webovej stránke www.participacia.eu (Michal Vojtyla).

Zodpovední experti: 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







príprava a spracovanie samostatného materiálu k téme participatívnych rozpočtov Čo by znamenala legislatívna úprava partcipatívneho rozpočtu, ktorý bol
vypublikovaný v decembrovom Newslettri (12.12.2019) pod názvom Netreba všetko
formalizovať, alebo čo by znamenala legislatívna úprava partcipatívneho rozpočtu
finalizácia sprievodného materiálu k Návrhu novely zákona o rokovacom poriadku NR
SR
prieskum legislatívy - podklady a prípadné návrhy na zmenu legislatívy či aplikačnej
praxe,
aplikačná prax - odborná činnosť zameraná na podporu participácie v právnej a
aplikačnej praxi,
aplikačná prax - Analýza dát III. - Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov v aplikačnej
praxi (zdroj: prípadové štúdie, katalóg príkladov z praxe, pilotná schéma),

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
 Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR.
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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profil absolventa / budovanie kapacít
TESTOVANIE A IMPLEMENTÁCIA VZDELÁVANIA
 dizajnovanie špecializovaných blokov na základe výstupov projektu do
vzdelávacieho programu
 6. 11. 2019 – pracovné stretnutie za účelom: dohoda o zapracovaní témy zapájanie
zraniteľných skupín do procesu participatívnej tvorby verejných politík (cieľová
skupina: zamestnanci Nórske fondy, Fond pre podporu umenia – práca s menšinami,
zraniteľnými skupinami)
 spracovanie metodických materiálov, zistení a výstupov z projektu pre potreby
vzdelávacej aktivity s cieľom testovania špecializovaných tém a posilnenie nových
zručností absolventov v oblasti participácie:
o príprava špecializovaného tréningového bloku zapájanie zraniteľných skupín –
Elena Kriglerová / CVEK pre školiacu skupinu S2



realizácia školení skupiny S2 - testovanie novovytvoreného vzdelávacieho programu
grafická príprava certifikátov pre školenie S2 a organizačné práce spojené s prípravou
školenia S2 / Participatívna tvorba verejných politík pre zamestnancov štátnej správy
– Úrad vlády SR
o 28. - 29. 11. 2019 realizácia 1. časti školenia Participatívna tvorba verejných
politík pre zamestnancov Úradu vlády SR, Miestodržiteľský palác Úradu vlády,
Hlavné nám.8, Bratislava, lektori Kaja Miková, PDCS, Dušan Ondrušek, PDCS
o 10. – 11. 12. 2019 realizácia 2. časti školenia Participatívna tvorba verejných
politík pre zamestnancov Úradu vlády SR, Primaciálny palác, Primaciálne nám.,
Bratislava, lektori Kaja Miková, PDCS, Zuza Fialová, PDCS, Elena Kriglerová
Gallová, CVEK, Miroslav Mojžiš, ÚSV ROS



vyhodnotenie školení S1 a S2
o školenie S1 úspešne absolvovalo 15 osôb
o školenie S2 úspešne absolvovalo 18 osôb (z toho 2 osoby z S1)
o v rámci skupiny S2 boli doškolení 2 účastníci zo skupiny S1 (Martina
Štěrbová, Národné lesnícke centrum, MPRV SR a Soňa Časnochová
MZVEZ SR)




príprava školení skupiny S3
príprava školenia S3 / Participatívna tvorba verejných politík pre miestnu a regionálnu
územnú samosprávu: organizačné zabezpečenie, výber priestorov, Hotel Jánošík
Liptovský Mikuláš
príprava školenia Participatívna tvorba verejných politík pre samosprávu, organizačné
zabezpečenie, obhliadka priestorov Hotel Premium, CÚZ, Hotel Družba, Župný dom
nábor cieľovej skupiny:
o spracovanie článku do Obecných novín
o zverejnenie pozvánky na FB konte ÚSV ROS
o oslovenie starostov a primátorov mailom
17.12. 2019 stretnutie za účelom odprezentovanie pozvánky a ponuky na vzdelávanie
v prostredí samosprávy, Milan Galanda, Únia miest Slovenska, Alena Petrželková,
odborná konzultantka NP PARTI
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o zverejnenie pozvánky na stránke Únie miest
o telefonická konzultácia a odoslanie pozvánky na školenie Asociácii prednostov
úradov miestnej samosprávy v SR













tréning trénerov – rozšírenie o novú skupinu
podpora zavádzania participatívneho princípu v tvorbe verejných politík formou
školení, konzultácií a koučingu je jednou z nosných činností Úradu pre najbližšie roky –
potrebné pripraviť kapacity a personálne zdroje,
návrh na rozšírenie tréningu trénerov o ešte jednu skupinu - tréning bude financovaný
zo strany ÚSV ROS (lektori, strava, miestnosti) a NP PARTI (v doplnkových školiacich,
tréningových moduloch lektorské náklady na DoVP, organizačné zabezpečenie,
logistika, registrácia, nábor),
po absolvovaní skúšky, príprava vlastného tréningu sa vyberú najlepší z TT1 a TT2 na
pokračovanie v ročnej príprave trénerov, lektorov, konzultantov, koučov pre oblasť
participatívnej tvorby verejných politík,
tréningu trénerov participácie - nastavenie kritérií pre výber trénerov participácie (prax
v oblasti participácie, andragogika, lektorská činnosť),
návrh na vyškolenie stálych zamestnancov ÚSV ROS, ktorí sú poverení agendou OGP
(Iniciatíva pre otvorené vládnutie) – realizácia 4 politík na národnej úrovni
(Ministerstvo životného prostredia SR/ Vodný plán, Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR / lesnícka politika, MŠVVSR – Centrum vedecko technických
informácií / národná stratégia otvorenej vedy, Ministerstvo vnútra SR / novelizácia
zákona o dobrovoľníctve),
analýza ďalších potrebných zručností pre zástupcov verejnej správy – možnosti
rozšírenia programu vzdelávania
na základe vyhodnotenia školení a diskusie so zástupcami ÚSV ROS boli návrhy na
doplnkové, nadstavbové školenia rozšírené o ďalšie témy:
o Vnútroinštitucionálna participácia – expert nebol zadefinovaný
o Ako vystupovať presvedčivo pred verejnosťou - Mária Stracenská
o Participatívna tvorba výziev pre účely čerpania finančných prostriedkov z EÚ,
alebo verejných zdrojov – Miroslav Mojžiš
o Zrozumiteľná a efektívna komunikácia – Marcel Ištván
o Konflikt ako dar – Zuzana Vasičáková Očenášová
pilotné testovanie doplnkových tréningov, ako aj zástupcov verejnej správy, MNO
o diskusia o rozšírení vzdelávacích aktivít:
 školenie Zrozumiteľná komunikácia – lektor: Marcel Ištván, odborník na
textovú analýzu v úradníckom prostredí
 školenie Konflikt ako dar – lektorka: Zuzana Vasičáková Otčenášová
 školenie Ako vystupovať presvedčivo pred verejnosťou – lektorka:
Mária Stracenská
o realizácia doplnkových školení:
 11. - 12. 11. 2019 realizácia školenia Konflikt ako dar, A4A, Pražská ul.,
Bratislava – lektorka Zuzana Vasičáková, Očenášová
 28. 11. 2019 realizácia školenia Efektívna komunikácia, ÚSV ROS,
Cukrová 14, Bratislava, lektor Marcel Ištván
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17. – 18. 12.2019 realizácia školenia Ako vystupovať presvedčivo pred
verejnosťou – testované na zamestnancoch ÚSV ROS / NP PARTI

Poznámka: všetky uvedené činnosti sú súčasťou prác, ktorých výsledkom bude novovyvinutý
produkt a/alebo služba vzťahujúca sa na vzdelávanie v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík.
PRENOS DOBREJ PRAXE (PRIEREZOVÉ SO ZBER DÁT III. – POZRI AJ ZBER DÁT III.)
 príprava a realizácia intervií o participácii v Rakúsku
 príprava a realizácia intervií o participácii v Anglicku
 príprava a realizácia intervií o participácii vo Francúzsku
Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová, Alena Petrželková, PDCS / Dušan Ondrušek a Kaja
Miková a Soňa Kariková, Michal Sedlačko v previazaní na prenos dobrej praxe v oblasti
budovania kapacít vo VS
PRÍPRAVA NOVÉHO VZDELÁVACIEHO PREDMETU „VEREJNÉ POLITIKY NA SLOVENSKU“
(prierezové s činnosťou pracovných skupín na poda 2 a priebehom a výsledkami poda 1)
 v spolupráci s FiFUK v Bratislave (Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave) pripravujeme uvedenie nového predmetu s názvom „Verejná politika na
Slovensku“, ktorého cieľom je poskytnúť študentom relevantné poznatky týkajúce sa
aktuálne dominujúcich konceptov spravovania vecí verejných, ktorými sú otvorené
vládnutie, dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných politík. Vzdelávací
predmet bude ďalším z vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na
vzdelávanie v oblasti participácie.
 garantom kurzu je doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
 začiatok plánovaný na február 2020
 oslovovanie expertov z NP PARTI, ÚSV ROS a spolupracujúcich subjektov na projekte
pre zabezpečenie ich aktívnej účasti na implementácii, priraďovanie povinnej
a nepovinnej literatúry z výstupov NP PARTI
 štruktúra predmetu:
 Inštitucionálne prostredie tvorby verejných politík na Slovensku a jeho nedávny
vývoj
 Otvorené vládnutie ako vedúca paradigma správy vecí verejných na Slovensku
 Participatívna tvorba verejných politík a využívanie tohto prístupu na Slovensku
 Otvorené dáta ako predpoklad otvoreného vládnutia i participácie verejnosti
 Tvorba verejných politík na národnej úrovni
 Tvorba verejných politík na regionálnej úrovni
 Tvorba verejných politík na lokálnej úrovni
 Práca s vylúčenými alebo znevýhodnenými skupinami a ich inklúzia do tvorby
verejných politík
 Exkurzia
 Organizácie tretieho sektora ako rovnocenní partneri orgánov verejnej moci pri
tvorbe verejných politík
 Tvorba právnej regulácie a možnosti pripomienkovania
 Nudging ako "neinvazívna" regulácia správania jednotlivcov i skupín
 Evaluačné techniky a význam hodnotenia
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v rámci výuky sa budú používať koncepčné, analytické a metodické materiály, ktoré
vznikli v rámci projektu (Slovník participácie, Hlas menšín. Participácia zraniteľných skupín
na tvorbe verejných politík - prípadové štúdie zapájania zraniteľných skupín, Čítanka
participatívnej tvorby verejných politík – prípadové štúdie dokumentujúce priebeh
pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík a mnoho ďalších)
 pripravuje sa dohoda/memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Katedrou politológie FiFUK, prípadne
s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2
o 21. a 22.11.2019, Konflikt ako dar
o 28. - 29.11.2019 / 10. - 11. 12.2019, skupina S2, Participatívna tvorba verejných
politík
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 18 – v rámci vzdelávacieho
programu Participatívna tvorba verejných politík
1. Andrej Bonko
2. Anna Králiková
3. Lívia Richterová
4. Jana Dacková
5. Šimon Borišek
6. Beatrix Černá
7. Ľubica Kidalová
8. Žofia Gulášová
9. Marcela Virágová
10. Silvia Dančová
11. Martina Škutová
12. Paula Auxtová
13. Boris Striženec
14. Gabriel Husheghyi
15. Miriama Grófová
16. Petronela Klačanská
17. Martina Štěrbová
18. Soňa Časnochová
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
newsletter NP PARTI
 KEĎ SA VEREJNOSŤ STÁVA INVESTOROM / zo série rozhovory s expertmi PODA 2 –
rozhovor o prínosoch, možnostiach a nástrojoch participácie, ako aj o tom, že aj
meranie kvality participácie a jej prínosov môže byť zážitkom a učením. V rozhovore s
Danielom Klimovským (DK) rozpráva Bruno Konečný (BK), ktorý sa v národnom
projekte venoval téme prínosov a dopadov participácie, vrátane ich ekonomického
zhodnotenia. Editovala Barbara Gindlová.
 publikované 26. novembra 2019 –





NETREBA VŠETKO FORMALIZOVAŤ, ALEBO ČO BY ZNAMENALA LEGISLATÍVNA
ÚPRAVA PARTCIPATÍVNEHO ROZPOČTU /
zo série odborných materiálov
vypracovaných expertmi PODA 2 – materiál, ktorý vznikol na základe otvorených
otázok na konferencii Nie je mesto ako mesto (október 2019), hľadá odpovede na
otázky: Je potrebné formalizovať proces zavádzania participatívnych rozpočtov
v samospráve vo vzťahu k obecnému a mestskému zastupiteľstvu, verejnosti, či
orgánom kontroly? Je potrebné iniciovať právnu úpravu, ktorá sprítomní existenciu
participatívnych rozpočtov v slovenskej legislatíve? Na základe akého zákona
samospráva uvoľní finančné prostriedky, ktoré následne vloží do procesu zapájania
verejnosti prostredníctvom participatívnych rozpočtov? Aký je rozdiel medzi dotačnou
schémou a participatívnym rozpočtom? Uprednostňujeme originálne dizajny šité na
mieru konkrétnym obciam a mestám, alebo presadzujeme jednotný metodologický
rámec pre zavádzanie participatívnych rozpočtov v samospráve? Nezničíme zmysel
participatívneho rozpočtovania, keď ustúpi formálnemu prístupu a formalizovaným
procesom?
publikované 12. decembra 2019
KLASICKÁ PARTICIPÁCIA NESTAČÍ / zo série rozhovory s expertmi PODA 2 – záverečná
jazyková korektúra (A. Tomeková) a finálne editovacie práce (B. Gindlová) pre interviu
Soni Karikovej so zástupcami mestského úradu Saint Brieuc vo Francúzsku k téme
participácie vo FR a budovaniu kapacít vo verejnej správe v oblasti participácie a jeho
príprava pre januárový Newsletter.

katalóg k PODA 1 a PODA 2
 príprava materiálu za jednotlivé pilotné projekty na jazykovú korektúru
publikácie
 prebieha príprava ďalších publikácií, ktoré sú výsledkom činnosti na podaktivite 1
a podaktivite 2 (12 prípadových štúdií - zraniteľné skupiny, Od obyvateľa k občanovi,
Slovník – Jozef Gertli Danglár - ilustrácie)
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účasť na podujatiach
 V dňoch 21. novembra 2019 účasť expertov NP PARTI (Hrabinová, Halienová, Gindlová,
Vaníková) na stretnutí zástupcov členských krajín OBSE k téme práva na voľné
zhromažďovanie sa občanov a nenásilné zhromaždenia pre všetkých vo Viedni.
Zhromažďovacie právo je dôležitým nástrojom, ktorý slúži občanom na využívanie
slobody prejavu, na výmenu informácií a názorov, ako aj na účasť občanov v riešení
vecí verejných. Toto právo je dôležitým prostriedkom, ktorý často umožňuje práve
skupinám ohrozeným vylúčením, vyjadriť svoj názor. Zástupcovia NP PARTI sa
zúčastnili stretnutia zástupcov členských krajín, ktoré reprezentovali zástupcovia štátu
a mimovládnych organizácií. Stretnutie predstavuje participáciu a tvorbu politík
v širšom meradle členských krajín OBSE.
 Dňa 28.11.2019 sme pripravili trojhodinový tréning na tému Ako byť zrozumiteľný v
úradnom styku s dôrazom na efektívnu komunikáciu vo verejnej správe. Tréningu sa
zúčastnili účastníci z prvej skupiny tréning trénerov, ako aj zamestnanci NP PARTI a
ÚSV ROS. Témou tréningu, Marcel Ištván, nezávislý expert, spolupracujúci s NP
PARTNERSTVO, bola efektívna a zrozumiteľná komunikácia, textová analýza
dokumentov, kvalita a optimalizácia textov a praktické prípadové štúdie textov
dokumentov, ktoré za štátne inštitúcie komunikujú s občanom – klientom verejnej
správy.
 V dňoch 17. a 18. decembra 2019 sa uskutočnil tréning na tému Ako vystupovať
presvedčivo, ktorý viedla Mária Stracenská. Zúčastnili sa ho zástupcovia NP PARTI
(Ďurechová, Hoffer, Gažúrová, Gindlová, Halienová a Hrabinová), ako aj ďalší
zamestnanci ÚSV ROS.
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prezentácie výsledkov projektu na verejných podujatiach organizovaných treťou stranou
 V dňoch 18. – 19. 11.2019 sme sa zúčastnili pracovného rokovania USVROS/NP
VÝSKUM v rámci školení k metodike Univerzity Mateja Bella, zamerané na
informovanie, zber a spracovanie dát a budovanie interakcií medzi jednotlivými
národnými projektami a agendou USVROS v Podkylave.
 Dňa 21. novembra 2019 v Trnave – sme sa zúčastnili pracovného stretnutia,
organizovaného Trnavským samosprávnym krajom. Cieľom našej účasti bolo
prezentovanie modelu zavádzania participatívnych rozpočtov na školách na stretnutí
zástupcov stredných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji (Halienová, Hrabinová)
 V dňoch 24. – 27.11.2019 sa zástupcovia projektu zúčastnili zahraničnej pracovnej
cesty, spojenej s návštevou Európskeho parlamentu v Štrasburgu pre študentov zástupcov škôl zapojených do pilotnej schémy participatívnych rozpočtov na stredných
školách v Trenčianskom samosprávnom kraji (na pozvanie europoslanca Vladimíra
Bilčíka. Z NP PARTI sa zúčastnili: Halienová, Gažúrová, Hoffer, Macková).
 V dňoch 16.12. 2019 v OSF na Baštovej 5 v Bratislave – aktívna účasť na okrúhlom stole
k Návrhu stratégie na podporu participácie detí a mladých ľudí na Slovensku
(Halienová, Hrabinová, Gindlová)
 V dňoch 4.-5. decembra 2019 sa v Luhačoviciach konferencia V4 Good Government
Forum, na ktorej sme sa za projekt aktívne zúčastnili. Konferencia organizovaná
Ministerstvo vnútra Českej republiky v rámci českého predsedníctva Vyšehradskej
štvorky, bola venovaná novým trendom vo verejnej správe. Účastníci konferencie si
vymenili skúsenosti z oblasti využívania digitálnych nástrojov vo verejnej správe,
modernizácie úradov, nových prístupov v komunikácii s občanmi a
sprístupňovaní verejných služieb. Okrem členov V4 boli prítomní aj zástupcovia
Slovinska a Rakúska. S príspevkom vystúpil aj expert Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti Daniel Klimovský, ktorý prezentoval skúsenosti z
pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík.
 Dňa 5. 12. 2019 sme sa zúčastnili podujatia, ktoré pripravili spoločne Centrum pre
podporu regionálneho rozvoja pre okres Bardejov a Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti na Floriho chate v obci Zlaté (východné Slovensko).
Podujatie s názvom Od obyvateľa k občanovi sa nieslo v téme participácie, zapájanie
mladých ľudí a participatívne rozpočtovanie. Účastníkmi podujatia boli volení
zástupcovia miestnej územnej samosprávy (starostovia) a zástupcovia MNO.
 téma stretnutia: participácia v prostredí obcí, participatívne rozpočty,
zapojenie škôl a udržanie mladých ľudí v obci, aktívne občianstvo, budovanie
komunít
 obsah podujatia / štruktúra: Ako zapojiť občana a ako zvýšiť účasť verejnosti
na tvorbe verejných politík?
o Ako pracovať s občanom a verejnosťou v rámci dotačnej schémy? Aký
je rozdiel medzi dotačnou schémou a participatívnym rozpočtom? Aké
sú ich spoločné menovatele a čo ich odlišuje? Ako formálne ošetriť
prijatie participatívneho rozpočtu vo vašom meste? Čo by znamenala
legislatívna úprava pre participatívny rozpočet? Má byť participatívny
rozpočet zdrojom originálnych riešení alebo ho chceme formalizovať?
o Ako začať, alebo participatívne rozpočtovanie v praxi samosprávy? participatívny rozpočet, nová forma prerozdeľovania verejných financií.
Občianske projekty pre samosprávu. Aké projekty by mali byť
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predmetom participatívneho rozpočtu? Začnú samosprávy využívať
potenciál participatívneho rozpočtu na podporu plnenia verejných
politík? Akú úlohu má zohrávať samospráva, zastupiteľstvo,
mimovládne združenia, občianske iniciatívy? Môžeme občanov
prostredníctvom participatívneho rozpočtu vzdelávať?
o Participatívne rozpočty v prostredí škôl, alebo ako a prečo podchytiť
deti a mladých? Prečo je dôležité realizovať kroky, ktoré budujú aktívne
občianstvo v skupine detí a mladých ľudí?
o Od obyvateľa k občanovi – predstavenie nových publikácií z dielne ÚSV
ROS

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 nebol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 64
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 1 materiál
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
 ukazovateľ nebol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 5
 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
 ukazovateľ nebol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
 počet absolventov celkom – od začiatku projektu: 33
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 18 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
a testovanie programu na nadstavbovej skupine tréning trénerov, ktorých neskôr
využijeme v rámci školiacich aktivít úradu) .
 pripravuje sa dohoda/memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenenca
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Katedrou politológie FiFUK, prípadne
s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave z dôvodu, že sa pripravuje
uvedenie nového predmetu s názvom „Verejná politika na Slovensku“, ktorého cieľom
je poskytnúť študentom relevantné poznatky týkajúce sa aktuálne dominujúcich
konceptov spravovania vecí verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré
spravovanie a participatívna tvorba verejných politík. Garantom kurzu je doc. PhDr.
Daniel Klimovský, PhD. Začiatok plánovaný na február 2020.
 Inštitucionálne prostredie tvorby verejných politík na Slovensku a jeho nedávny
vývoj
 Otvorené vládnutie ako vedúca paradigma správy vecí verejných na Slovensku
 Participatívna tvorba verejných politík a využívanie tohto prístupu na Slovensku
 Otvorené dáta ako predpoklad otvoreného vládnutia i participácie verejnosti
 Tvorba verejných politík na národnej úrovni
 Tvorba verejných politík na regionálnej úrovni
 Tvorba verejných politík na lokálnej úrovni
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 Práca s vylúčenými alebo znevýhodnenými skupinami a ich inklúzia do tvorby
verejných politík
 Exkurzia do Plaveckého Štvrtku/Lozorna
 Organizácie tretieho sektora ako rovnocenní partneri orgánov verejnej moci pri
tvorbe verejných politík
 Tvorba právnej regulácie a možnosti pripomienkovania
 Nudging ako "neinvazívna" regulácia správania jednotlivcov i skupín
 Evaluačné techniky a význam hodnotenia
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: 142
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 3 podujatia
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POPIS K PLNENIU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k spracovaniu 1 materiálu, ktoré počas realizácie
projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných,
analytických a metodických materiálov:
1. Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík / PODA 2
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 3 informačných aktivít, ktoré počas
realizácie projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet
zrealizovaných informačných podujatí
1. 21. – 22. 11. 2019 / A4A, Pražská 11, Bratislava, KONFLIKT AKO DAR / RIEŠENIE
KONFLIKTOV PRE ŽIVOT
2. 28. a 29.11.2019 + 10. a 11. 12. 2019 / Miestodržiteľský palác Úradu vlády SR, Hlavné
nám. 8, Bratislava, pilotné testovanie novovytvoreného vzdelávacieho programu –
školenie PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK (2 + 2 školiace dni)
3. 10.12.2019 / K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, MLADÍ ĽUDIA A PARTICIPÁCIA
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k spracovaniu 1 legislatívneho návrhu, ktoré počas
realizácie projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0890 - Počet
návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
1. Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR / PODA 2
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 18 úspešných absolventov, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0722 počet
úspešných absolventov vzdelávacích aktivít.
 viď. zoznam úspešných účastníkov pri popise ukazovateľa
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P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
odpočítavaný materiál 1: SPÔSOBY A MIERA PARTICIPÁCIE VEREJNOSTI NA TVORBE VEREJNÝCH
POLITÍK
zaradenie: podaktivita 2, teoretické východiská
odpočítavané na strane: MV SR
autorky: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Anna Šestáková, PhD.
stručný opis: materiál analýza dát I. Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe
verejných politík, ktorý je sumarizáciou zistení z reprezentatívneho prieskumu. Materiál
predstavuje základnú logiku konštrukcie dotazníka pre zber dát, metódy a spôsob zberu dát,
prehľad sledovaných premenných, deskriptívny popis získaných dát pomocou grafov a ďalších
charakteristík (napr. priemeru, rozptylu hodnôt a pod.), vizuálnu prezentáciu odpovedí
respondentov na jednotlivé otázky, konštrukciu indexov, meranie ich reliability (t.j.
spoľahlivosti merania), redukciu odpovedí na základe faktorovej analýzy, porovnanie
základných výsledkov s výsledkami iných prieskumov realizovaných na Slovensku, diskusiu o
zistených výsledkov, formuláciu záverov a základných odporúčaní.
Analýza prezentuje existujúce možnosti/spôsoby a poukazuje na reálnu mieru participácie
verejnosti na tvorbe verejných politík na všetkých úrovniach riadenia verejnej správy. Zisťuje
frekvenciu praktizovaných druhov participácie na Slovensku, identifikuje faktory, ktoré
ovplyvňujú ochotu občanov participovať na tvorbe verejných politík, mieru participácie v
jednotlivých obdobiach, analyzuje mieru spokojnosti občanov vo vzťahu k spôsobom
participácie, ktoré sú zo strany VS občanom ponúkané.
Analyzuje faktory, ktoré ovplyvňujú mieru participácie občanov (napr. vzdelanie, politická
informovanosť, sociálny a kultúrny kapitál, schopnosť organizovať sa, dostupné zdroje,
kontakty, téma verejnej politiky, cieľové skupiny - napr. ohrozené, vylúčené, marginalizované
skupiny, a i.).
štruktúra dokumentu:
o 1 Úvod
o 2 Metódy
o 2.1 Základné informácie o prieskume
o 2.2 Prehľad sledovaných premenných
o 3 Výsledky
o 3.1 Hodnotenie kvality vládnutia
o 3.2 Hodnotenie občianskej spoločnosti
o 3.3 Charakteristiky občianskej spoločnosti
o 3.4 Prehľad o politickom dianí
o 3.5 Miera participácie
o 4 Diskusia a odporúčania
o 5 Záver
Poznámka: suma dát a práca s premennými je natoľko obsiahla, že záverečný materiál
Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík, postavený na analýze
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kvantitatívnych a kvalitatívnych dát a porovnávacej analýze zozbieraných dát
s predchádzajúcimi výskumami, bude predstavovať dva samostatné výstupy. Prvý materiál je
prezentovaný pod oficiálnym názvom Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe
verejných politík, druhý samostatný nadstavbový výstup bude materiálom pre záverečnú
analýzu NP PARTI.
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P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
a/ názov: KONFLIKT AKO DAR - RIEŠENIE KONFLIKTOV PRE ŽIVOT
priradenie podujatia: PODA 2 / Budovanie kapacít
termín: 21. - 22. 11.2019
počet zapojených osôb: XY
kľúčové slová: riešenie konfliktov, mediácia, vlastné tendencie v konfliktoch, typy konfliktov
typ podujatia: tréning / workshop
miesto: A4A - Agency 4 Academy, sro, Pražská 11, Bratislava
organizátor: ÚSV ROS
téma stretnutia:
 modelové situácie riešenia konfliktu
 typy konfliktov
 teória rankov
 ako využívať energiu konfliktu efektívne
 spôsoby riešenia konfliktu
 princípy facilitácie
 mapovanie vlastných aktuálnych tendencií v konflikte
 predstavenie spôsobov riešenia konfliktu
 predstavenie princípov facilitácie/mediácie
 rolové cvičenia facilitácie/mediácie konfliktov vopred pozbieraných z daného
prostredia
 brainstorming: ako by mediácia mohla fungovať na našej obci/meste
 opakovanie, roleplay a supervízia konfliktov vopred pozbieraných z daného prostredia
 reflexia: ako mediácia môže fungovať na našej obci/meste
cieľová skupina: samospráva, MNO, štátna správa
zapojení experti / lektori:
 Zuzana Vasičáková Očenášová, nezávislá lektorka
poznámka: dokumentácia v prílohe
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b/ názov: ŠKOLENIE PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK – SKUPINA S2
priradenie podujatia: PODA 2 / 2.3. Budovanie kapacít
typ podujatia: školenie – testovanie vzdelávacieho programu
školiaca skupina: S2
časová dotácia vzdelávania: 32 hodín
téma stretnutia: testovanie novovytvoreného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba
verejných politík v zameraní na zamestnancov VS s dôrazom na subjekty štátnej správy
organizátor: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, PDCS
miesto: Miestodržiteľský palác Úradu vlády SR, Hlavné námestie 8, Bratislava
termín:
 28. - 29. 11. 2019 realizácia 1. časti školenia /lektori Kaja Miková, PDCS, Dušan
Ondrušek, PDCS
 10. – 11. 12. 2019 realizácia 2. časti školenia / lektori Kaja Miková, PDCS, Zuza Fialová,
PDCS, Elena Kriglerová Gallová, CVEK, Miroslav Mojžiš, ÚSV ROS
počet zapojených osôb: 16 + 2 = spolu 18 osôb, školenie zástupcov VS
počet úspešne vyškolených osôb: (odpočet MU) : 18 (z toho 2 osoby z S1 - v rámci skupiny S2
boli doškolení 2 účastníci zo skupiny S1 (Martina Štěrbová, Národné lesnícke centrum,
MPRV SR a Soňa Časnochová, MZVEZ SR))
počet osôb, ktoré budú pokračovať vo vzdelávaní: 3 osoby z S1 a jedna osoba z S2, ktoré
v dôsledku plnenia pracovných povinností nemohli dokončiť vzdelávaciu aktivitu
v určených termínoch, dokončia tréning v rámci skupiny S3
poznámka: v rámci skupiny S2 boli doškolení 2 účastníci zo skupiny S1 (Martina Štěrbová,
Národné lesnícke centrum, MPRV SR a Soňa Časnochová MZVEZ SR)
kľúčové slová: participatívna tvorba verejných politík, dizajn a vedenie participatívnych
procesov, facilitácia, nácvik zvládania krízových situácií, implementácia participatívnych
procesov, zapájanie zraniteľných skupín
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 Úradu vlády SR a pracovníci VS
zapojení experti / lektori: Kaja Miková, Zuzana Fialová, PDCS, Miroslav Mojžiš a Elena
Kriglerová – testovanie nových tém z výstupov NP PARTI (zapájanie zraniteľných skupín)
poznámka: dokumentácia v prílohe
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c/ názov: MLADÍ ĽUDIA A PARTICIPÁCIA
priradenie podujatia: PODA 2 / Analyticko – metodické činnosti
termín: 10/12/2019, 9:00 – 13:00 hod.
cieľová skupina: mladí ľudia zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
počet zapojených osôb: viac ako XY
kľúčové slová: metódy participácie, participatívne rozpočty, školy, zrozumiteľnosť, formy
komunikácie s mladými ľuďmi
typ podujatia: workshop
miesto: sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
organizátor: ÚSV ROS, Informačno poradenské centrum TSK, Trenčiansky samosprávny kraj
PROGRAM:
 rýchla evaluácia participatívneho rozpočtu na školách
 mladí ľudia a participácia
 základné princípy participácie mladých ľudí
 metódy zapájania študentov do rozhodovacích procesov na škole
 participatívne rozpočty a uplatnenie metód v procese participatívneho rozpočtu
Stretnutie vedú / zapojení experti / lektori:
 Barbara Gindlová, Dominika Halienová a Alexandra Hrabinová
poznámka: dokumentácia v prílohe
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P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k spracovaniu 1 legislatívneho návrhu, ktoré počas
realizácie projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0890 - Počet
návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
odpočítavaný návrh 1: NÁVRH NOVELY ZÁKONA O ROKOVACOM PORIADKU NR SR
zaradenie: podaktivita 2, legislatíva a právny rámec
oidpočítavané na strane partnera: MVSR / ÚSV ROS
autori: Kristína Babiaková, Imro Vozár
stručný opis: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti od apríla 2017
realizuje trojročný národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík, ktorý vznikol a sa implementuje so zámerom podporiť
plnenie tejto agendy. Národný projekt zastrešil aj oblasť, ktorá skúma existujúce súčasné
legislatívne nástroje, právne úpravy v previazaní na participáciu a vyššiu podporu účasti
verejnosti (časť Právny rámec a legislatíva). Jedným z výsledkov činnosti expertov boli
analytické výstupy:
 Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na
všetkých úrovniach riadenia verejnej správy
 Analýza bariér v súčasnej legislatíve, ktoré majú negatívny vplyv na mieru
participácie verejnosti na správe vecí verejných
 Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov a aplikačnej praxe
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) spracovaný aj návrh na legislatívnu
zmenu:
 Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR je jedným z výstupov projektu.
Zdôvodnenie a sumarizácia (spracoval Bystrík Antalík)
Právne predpisy sú z hľadiska ich významu pre fungovanie spoločnosti jednou
z najdôležitejších verejných politík. Participácia verejnosti na ich tvorbe by mala byť
imanentným záujmom všetkých zložiek verejnej moci, nielen kvôli zlepšovaniu ich kvality,
zjednodušovaniu ich implementácie, no v neposlednom rade aj kvôli zvyšovaniu dôvery
občanov vo výkon verejnej moci, demokraciu a právny štát.
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Z dokumentu „Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom
rámci na všetkých úrovniach VS“ vyplynuli viaceré zistenia týkajúce sa legislatívneho procesu
na parlamentnej úrovni a zapájania verejnosti do tvorby právnych predpisov.
Verejnosť nemá žiadne relevantné možnosti, ako vstúpiť do legislatívneho procesu na úrovni
parlamentu. Na rozdiel od vládnej úrovne, kedy má verejnosť nielen zákonnú možnosť vzniesť
svoje pripomienky k návrhu právneho predpisu vo verejnom pripomienkovom konaní, ktorými
je predkladateľ povinný sa zaoberať, no zákon1 tiež stanovuje povinnosť vypracovania návrhu
právneho predpisu za účasti verejnosti. Participácia verejnosti na legislatívnom procese je tak
zabezpečená už od jeho počiatku. Na parlamentnej úrovni však verejnosť takéto možnosti
nemá. Do tvorby právnych predpisov sa verejnosť môže zapojiť len formou lobizmu
u jednotlivých poslancov, ktorý však nie je nijako legálne upravený a tým úplne
netransparentný.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené v II. čítaní v pléne Národnej rady SR sú často
rozsiahle, nie je časový priestor ich naštudovať, upravujú nesúvisiace ustanovenia a zásadne
menia filozofiu navrhovaného zákona, bez ohľadu na doterajší priebeh legislatívneho procesu.
Často pritom ide o účelové, „prílepkové“ pozmeňujúce návrhy. Absentuje legálna definícia
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, čo umožňuje neodôvodnene široké chápanie
takéhoto návrhu ako akéhokoľvek podania označeného ako pozmeňujúci alebo doplňujúci
návrh, ktorým sa má v podanom návrhu právneho predpisu niečo zmeniť, doplniť alebo
vypustiť.
Legislatívne konanie v parlamente sa často z účelových dôvodov skracuje, čo umožňuje do
veľkej miery vágna právna úprava. V praxi tak často prichádza k skracovaniu zákonných lehôt
a následnému schvaľovaniu návrhov, s ktorými sa nemohla dostatočne oboznámiť nielen
verejnosť, no i poslanci Národnej rady SR, ktorí o návrhu hlasujú.
Navrhujeme preto tieto hlavné opatrenia na zvýšenie transparentnosti a posilnenie
participácie verejnosti na tvorbe právnych predpisov v parlamente:
1. Sprísnenie a sprehľadnenie podávania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
2. Zavedenie povinnosti zaoberať sa hromadnými pripomienkami verejnosti.
3. Zavedenie verejného pripomienkového konania.
4. Sprísnenie podmienok pre skracovanie legislatívneho procesu.
V samostatnej časti materiálu sú pre inšpiráciu spracované príklady zo zahraničia, ako aj
navrhované opatrenia rozpracované do paragrafového znenia zmien zák. č. 350/1996 Z. z. o
rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spolu s odôvodneniami.

1

Zák. č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
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P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 18 úspešných absolventov, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0722 počet
úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
1. Andrej Bonko / ÚV SR
2. Lívia Richterová / ÚV SR
3. Jana Dacková / ÚV SR
4. Šimon Borišek / ÚV SR
5. Beatrix Černá / ÚV SR
6. Ľubica Kidalová / ÚV SR
7. Anna Králiková / ÚV SR
8. Žofia Gulášová / ÚV SR
9. Silvia Dančová / ÚV SR
10. Paula Auxtová / ÚV SR
11. Boris Striženec / ÚV SR
12. Miriama Grófová / FPU
13. Gabriel Husgehyi / FPU
14. Marcela Virágová / ÚV SR
15. Martina Škutová / ÚV SR
16. Petronela Klačanská / MČ Lamač
17. *Martina Štěrbová / NLC
18. *Soňa Časnochová / MZV EZ SR
*účastníčky zo skupiny S1, ktoré dokončili vzdelávanie so skupinou S2
Poznámka: PODA 2 - 2.3/ budovanie kapacít: úspešné vyškolenie 18 účastníkov z prostredia
verejnej správy: 17 zo štátnej správy – zamestnanci Úradu vlády SR a jedna zamestnankyňa
z prostredia miestnej územnej samosprávy. Sprievodná dokumentácia v prílohe.
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ
Newsletter NP PARTI
 publikovali sme nový článok Keď sa verejnosť stáva investorom verejných politík
 publikovaný 26.11.2019
 publikovali sme nový článok Netreba všetko formalizovať, alebo čo by znamenala
legislatívna úprava partcipatívneho rozpočtu

 publikovaný 12.12.2019
 Poznámka: viď prílohu
Z denníkov analytických expedícií
 november 2019
 december 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
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PRÍLOHY
príloha č. 1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
príloha č. 2 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
príloha č. 3 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
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