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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:
 dohody mimo pracovného pomeru
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru
o Zuzana Chmelová / expert pre digitalizáciu textov pre e-prostredie
DoPČ/NPP/A/2020/1
o Mgr. Ján Gombala / expert – video zber dát
DoVP/NPP/A/2020/3PAUSAL
o Mgr. art. Kristína Kollárovicsová / expert – video zber dát
DoVP/NPP/A/2020/4PAUSAL
o Mgr. Alexandra Tomeková / expert – editor
DoVP/NPP/A/2020/5
o Mgr. Alexandra Poláková Suchalová, PhD. / procesný analytik ÚSV ROS
DoVP/NPP/A/2020/6
o doc. Ing. Danka Švihlová, PhD. / odborný expert participácia 3
DoVP/NPP/PA2/2020/2
o Ing., Michal Sedlačko, MSc., PhD. / odborný expert participácia 2
DoVP/NPP/PA2/2020/1
o Mgr. Zuzana Fialová, PhD. / odborný expert participácia 2
DoVP/NPP/PA2/2020/7
Zoznam zazmluvnených za mesiac január – máj 2020 – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE
EXPERTOV
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
finančné čerpanie / ŽOP
 k 31. januáru 2020 boli spracované a vyexpedované na kontrolu RO tieto ŽOP:
 ŽOP č. 314011M298502401 v objeme 36 336,15 Eur (priebežná platba za
prijímateľa MV SR za obdobie 10/2019)
 ŽOP č. 314011M298502501 v objeme 6 078,36 Eur (priebežná platba za partnera
mesto Partizánske za obdobie 01-08/2019)
 ŽOP č. 314011M298502601 v objeme 3 426,86 Eur (priebežná platba za partnera
obec Spišský Hrhov za obdobie 05-08/2019)
 ŽOP č. 314011M298502701 v objeme 2 396,72 Eur (priebežná platba za partnera
Hlavné mesto SR Bratislava za obdobie 09/2017-08/2019)
 ŽOP č. 314011M298502801 v objeme 4 250,89 Eur (priebežná platba za partnera
mesto Hlohovec za obdobie 06/2018 - 04/2019)
 ŽOP č. 314011M298200801 v objeme 77 514,72Eur (zúčtovanie zálohovej platby
za prijímateľa MV SR za obdobie 10 - 12/2019)
monitorovacia správa za november – december 2019
 k 31. januáru 2020 bola spracovaná monitorovacia správa za november – december
2019 k ŽOP: 314011M298502401, 314011M298502501, 314011M298502601,
314011M298502701, 314011M298502801, 314011M298200801,
 podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za november – december 2019.
monitorovacia správa za november – december 2019
 k 31. januáru 2020 bola spracovaná výročná monitorovacia správa za rok 2019, ktorá
bola v rámci monitorovacieho obdobia schválená riadiacim orgánom,
 výročná monitorovacia správa vrátane odpočtu merateľných ukazovateľov reformy
(KPI)
verejné obstarávanie 1 – 5 /2020
 podpis dodatku č. 1 k Rámcovej dohode na poskytnutie služieb č. 2/2018 (predĺženie
realizácie podujatí do júna 2020),
 návrh dodatku č. 2 k Rámcovej dohode na poskytnutie služieb č. 2/2018 (predĺženie
realizácie podujatí do augusta 2020),
 príprava dokumentácie na predmet zákazky tlač dokumentov / výstupov projektu,
softvér na PR, súčinnosť pre obstaranie licencií na PR pre školy v BSK, TSK, TTSK.
plnenie predmetu zmluvy/zmlúv
 lektorské a školiace činnosti.
predĺženie realizácie projektu
 žiadosť o predĺženie realizácie projektu do 31. 8. 2020, ktorá bola schválená 28. 05.
2020,
 príprava dodatku č. 2 k rozhodnutiu (zmenové konanie č. 2),
ostatné aktivity
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spracovanie plánu cash flow v 1. polroku 2020,
odhady čerpania finančných prostriedkov v období 1-6/2020, zostatky na účtoch,
viazanie financií v roku 2020,
vládny audit č. A1028 – súčinnosť pri sumarizácii výstupov / dokladov k ŽOP č.
314011M298501601 (aktuálnou situáciou spojená s pandémiou COVID 19 - nie je
možné realizovať overenie skutočnej realizácie projektu u prijímateľa).

iné dôležité poznámky
 6.marca 2020 bol na Slovensku identifikovaný prvý prípad nákazy COVID 19,
 od 10.3.2020 vstúpilo do platnosti opatrenie hlavného hygienika SR o zákaze
organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej,
spoločenskej či inej povahy,
 Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z., platí od 16.03.2020 od 6:00 hod., ktorý končí 14.júna 2020,
 na základe rozhodnutia riaditeľky ÚSV ROS bol od 16.3.2020 bol zamestnancom na
základe uváženia umožnený režim práce z domu,
 práce na projekte pokračovali s využívaním on – line riadenia, rozhodovania a práce na
jednotlivých zadaniach, zameraných na plnenie cieľov a ukazovateľov projektu.
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SUMARIZÁCIA
K odpočtovaniu za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:






P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 2 materiály
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS – 0 návrh
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít – 26 absolventov
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí – 1 podujatie
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
– 1 produkt

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
Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík bola ukončená k augustu 2020.
V mesiacoch január – máj 2020 prebehlo niekoľko doplnkových a nadstavbových aktivít, ktoré
mali charakter prierezových aktivít, spájajúcich témy z podaktivity 1 a podaktivity 2 konkrétne
v oblasti:
 sumarizácia výsledkov a výstupov: sumarizácia výsledkov, výstupov, dokumentácie
a ďalších relevantných informácií a materiálov k jednotlivým pilotným projektom,
 identifikačné karty pilotných projektov - podklad pre budovanie znalostnej databázy:
príprava, spracovanie a zverejnenie elektronických zameraných na sumarizáciu
výsledkov, výstupov a implementáciu participatívne vytvorených verejných politík
v previazaní na ďalšie relevantné výstupy z projektu,
 publikácie: príprava a tvorba elektronických publikácií k jednotlivým pilotným
projektom (editovanie, jazykové korektúry, grafické spracovanie v zmysle zadania,
spracovávanie sprievodných textov), budovanie samostatnej časti znalostnej databázy,
založenej na nových publikačných výstupoch,
 tlač publikácií: zhodnotenie výstupov, ktoré budú publikované v elektronickej verzii,
a ktoré budú mať klasickú formu tlačených publikácii (príprava publikácií pre tlač,
zalomenie publikácií pre tlač, príprava špecifikácie pre tlač v previazaní na verejné
obstarávanie),
 monitorovania a hodnotenia pilotnej schémy: finalizácia prípadových štúdií ku
konkrétnym pilotným projektom (editovanie, jazykové korektúry) a finalizácia analýzy
pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík s názvom Aká je prax
participačnej tvorby verejných politík?

sumarizácia výsledkov a výstupov
V rámci monitorovacieho obdobia bola spracovaná:
 správa implementácie verejných politík, ktoré boli predmetom pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík (pre MS november/december 2019),
 sumarizácia výsledkov, výstupov, dokumentácie a ďalších relevantných informácií a
materiálov k jednotlivým pilotným projektom.

identifikačné karty pilotných projektov - podklad pre budovanie znalostnej databázy
V období X – Y 2020 sa spracovávali podklady pre budovanie znalostnej databázy. Bol
spracovaný návrh na vypracovanie identifikačných kariet k jednotlivým pilotným projektom na
jednotnom metodickom základe. V rámci monitorovacieho obdobia bola zabezpečená
príprava, spracovanie, zverejnenie elektronických identifikačných kariet zameraných na
sumarizáciu výsledkov, výstupov a implementáciu participatívne vytvorených verejných politík
v previazaní na ďalšie relevantné výstupy z projektu.
Štruktúra identifikačnej karty k pilotnému projektu:
 CITÁT
 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
o Realizátor:
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o Partner pilotného projektu:
o Úroveň:
o Téma:
o Cieľ projektu:
o Odborní garanti:
o Ďalší zapojení experti:
ZÁMER
VÝCHODISKÁ
VÝSLEDNÁ POLITIKA
METODIKA PARTICIPÁCIE
o Názov metodického materiálu:
o Autor/autori:
o Štruktúra dokumentu:
SPRIEVODNÉ VÝSTUPY
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
ROZHOVOR S REALIZÁTORMI PROJEKTU
STAV IMPLEMENTÁCIE
ĎALŠIE RELEVANTNÉ ČLÁNKY, ALEBO VÝSTUPY NP PARTI
KONTAKTY

Spracované identifikačné karty
o Stratégia dlhodobej starostlivosti (PP1)
o Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou (PP2)
o Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v
Trenčianskom kraji (PP3)
o Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich
rodinám (PP4)
o Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce (PP5)
o Mesto pre všetkých – integračná stratégia (PP6)
o Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske (PP7)
o Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta (PP8)
o Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých (PP9)
o Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni (PP10)
o Trvalo udržateľná mobilita (PP11)
o Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
(PP12)
POZNÁMKA
Identifikačné karty nájdete na web stránke ÚSV ROS v sekcii Pilotné projekty
http://www.minv.sk/?ros_np_participacia_pilotne_projekty

publikácie – elektronické verzie
V monitorovacom období sme sa zamerali na prípravu a tvorbu publikácií k jednotlivým
pilotným projektom (editovanie, jazykové korektúry, grafické spracovanie v zmysle zadania,
spracovávanie sprievodných textov).
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Publikácie vychádzajú v novej publikačnej edícii ÚSV ROS, ktorej sme dali názov PARTICIPÁCIA.
Ich štruktúra má spoločné prvky. Jedna časť publikácii predstavuje metodiku participácie
(postupu zapájania verejnosti) a druhá výslednú verejnú politiku.
V monitorovacom období boli realizované práce:
 editorské práce,
 k publikáciám boli vyžiadané čísla ISBN (medzinárodné štandardné číslo knihy),
 spracovávané sprievodné texty k jednotlivým publikáciám,
 zabezpečená jazyková korektúra,
 na základe zadania upravené po grafickej stránke.
Publikácie budú tvoriť samostatnú časť znalostnej databázy NP PARTI.
V rámci monitorovacieho obdobia boli pre novú knižnú radu PARTICIPÁCIA sfinalizované
publikácie:
 Participácia: cesta mladých k politikám (PP2)
o autorky: Katarína Čavojská a Michaela Besedová
 Svidník – mesto pre všetkých: participácia znevýhodnených skupín na tvorbe politík
na lokálnej úrovni (PP6)
o autorky: Elena Gallová Kríglerová, Jana Kadlečíková a Alena Holka Chudžíková
 Nitra bez bariér: participácia a zvyšovanie prístupnosti (PP9)
o autori: Petra Ajdariová, Michaela Hajduková, Timea Hóková, Martina
Hrozenská, Pavol Korček, Irena Lehocká, Branislav Mamojka, Milan Měchura,
Naďa Šimová a Peter Teplický
POZNÁMKA
Publikácie nájdete na web stránke ÚSV ROS v sekcii Publikácie
http://www.minv.sk/?ros_np_participacia_knizna_edicia_participacia

tlač publikácií
Došlo k prehodnoteniu výstupov, ktoré budú publikované v elektronickej verzii, a ktoré budú
mať klasickú formu tlačených publikácii (príprava publikácií pre tlač, zalomenie publikácií pre
tlač, príprava špecifikácie pre tlač v previazaní na verejné obstarávanie). Dynamické riešenie
na projekte bolo iniciované snahou o uplatňovanie ekologických princípov.

monitorovania a hodnotenia pilotnej schémy
Súčasťou monitorovacieho obdobia bola finalizácia prípadových štúdií (konkrétne prípadovej
štúdie PP6) a ku konkrétnym pilotným projektom bolo zabezpečené jazykové korektúry.
Súčasne sa spracováva záverečná analýza pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných
politík s názvom Aká je prax participačnej tvorby verejných politík?
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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
Ostáva otvorená časť tvorby samostatného materiálu, ktorý bude súčasťou záverečnej
analýzy bude z hľadiska štruktúry dokumentu, predstaví výsledky:
o testovania vzťahov a súvislostí medzi premennými,
o testovania rozdielov (resp. overenie toho, či sú rozdiely medzi rôznymi skupinami
premenných štatisticky významné alebo vznikli na základe náhody),
o regresné modely a mediačné modely,
o diskusiu o výsledkoch, formuláciu záverečných odporúčaní.
Súčasne v monitorovacom období bola odpočítaná teoretická štúdia Participácia verejnosti
v kontexte dobrého vládnutia a jej kritická alternatíva (pôvodný názov z opisu projektu
Pozitívne vplyvy participácie vo vzťahu k princípom good governance). Štúdia objasňuje obsah
pojmu dobré vládnutie v kontexte medzinárodných organizácií, inštitúcií EÚ a vlád členských
štátov v previazaní na princíp a významu účasti verejnosti na vládnutí. Spracovaný materiál
ukazuje, že dobrá správa vecí verejných sa často chápe iba ako prostriedok prosperity a
hospodárskeho rastu, čo vedie k obmedzeným formám účasti verejnosti a uprednostňovaniu
hospodárskych záujmov na úkor ľudských práv a inklúzie/súdržnosti.
Poznámka: materiál vznikol v roku 2018, bol daný na posúdenie a publikovanie v časopise
Sociológia. Vzhľadom na zdĺhavosť procesov jeho posúdenia ho odpočítavame až teraz.
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 Participácia verejnosti v kontexte dobrého vládnutia a jej kritická alternatíva
(pôvodný názov z opisu projektu Pozitívne vplyvy participácie vo vzťahu
k princípom good governance).
 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






finalizácia a vypublikovanie publikácie HLAS MENŠÍN
o autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková, Jana
Kadlečíková, Zuzana Havírová a Ivana Rapoš Božič
o spracovanie sprievodných textov, zaradenie publikácie do novej publikačnej rady
PARTICIPÁCIA, grafické spracovanie v zmysle zadania, záverečné editovanie
a korektúry k publikácii,
o príprava zverejnenia publikácie,
príprava informačných podujatí – diskusných panelov (rozhodovanie online, alebo
prezenčná forma) k zverejneniu publikácie v previazaní na témy (vybrané cieľové
skupiny: participácia a mladí ľudia, zdravotne postihnutí, seniori, cudzinci/migranti,
Rómovia, LGBT,
presun diskusných panelov na záverečnú konferenciu NP PARTI.

POZNÁMKA
Publikáciu HLAS MENŠIN nájdete na web stránke ÚSV ROS v sekcii Publikácie
http://www.minv.sk/?ros_np_participacia_knizna_edicia_participacia
Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana
Kadlečíková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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zber dát II. / monitoring pilotnej schémy


v rámci monitorovacieho obdobia prebiehala jazyková korektúra k vybraným
prípadovým štúdiám,
 tvorba prípadovej štúdie k pilotnému projektu č.6,
 príprava katalógu príkladov dobrej/zlej praxe z prostredia pilotnej schémy,
o katalóg 12 príbehov participatívnej tvorby verejných politík, predstaví výsledok
zberu dát III., ktorým je katalóg príkladov dobrej/zlej praxe, spracovaných na
jednotnom metodologickom základe. Súčasne príklady dobrej a zlej praxe
dokumentujú priebeh, postupy, riziká, bariéry, mieru zapojenia
verejnosti/zainteresovaných skupín, postavenie a úlohu subjektov VS, MNO
a iných aktérov v procese prípravy a tvorby verejnej politiky, ako aj celkové
výsledky pilotnej schémy,
o spracovanie popisu pilotnej schémy a významu pilotných projektov
participatívnej tvorby verejných politík (Barbara Gindlová),
o príbehy slúžia ako zdroj dát pre analýzu – Aká je prax participatívnej tvorby
verejných politík? (Daniel Klimovský).
 príprava ANALÝZA DÁT IV. - Aká je prax participačnej tvorby verejných politík? analýza pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík,
o pripravovaný materiál bude predstavovať správu o existujúcej participačnej
praxi v previazaní na vyhodnotenie pilotnej schémy. problémy a riziká spojené
so zavádzaním participatívnej tvorby politík na strane VS (štát, regionálna a
miestna územná samospráva), príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych /
participatívnych metód v praxi VS a hodnotí mieru skutočného zapojenia
verejnosti v jednotlivých fázach tvorby verejných politík.
o spracovanie metodických východísk pre komparatívnu analýzu dát v previazaní
na základné ukazovatele hodnotenia:
 Líderstvo (vodcovstvo)
 Otvorenosť
 Nástroje (metódy) participácie
 Dôvera (spoľahnutie sa)
 Plánovanie participatívneho procesu a naplnenie cieľa
 Naplnenie cieľov z hľadiska očakávaní
 Časový rámec
Zodpovední experti: Daniel Klimovský
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o Katalóg príkladov dobrej/zlej praxe z prostredia pilotnej schémy
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /

15

zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy
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 vo Francúzsku
 názov: KLASICKÁ PARTICIPÁCIA NESTAČÍ! FRANCÚZSKO SA OCITLO NA KRIŽOVATKE.
(rozhovor so zástupcami mestských častí vo Walsalle k téme budovanie kapacít vo
verejnej správe),
 zapojení experti: Raphael Le Mehaute – bývalý riaditeľ sekcie sociálnej kohézie na
Ministere de la Ville, aktuálne pôsobí ako ombudsman pre vybrané francúzske regióny,
Said Bendarazz, námestník primátora zodpovedný za mestský sociálny rozvoj,
medzinárodné vzťahy a digitálny rozvoj, a Jocelyn Chauwin, vedúca oddelenia pre
sociálnu kohéziu, občianstvo),
 rozhovor viedla: Soňa Kariková,
 vypublikovanie rozhovoru: web stránka ÚSV ROS (8.1.2020), FB konto (9.1.2020).
príprava a realizácia intervií o participácii v Anglicku
 názov: V ANGLICKU SA ÚRADY KONZULTÁCIÍ NEBOJA. OD ĽUDÍ SA DOZVEDAJÚ VECI,
KTORÉ BY SI SAMI NEUVEDOMILI (rozhovor so zamestnancami mesta Saint-Brieuc)
 zapojení experti: Susan Blick – komisárkou a vedúcou oddelenia konzultácií z
Mestského úradu vo Walsalle vo Veľkej Británii (ďalej UK) a Nicholasom Duffinon –
konzultantom z Inštitútu pre konzultácie, ktorý poskytuje poradenstvo a tréningy
organizáciám, ktoré realizujú verejné konzultácie, sa dozviete, ako sa do vecí verejných
zapája verejnosť v UK.
 rozhovor viedla: Soňa Kariková,
 editovanie rozhovoru a jazyková korektúra,
 spracovanie rozhovoru pre Newsletter NP PARTI s využitím platformy mailchip,
 vypublikovanie rozhovoru: web stránka ÚSV ROS (25.3.2020), FB konto (26.3.2020).
príprava a realizácia intervií o participácii v Rakúsku
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realizácia prvých rozhovorov, vedených 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,
príprava metodického zadania pre pološtruktúrované rozhovory,
realizácia prvých rozhovorov s expertmi.

Podporná expertná skupina: Soňa Kariková, Barbara Gindlová, Michal Sedlačko, Alena
Petrželková
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
V monitorovacom období sa zrealizovali nasledovné práce a boli:
 spracované príbehy:
o Trnavského participatívneho rozpočtu: Hlasovanie nie je súťaž, ale zodpovedný
výber,
o Banskobystrického participatívneho rozpočtu: Na ceste, alebo príbeh
participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici,
 vytvorený infoleták Participatívny rozpočet a jeho uplatnenie vo verejnej správe na
Slovensku,
 zabezpečené spracovanie zoznamu miest a obcí na Slovensku, ktoré majú zavedený PR,
 spracovávané časti do záverečnej publikácie k téme participatívne rozpočty na
Slovensku, ktorá bude mať formu najčastejšie kladených otázok a odpovedí k procesu
zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej samosprávy.
Publikácia s názvom 100+1 otázok a odpovedí o participatívnom rozpočte. Publikácia
vychádza z doterajších skúseností slovenských miest a obcí s participatívnymi rozpočtami, je
doplnená citátmi z realizovaných rozhovorov so zainteresovanými aktérmi (volení
predstavitelia, úradníci, MNO, občania), fotografiami z prebiehajúcich procesov a príkladmi
dobrej zahraničnej praxe. Štruktúra pripravovanej publikácie:
 PREDTÝM, AKO SA PUSTÍTE DO PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU...
 ...OSVOJTE SI PRINCÍPY KVALITNÉHO PROCESU
 LEGISLATÍVA A FINANCOVANIE
 ROZDELENIE ÚLOH, POSTUPY, PRAVIDLÁ
 KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET V PRAXI
 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET V PREPOJENÍ NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY
SAMOSPRÁVY A ĎALŠIE NÁSTROJE PARTICIPÁCIE VEREJNOSTI
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

















boli spustené procesy spojené so zavádzaním participatívnych rozpočtov v prostredí
stredných škôl v rámci troch samosprávnych krajov:
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
o PR boli spustené na základe: prijatá interná smernica č. 11/2019 o poskytovaní
účelových finančných prostriedkov na podporu aktivít v rámci stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja,
o finančné prostriedky schvaľované v rozpočte odboru školstva, ktorý je
schválený uznesením č. 351/2019/14,
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
o PR boli spustené na základe: finančné prostriedky účelovo určené na podporu
zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách boli zapracované
do rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020-2022, ktorý bol
schválený na zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja
konanom dňa 25.11.2019 uznesením č. 384/2019,
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
o PR boli spustené na základe: schválený Návrh rozpočtu BSK na roky 2020-2022
uznesením č. 226/2019, kde BSK uvádza, že participácia je jednou z priorít BSK
v oblasti mládeže,
dodanie 350 ks spoločenských hier Nie je mesto ako mesto na ÚSV ROS,
spracovávanie publikácie Participatívne rozpočty na školách (autorka: Dominika
Halienová), spojené s konzultáciami s Z. Fialová k príprave publikácii,
úprava materiálov v aplikácií D21 pre potreby širšieho zapojenia zástupcov žiackych
školských rád jednotlivých krajov do procesu participatívneho rozpočtovania
v prostredí stredných škôl,
príprava a spracovanie krátkeho prezentačného videa z pilotného ročníka
participatívnych rozpočtov v Trenčianskom samosprávnom kraji,
príprava prezentácie a prezentácia programu „Nie je škola ako škola - participatívny
rozpočet na stredných školách“ na pracovnom rokovaní riaditeľov stredných škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
(16.01.2020, Úrad BSK),
aktívna účasť (D. Halienová a A. Hrabinová) na školení koordinátorov participatívnych
rozpočtov a žiackych školských rád v Trnavskom samosprávnom kraji – Senica (29.1.),
Piešťany (30.1.), Trnava (4.2.), Galanta (5.2.), Dunajská Streda (6.2.),
aktívna účasť (D. Halienová a A. Hrabinová) na školení koordinátorov participatívnych
rozpočtov a žiackych školských rád v Bratislavskom samosprávnom kraji – Bratislava
(10.2., 13.2.) – zaškolených 20 škôl,
aktívna účasť (D. Halienová a A. Hrabinová) na školení koordinátorov participatívnych
rozpočtov a žiackych školských rád v Trenčianskom samosprávnom kraji – Trenčín
(17.2., 18.2., 19.2.) – zaškolených 29 škôl,
spracovanie infoletáku Participatívny rozpočet na školách,
príprava a tvorba rozhovoru Nie je škola ako škola – vypublikované v rámci Newslettra
NP PARTI,
finalizácia metodickej brožúry, jazykové korektúry, spracovanie sprievodných
materiálov a grafické spracovanie publikácie Participatívne rozpočty na školách.
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materiál v súčasnosti neodpočtujeme, pretože bude odpočítaný ako súčasť väčšieho
celku, ktorý zastreší proces zavádzania participatívneho rozpočtovania na školách
s podporou miestnej a regionálnej samosprávy po praktickej, metodickej, vzdelávacej
úrovne (Nie je mesto ako mesto, Nie je škola ako škola, Nie je občan ako občan).

Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová,
poverení zástupcovia Trnavského, Trenčianskeho a Bratislavského samosprávneho kraja.
poznámka: Participatívne rozpočty na stredných školách v Trnavskom, Bratislavskom
a Trenčianskom kraji sa museli v školskom roku 2019/2020 pre Covid-19 zrušiť.
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 IV. / videozber dát




audit videonahrávok, realizovaných v previazaní na realizáciu pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík,
spracovanie vybraných blokov zo záverečných konferencií k pilotným projektom pre
ich zaradenie a publikovanie v rámci elektronických identifikačných kariet a znalostnej
databázy,
sumarizácia ďalších videonahrávok v rámci youtube npparti kanál.

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: viac informácií v sekcii merateľné ukazovatele
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ekonomické prínosy participácie






priebežná tvorba záverečnej štúdie II.: (Ekonomické) prínosy participácie,
finalizácia teoretického materiálu Univerzálny rámec pre meranie prínosov
a nákladov participatívnych procesov, štúdia ponúka odpovede na otázky:
o Aká bola úspešnosť participácie a či boli dosiahnuté stanovené ciele?
o Ako fungoval samotný proces participácie (napr. čo v procese dobre
zafungovalo, čo sa v procese nepodarilo, aké poučenia plynú pre budúce
aktivity v participácii)?
o Aké sú dopady procesu participácie (napr. na účastníkov procesu, na tvorcov
politík, na kvalitu politík)?
spracovanie modelu hodnotenia prínosov participácie formou prípadovej štúdie s
názvom Postup hodnotenia projektu zameraného na zvýšenie participatívnych
procesov v samospráve,
príprava verejného expertného konzultačného stretnutia:
o cieľ: do akej miery je materiál využiteľný v praxi a akým spôsobom materiál
formálne a obsahovo rozpracovať tak, aby:
 A) bol prakticky využiteľný pre konečných užívateľov – pracovníkov
verejnej správy, ktorí sú zainteresovaní v procesoch participácie v rámci
svojich pracovných pozícií
 B) motivoval k zavádzaniu evaluácie prínosov participácie do praxe
o nominovanie a oslovenie expertov (Dagmar Gombitová - Slovenská evaluačná
spoločnosť, Milota Sidorová - Metropolitný inštitút Bratislava, Magdaléna
Bernátová - M.B.Consulting, Alexandra Poláková - Ústav verejnej politiky
Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
a zástupcovia ÚSV ROS)
o zaslanie materiálov určených na verejnú konzultáciu a pripomienkovanie,
o koordinácia a príprava on – line podujatia naplánovaného na 3.júna 2020.

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



vzdelávanie zamestnancov VS a COVID-19 ukázali, že téma využívania elektronických
nástrojov v praxi verejnej správy (s dôrazom na participatívny proces) je aktuálnou
výzvou, s ktorou sa bude musieť ÚSV ROS v budúcnosti vysporiadať,
došlo k aktualizácii zoznamu e-nástrojov a ich spracovaniu do elektronických
identifikačných kariet, ktoré budú slúžiť ako jeden z podporných materiálov v rámci
ďalšieho vzdelávania:
o Zoom / Doména: zoom.us
o Google Meet / Doména: meet.google.com
o Facetime / Doména: apple.com/facetime
o Jitsi / Doména: jitsi.org
o Microsoft Teams / Doména: teams.microsoft.com
o Odkaz pre starostu / Doména: www.odkazprestarostu.sk
o Democracy OS / Doména: democraciaenred.org
o Consider.it / Doména: consider.it
o Slido / Doména: sli.do
o Trashout / Doména: trashout.ngo
o Pocitové Mapy / Doména: pocitovemapy.sk
o WikiBudgets / Doména: wikibudgets.org
o Sutori / Doména: sutori.com
o Airesis / Doména: airesis.eu
o Trello / Doména: trello.com

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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znalostná databáza








tvorba podkladov do znalostnej databázy – elektronické identifikačné karty
k podaktivite 1 (pilotné projekty zastrešené pilotnou schémou participatívnej tvorby
verejných politík s dôrazom na východisko, zámery, dosiahnutý výsledok, výstupy
a dopady, ako aj priebeh implementácie verejných politík, ktoré boli predmetom
pilotnej schémy a projektov),
vypublikovanie identifikačných kariet k jednotlivým pilotným projektom,
príprava novej sekcie – PUBLIKÁCIE (elektronická databáza publikácií NP PARTI) =na
web stránke ÚSVROS,
príprava na spracovanie identifikačných kariet k výsledkom práce jednotlivých
pracovných tímov pre podkativitu 2,
analýza možností vizualizácie – elektronický sprievodca pre informované a optimálne
riešenie (financie – možnosti – čas),
diskusia k návrhom ako a podľa akých vyhľadávacích kritérií kódovať výstupy
z projektu pre znalostnú databázu:
o podľa času
 tu budú výstupy z projektu NP Parti, tak ako sú tam doteraz
o podľa úrovne VS
 Národná - štátna správa
 Regionálna - regionálny územná samospráva / vyššie územné celky
 Mikroregióny – klastre obcí
 Lokálna Miestna územná samospráva / obce – mestá – mestské časti
o podľa úrovne znalostí
 Začiatočník
 Pokročilý
 Fajnšmeker / Expert
 Úradník

Zodpovední experti: Dominika Halienová, Barbara Gindlová a ďalší
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







interné pripomienkovanie materiálov, ktoré vzišli z prieskumu legislatívy - podklady a
prípadné návrhy na zmenu legislatívy či aplikačnej praxe,
interná diskusia k aplikačnej praxi v rámci spracovaných podkladov k pilotným
projektom, prípadovým štúdiám s dôrazom na identifikáciu opatrení, zameraných 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),
interná diskusia k návrhu legislatívneho zakotvenia participatívneho rozpočtu do
právneho poriadku (spracovaný návrh bude súčasťou väčšieho celku, ktorý zastreší
proces zavádzania participatívneho rozpočtovania v prostredí miestnej a regionálnej
územnej samosprávy,
návrh na prípravu pracovného okrúhleho stola v rámci záverečnej konferencie
(zástupcovia samosprávy – Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska)
k spracovanému materiálu - legislatívneho zakotvenia participatívneho rozpočtu do
právneho poriadku.

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: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /

25

participácia a budovanie kapacít
V monitorovacom období prebehli dva samostatné bloky činností, naviazané na:
 TESTOVANIE A IMPLEMENTÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE VS,
 PRÍPRAVU A IMPLEMENTÁCIU NOVÉHO VZDELÁVACIEHO PREDMETU „VEREJNÉ
POLITIKY NA SLOVENSKU“.
TESTOVANIE A IMPLEMENTÁCIA VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE VS
V monitorovacom období prebehli činnosti naviazané na odškolenie tretej skupiny účastníkov
(pracovníkov verejnej správy) vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík
a vyhodnotenie bloku činnosti naviazaných na blok 2.3./ Budovanie kapacít (opis projektu).
príprava školení skupiny S3
 príprava školenia S3/Participatívna tvorba verejných politík pre miestnu a regionálnu
územnú samosprávu: telefonická a mailová komunikácia s predstaviteľmi samosprávy
miest a obcí na Slovensku v rámci náborových aktivít, komunikácia a nábor cez
facebookovú stránku ÚSV ROS,
 finalizácia zoznamu účastníkov S3,
 grafická príprava certifikátov pre školenie S3 a organizačné práce spojené s prípravou
školenia S3/Participatívna tvorba verejných politík pre zamestnancov miestnej
územnej a regionálnej samosprávy,
 komunikácia s lektormi k zameraniu školenia s dôrazom na požiadavky cieľovej skupiny
(miestna územná samospráva) na zapracovanie témy participatívne rozpočty
v samospráve,
 komunikácia s dodávateľom služieb PDCS.
realizácia školení skupiny S3 - testovanie novovytvoreného vzdelávacieho programu
 28. – 29. 1. 2020 realizácia 1. časti školenia Participatívna tvorba verejných politík pre
zamestnancov miestnej územnej a regionálnej samosprávy, Hotel Jánošík, Litovský
Mikuláš, lektori Kaja Miková, PDCS, Dušan Ondrušek, PDCS
 13. – 14. 2. 2020 realizácia 2. časti školenia Participatívna tvorba verejných politík pre
zamestnancov miestnej územnej a regionálnej samosprávy, Hotel Družba Bratislava,
lektori Kaja Miková, PDCS, Dušan Ondrušek, PDCS
vyhodnotenie školení S1 a S2 a S3
 školenie S1 úspešne absolvovalo 15 osôb
 školenie S2 úspešne absolvovalo 18 osôb (z toho 2 osoby z S1)
 školenie S3 úspešne absolvovalo 26 osôb (z toho 2 osoby z S1 a 1 osoba z S2)
 spolu úspešne vzdelávací program absolvovalo 59 osôb
poznámka: v rámci skupiny S2 boli doškolení 2 účastníci zo skupiny S1 (Martina Štěrbová,
Národné lesnícke centrum, MPRV SR a Soňa Časnochová, MZVEZ SR) v rámci skupiny S3 boli
doškolení 2 účastníci zo skupiny S1 (Jitka Dobbersteinová, Centrum vedecko-technických
informácií / Alexandra Ostertágová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) a jeden
účastník zo skupiny S2 (Pavel Kanka, Úrad vlády SR)
tréning trénerov – rozšírenie o novú skupinu (financované ÚSV ROS)
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v zmysle definovanej potreby podpory zavádzania participatívneho princípu v tvorbe
verejných politík formou školení, konzultácií a koučingu, ako jednej z nosných činností
Úradu pre najbližšie roky sa zrealizovala príprava kapacít a personálne zdroje pre 2.
skupinu trénerov, ktorá súčasne testovala aplikáciu metodík (trénerské noty) v praxi
realizácia tréningu trénerov participácia – 2. skupina
o 23. – 24. 1. 2020 realizácia 1. časti tréningu trénerov participácie Inštitút
verejnej správy, Bratislava, lektori Kaja Miková, PDCS, Dušan Ondrušek, PDCS
o 11. – 12. 2. 2020 realizácia 2. časti tréningu trénerov participácie Hotel
Bratislava, Bratislava, lektori Kaja Miková, PDCS, Dušan Ondrušek, PDCS

pilotné testovanie doplnkových tréningov, ako aj zástupcov verejnej správy, MNO
 na základe vyhodnotenia školení a diskusie so zástupcami ÚSV ROS boli návrhy na
doplnkové, nadstavbové školenia rozšírené o ďalšie témy, zamerané na problematiku
a formy zberu dát a podnetov zo strany zainteresovaných aktérov a verejnosti.
 bol navrhnutý a nadizajnovaný podporný cyklus doplnkových pilotných tréningov formy zberu dát a podnetov zo strany verejnosti:
o kvalitatívny zber dát: pološtruktúrovaný rozhovor,
o kvalitatívny zber dát: fókusová skupina,
o kvantitatívny zber dát: dotazník,
o kvantitatívny zber dát: prieskum verejnej mienky,
 zrealizovali sme dva testovacie pracovné tréningy:
o Desatoro dobrého dotazníka (3.3.2020 / ÚSV ROS)
o Pološtruktúrované rozhovory (6.4.2020 / ZOOM)
PRENOS DOBREJ PRAXE (PRIEREZOVÉ SO ZBER DÁT III. – POZRI AJ ZBER DÁT III.)
 príprava a realizácia intervií o zavádzaní participácie v prostredí verejnej správy:
o v Rakúsku (v príprave, realizácia rozhovorov)
o v Anglicku (vypublikované v marci 2020)
o vo Francúzsku (vypublikované v januári 2020)
PARTICIPOVAŤ? PARTICIPOVAŤ!, alebo vyhodnotenie vzdelávacieho
programu
Participatívna tvorba verejných politík
 v sledovanom období bolo zavŕšené testovanie novovytvoreného vzdelávacieho
programu Participatívna tvorba verejných politík na 3 skupinách (na úrovni štátnej
správy, regionálnej a miestnej územnej samosprávy),
 bolo spracované a finalizované vyhodnotenie vzdelávacieho programu Participatívna
tvorba verejných politík pre VS – máj 2020,
 materiál, ktorý hodnotí vytvorenie, nasadenie a testovanie nového vzdelávacieho
programu Participatívna tvorba verejných politík s názvom Participovať? Participovať!
Bude jeden z podkladov pre záverečnú analýzu: Analýza stavu a možností participácie,
 sumarizuje hlavné závery a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať pre podporu,
rozvoj a presadenie participácie ako princípu tvorby verejných politík a zapracovať ich
ako princípy implementácie pokračovania národného projektu Podpora partnerstva
a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.
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finalizácia výstupov a učebných textov pre účastníkov vzdelávania
 vyhodnotenie vzdelávacieho programu prinieslo poznanie, že téma participácie je
v prostredí verejnej správy (VS) novou témou, zamestnanci VS sú však otvorení
vzdelávať sa a prijímať nové – participatívne postupy,
 hendikepom je absencia odbornej, pritom na mieru slovenskej VS šitej odbornej
literatúry,
 v zmysle projektových aktivít – prípravy odborných výstupov v oblasti vzdelávania zo
strany dodávateľov vzdelávania – sa uskutočnila séria on-line konzultácií
(prostredníctvom platformy Zoom) s lektormi o finálnej podobe sady učebných textov
pre účastníkov vzdelávania:
o 20. 3. 2020: Barbara Gindlová, Alena Petrželková, ÚSV ROS, Kaja Miková,
PDCS
o 2. 4. 2020: Barbara Gindlová, Alena Petrželková, ÚSV ROS, Kaja Miková,
Zuzana Fialová, Miroslava Žilinská, PDCS
o 7. 5. 2020: Barbara Gindlová, Alena Petrželková, ÚSV ROS, Kaja Miková, PDCS
o 29. 5. 2020: Barbara Gindlová, Alena Petrželková, ÚSV ROS, Kaja Miková,
Zuzana Fialová, PDCS
 došlo k návrhom na aktualizáciu sady učebných textov, spracovaných PDCS, na základe
potrieb účastníkov a ďalšej implementácie vzdelávacích aktivít v oblasti zapájania
verejnosti vo verejnej správe bude:
o sada materiálov pre účastníkov bude upravená do podoby jedného základného
materiálu, ktorý bude kľúčovou „učebnicou“ pre základný blok vzdelávania
k participácii (vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík),
o aktualizovaná o hypertextové linky/OR kódy na publikácie projektov pilotnej
schémy s cieľom diseminácie výstupov národného projektu,
o graficky spracované pre elektronickú formu distribúcie a ďalšieho využitia
v znalostnej databáze NP PARTI.
POZNÁMKA: všetky uvedené činnosti sú súčasťou prác, ktorých výsledkom je novovyvinutý
produkt a/alebo služba vzťahujúca sa na vzdelávanie v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík – vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík. Všetky výstupy budú
zverejnené v rámci web stránky ÚSV ROS v špeciálnej sekcii vzdelávanie (sylaby, metodiky –
trénerské noty, sada podporných materiálov + východiskové materiály naviazané na výstupy
z analýzy potrieb pracovníkov VS s názvom profil absolventa).
Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová, Alena Petrželková, PDCS: Dušan Ondrušek a Kaja
Miková a ďalší
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
o 28. – 29. 1. 2020 realizácia 1. časti školenia Participatívna tvorba verejných
politík pre zamestnancov miestnej územnej a regionálnej samosprávy, Hotel
Jánošík, Litovský Mikuláš, a 13. – 14. 2. 2020 realizácia 2. časti školenia
Participatívna tvorba verejných politík pre zamestnancov miestnej územnej
a regionálnej samosprávy, Hotel Družba Bratislava
 lektori Kaja Miková, PDCS, Dušan Ondrušek, PDCS
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Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie: 1
o vzdelávací program pre pracovníkov verejnej správy s názvom Participatívna
tvorba verejných politík
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 26 – v rámci vzdelávacieho
programu Participatívna tvorba verejných politík – školiaca skupina S3
1. Matúš Lukačovič
2. Tereza Langerová
3. Ján Mitáč
4. Viliam Kall
5. Katarína Hozlárová
6. Kristína Tchirová
7. Judita Trnovcová
8. Dárius Krajčír
9. Miriam Horváthová
10. Erika Jankajová
11. Michaela Šalachová
12. Jana Kostovčáková
13. Eva Hudecová
14. Alena Chebeňová
15. Ivana Vidová
16. Katarína Gazdíková
17. Martina Brnčalová
18. Veronika Sučanská
19. Vladimíra Matušíková
20. Filip Lackovič
21. Katarína Šustáková
22. Jana Ščerbáková
23. Mária Lošonská
24. Pavel Kanka – dokončil z S2
25. Jitka Dobbersteinová – dokončila z S1
26. Alexandra Ostertágová – dokončila z S1

Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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PRÍPRAVA NOVÉHO VZDELÁVACIEHO PREDMETU „VEREJNÉ POLITIKY NA SLOVENSKU“
(prierezové s činnosťou pracovných skupín na poda 2 a priebehom a výsledkami poda 1)




















bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského
v Bratislave a Katedrou politológie FiFUK – 31. január 2020,
predmetom Memoranda je dlho dobejšia spolupráca na presadzovaní aktuálne
dominujúcich konceptov spravovania vecí verejných, ktorými sú otvorené vládnutie,
dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných politík a otestovať výstupy NP
PARTI v procese vysokoškolského vzdelávania,
spolupráca je naviazaná na testovanie nového predmetu „Verejná politika na
Slovensku“, ktorého garantom je doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
dňa 17.2.2020 sa realizovalo zahájenie nového predmetu s názvom „Verejná politika
na Slovensku“ za účasti D. Klimovského, M. Giertla, splnomocnenca pre rozvoj
občianskej spoločnosti a Barbary Gindlovej, odbornej garantky NP PARTI a študentov
Politológie a Sociológie FiFUK,
dňa 24.02.2020 sa pod vedením Barbary Gindlovej, Dominiky Halienovej a Alexandry
Hrabinovej, v spolupráci s docentom Danielom Klimovským konala ďalšia prednáška
v priestoroch ÚSV ROS, ktorej sa zúčastnil aj dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (vrátane diskusie možnostiach rozvoja spolupráce
Úradu a Filozofickej fakulty UK).
prednáška ponúkla interaktívnu formu prezentácie vybraných pojmov zo Slovníka
participácie (prof. PhDr. Jana Plichtová PhD., Mgr. Anna Šestáková PhD. a kol.), diskusiu
o význame a úlohách jednotlivých aktérov tvorby verejných politík a princípoch,
ktorými by sa mala tvorba verejných politík riadiť,
dňa 3.3.2020 sa konala tretia
dňa 9.3.2020 sa konala štvrtá prednáška s témou Otvorené vládnutie ako vedúca
paradigma správy vecí verejných na Slovensku sa bude pod vedením lektoriek Zuzany
Wienk (Aliancia Fair-play) a Lucie Lacika (ÚSV ROS) konať už o týždeň,
vzdelávací predmet je ďalším z testovaných produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa
na vzdelávanie v oblasti participácie, do ktorého implementácie žiaľ vstúpila pandémia
COVID – 19, ktorá determinovala priebeh realizácie predmetu,
aktívna účasť expertov a spolupracujúcich subjektov NP PARTI bola z objektívnych
príčin pandémie a núdzového stavu na realizácii predmetu limitovaná,
vyhodnotenie semestra a nasadenia predmetu do výuky bude realizované v mesiaci
júl/august 2020,
súčasťou vyhodnotenia bude doplnenie povinnej a nepovinnej literatúry z výstupov NP
PARTI o ďalšie výstupy NP PARTI,
súčasne plánujeme pripraviť nové skriptá pre predmet s názvom Čítanka
participatívnej tvorby verejných politík, ktorá predstaví prípadové štúdie
dokumentujúce priebeh pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
a záverečnú analýzu),
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 a ďalšie).
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štruktúra predmetu VEREJNÉ POLITIKY NA SLOVENSKU:
 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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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
newsletter NP PARTI
Na ceste, alebo príbeh participatívneho rozpočtu v Banskej Bystrici
Publikovaný : 27. mája 2020
Po úvodnom príbehu Trnavského participatívneho rozpočtu vám dnes prinášame príbeh
participatívneho rozpočtu z Mesto Banská Bystrica, ktorá sa v roku 2013, ako tretie mesto na
Slovensku, rozhodla zaviesť participatívny rozpočet. Od svojho vzniku prešiel Banskobystrický
participatívny rozpočet dlhou cestou. Je živým procesom, ktorý sa neustále vyvíja a inovuje,
pričom rok 2019 priniesol zásadné zmeny. Niektoré z nich boli úspešné, iné sa stretli s
nepochopením. Príbeh participatívneho rozpočtu mesta Banskej Bystrice spracovala expertka
NP PARTI Alexandra Polakova. Príspevok ponúka cenné lekcie a skúsenosti, na ktoré si treba
spomenúť, keď budete stáť na štartovacej čiare procesu zavádzania participatívneho rozpočtu
vo vašom meste, či obci.
Samosprávne kraje na ceste ku kvalitnejšiemu zapájaniu verejnosti
Publikovaný: 20.mája 2020
Ak chcete vedieť, aké bude pokračovanie trojročnej expedície za poznaním o participatívnych
mechanizmoch v každodennom živote verejnej správy, čítajte ďalej. V súlade so schválením
pokračovania národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík na 16. riadnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre operačný
program Efektívna verejná správa dňa 28.5.2019, pripravujeme nový projekt. Jeho súčasťou
bude aj pilotná schéma BUDOVANIE KAPACÍT PRE OBLASŤ PARTICIPATÍVNEJ TVORBY
VEREJNÝCH POLITÍK V PROSTREDÍ VÚC, ktorej cieľom je príprava, zaškolenie a sieťovanie
odborných zamestnancov vyšších územných celkov, ktorí môžu v budúcnosti zohrať úlohu
„ambasádorov participácie“ a „agentov zmeny“ pre oblasť otvoreného vládnutia v prostredí
samosprávnych krajov. O tom, ktoré samosprávne kraje sa do výzvy k spolupráci na pilotnej
schéme prihlásili a čo ich čaká, sa dozviete v našom novom Newslettri NP PARTI.
Ako sa ti darí, Živé námestie
Publikovaný: 13. mája 2020
Po sérii newslettrov, v ktorých sme vám predstavili všetkých 12 pilotných projektov tvoriacich
pilotnú schému národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík, vám postupne prinesieme 12 aktuálnych správ o tom, ako sa dnes
darí jednotlivým projektom, presnejšie politikám, vo fáze implementácie v každodennej praxi
samosprávy/štátnej správy. Partnerstvá mimovládnych organizácií a inštitúcií verejného
sektora, ktoré vznikli z dôvodu participatívnej tvorby verejnej politiky a boli zastrešené
národným projektom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV
ROS), sa formálne skončili v auguste 2019, ale výstupy pilotných projektov žijú a vo fáze
realizácie prvých opatrení pokračujú ďalej.
Nie je pevné, čo je bez chvenia
Publikovaný 6. mája 2020
Diskusnú pánsku jazdu za účasti primátora mesta Hriňová Stanislava Horníka (SHO),
spisovateľa a redaktora vydavateľstva Absynt Jána Púčeka (JPÚ) a sociológa a pedagóga na
UMB v Banskej Bystrici Romana Hofreitera (RHO) na tému: dôvera, inštitúcie, verejnosť,
zastrešil cyklus CHOREOGRAFIE ZMENY, alebo kam kráčaš Slovensko? Dozviete sa prečo
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potrebujeme štíhly štát, kratšie zmluvy, zrozumiteľnejšie zákony, ale aj to, prečo je
neomylnosť inštitúcií nedôveryhodná. Diskusiu, ktorá sa realizovala v Liptovskom Mikuláši v
kultúrno – spoločenskom centre Diera do sveta, viedol expert NP PARTI Bruno Konečný (BKO),
ktorý dnes pôsobí na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy.
Nie je mesto ako mesto - Participatívny rozpočet v samospráve
Publikovaný: 22. apríla 2020
Participatívny rozpočet je nástrojom moderných samospráv, ktoré prostredníctvom
vyčlenených prostriedkov z rozpočtu zapájajú svojich obyvateľov do spoluutvárania obce,
mesta, či regiónu. Občania prichádzajú s návrhmi, prostredníctvom ktorých komunikujú svoje
potreby (napríklad skrášľovanie alebo obnova verejných priestranstiev, kultúrne alebo
susedské akcie), prinášajú nové alebo vylepšujú existujúce služby. Učí ich chápať a umožňuje
im zažiť procesy prebiehajúce v samospráve.
Inklúzia Rómov - politika nemá kopírovať záujmy elity
Publikovaný: 15. apríla 2020
Ponúkame vám diskusiu na tému o Rómoch bez Rómov a participácii Rómov vo verejnom
živote, ktorá bola súčasťou cyklu Choreografie zmeny: v ozvenách reality, alebo kam kráčaš
Slovensko? Diskusiu s Dagmar Plančárovou (DP), vedúcou referátu pre inklúziu sociálne
vylúčených skupín Košického samosprávneho kraja, Klárou Orgovánovou (KO), bývalou
splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity, Janou Plichtovou (JP), sociálnou
psychologičkou z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
a Laurou Dittel (LD), dlhoročnou riaditeľkou Karpatskej nadácie, viedol Daniel Klimovský (DK).
Nie je škola ako škola (dozrel čas na hlas mladých)
Publikovaný: 2. apríla 2020
Napriek tomu, že slovenská prax školských participatívnych rozpočtov je zatiaľ krátka, zdá sa,
že už čoskoro sa zaradíme k dvom krajinám na svete, kde počet skúsenosti so školskými
participatívnymi rozpočtami prevyšuje samosprávnu prax. O tom, kde sa u nás participatívne
rozpočty vzali a ako na našich školách fungujú, sme sa rozprávali s Dominikou Halienovou,
ktorá v rámci NP PARTI vedie projekt zavádzania parti rozpočtov na školách.
V Anglicku sa úrady konzultácií neboja. Od ľudí sa dozvedajú veci, ktoré by si sami
neuvedomili
Publikovaný: 25. marca 2020
V rozhovore výskumníčky NP PARTI Soni Karikovej so Susan Blick – komisárkou a vedúcou
oddelenia konzultácií z Mestského úradu vo Walsalle vo Veľkej Británii (ďalej UK) a Nicholasom
Duffinon – konzultantom z Inštitútu pre konzultácie, ktorý poskytuje poradenstvo a tréningy
organizáciám, ktoré realizujú verejné konzultácie, sa dozviete, ako sa do vecí verejných zapája
verejnosť v UK. Nechajte sa inšpirovať skúsenosťami samosprávy z Veľkej Británie, kde
zapájanie verejnosti má svoje princípy a pravidlá. Zistite, čo znamená súčasný trend
nepretržitého zapájania (continuos engagement) a využite ho v procesoch participatívnej
tvorby verejných politík.
Sociálny podnik je nutnosť, nie ukážka toho, akí sme moderní
Publikovaný: 17. marca 2020
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Ponúkame vám rozhovor o tenkom ľade sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, v
ktorom Bruno Konečný diskutuje s Janou Plichtovou – sociálnou psychologičkou, profesorkou
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Michalom
Smetankom – expertom na oblasť rozvojových stratégií a sociálneho podnikania a Petrom
Paľom – riaditeľom Centra pre regionálny rozvoj okresu Bardejov, bývalým prednostom obce
Raslavice, ktorý má bohaté skúsenosti so zavádzaním sociálneho podniku a sociálneho
podnikania. Do rozhovoru sa pridal aj Pavol Ceľuch, zakladateľ sociálneho obecného podniku
a starosta obce Sveržov.
Potrebujeme rozumieť duchu zákona, nielen striktne a slepo uplatňovať pravidlá
Publikovaný: 28. feburára 2020
Rozhovor s Danielom Klimovským, expertom NP PARTI, zodpovedným za monitoring a
hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, o nových výzvach a
„detských chorobách“, ktoré spustilo zavádzanie procesov participatívnej tvorby verejných
politík v ekosystéme verejnej správy. Ale aj o tom, prečo má každá inštitúcia, každá obec i
každé mesto svoje špecifiká, ktoré treba pri participatívnej tvorbe verejných politík zohľadniť.
Hlasovanie nie je súťaž, ale zodpovedný výber...príbeh Trnavského participatívneho
rozpočtu
Publikovaný: 31. januára 2020
V rozhovore, ktorý robil Lukáš Bulko, hovorí primátor Peter Bročka, že chce, aby Trnava bola
vzorom pre ostatné samosprávy, aby išla stále dopredu a stala sa mestom budúcnosti. V
rozhovore s Veronikou Majtánovou (hovorkyňa a vedúca Úseku komunikácie a marketingu na
MsÚ Trnava) a Pavlom Vančom (autor projektu z PR "Deti píšu deťom príbehy"), sa zdá, že aj
vďaka participatívnemu rozpočtu je Trnava na najlepšej ceste k naplneniu tejto vízie.
Rozmýšľate o participatívnom rozpočte i vy?
Klasická participácia už nestačí! Francúzsko sa ocitlo na križovatke.
Publikovaný: 8. januára 2020
Téma budovania kapacít v prostredí verejnej správy so zameraním na participatívnu tvorbu
verejných politík je jedným z pilierov národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorby verejných politík. V auguste 2019 naša expertka Soňa Kariková
realizovala rozhovor s troma predstaviteľmi miestnej územnej samosprávy vo Francúzsku.
POZNÁMKA: zverejnené príspevky v rámci Newslettra NP PARTI sú predmetom odpočtu
konkrétnych výstupov (zber dát III./ katalóg PODA 1, PODA 2), alebo prispievajú k plneniu
výstupu: séria odborných článkov, odborných rozhovorov – samostatné výstupy
k priebežnému zberu dát, ktoré sú zamerané na transfer dobrých skúseností zo zahraničia do
slovenskej praxe participatívnej tvorby verejných politík. Výstupy sú realizované formou
odborných článkov, rozhovorov s expertmi, alebo spracovania zahraničných príkladov
participácie s konkrétnymi odporúčaniami pre slovenskú prax, alebo výkon správy
v konkrétnom kompetenčnom okruhu miestnej, regionálnej územnej samosprávy a štátnej
správy.
katalóg k PODA 1 a PODA 2
 príprava materiálu za jednotlivé pilotné projekty a pracovné skupiny na jazykovú
korektúru
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príprava rozhovoru k téme prínosy participácie .- hodnotenie prínosov v prostredí
verejnej správy (S. Kariková a D. Švihlová).

publikácie
 vytvorená nová publikačná rada PARTICIPÁCIA
 prebieha príprava publikácií, ktoré dokumentujú a prezentujú výsledky projektu
(elektronické verzie pre znalostnú databázu a printové verzie na tlač)
 v monitorovanom období sa realizovali finalizačné práce pre vybrané výstupy z:
 podaktivity 1/
o Participácia: cesta mladých k politikám (PP2)
o autorky: Katarína Čavojská a Michaela Besedová
o Svidník – mesto pre všetkých: participácia znevýhodnených skupín na tvorbe
politík na lokálnej úrovni (PP6)
o autorky: Elena Gallová Kríglerová, Jana Kadlečíková a Alena Holka Chudžíková



o Nitra bez bariér: participácia a zvyšovanie prístupnosti (PP9)
o autori: Petra Ajdariová, Michaela Hajduková, Timea Hóková, Martina
Hrozenská, Pavol Korček, Irena Lehocká, Branislav Mamojka, Milan Měchura,
Naďa Šimová a Peter Teplický
podaktivity 2/
o Hlas menšín
o autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková,
Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová a Ivana Rapoš Božič
o
o
o
o

Participatívne rozpočty na školách
autorka: Dominika Halienová
Slovník participácie
autorky: Jana Plichtová a Anna Šestáková

Poznámka: publikácie sú dostupné:
http://www.minv.sk/?ros_np_participacia_knizna_edicia_participacia

účasť na podujatiach a prezentácie výsledkov projektu na verejných podujatiach
organizovaných treťou stranou





Dňa 16.1.2020 sme zabezpečovali prezentáciu programu „Nie je škola ako škola participatívny rozpočet na stredných školách“ na pracovnom rokovaní riaditeľov stredných
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho
kraja. Stretnutie sa konalo v sídle Úradu BSK V Bratislave.
V mesiaci január 2020 sme sa zúčastnili školenia koordinátorov participatívnych rozpočtov
a žiackych školských rád v Trnavskom samosprávnom kraji – Senica (29.1.), Piešťany (30.1.)
V dňoch 23.-24. januára 2020 sme sa zúčastnili vzdelávacieho kurzu "Tréning trénerov
participácie", prvá časť, organizovanom ÚSV ROS. Tréning sa konal v priestoroch Inštitútu
verejnej správy v Bratislave
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V mesiaci február 2020 sme sa zúčastnili školenia koordinátorov participatívnych
rozpočtov a žiackych školských rád v Trnavskom samosprávnom kraji – Trnava (4.2.),
Galanta (5.2.), Dunajská Streda (6.2.), ako aj školenia koordinátorov participatívnych
rozpočtov a žiackych školských rád v Bratislavskom samosprávnom kraji – Bratislava
(10.2., 13.2.) – zaškolených 20 škôl a školenia koordinátorov participatívnych rozpočtov
a žiackych školských rád v Trenčianskom samosprávnom kraji – Trenčín (17.2., 18.2., 19.2.)
– zaškolených 29 škôl.
V dňoch 11.-12. februára 2020 sme sa zúčastnili vzdelávacieho kurzu "Tréning trénerov
participácie", druhá časť, organizovanom ÚSV ROS. Tréning sa konal v priestoroch Hotela
Bratislava v Bratislave.
Dňa 17. februára 2020 sa zúčastnili otvorenia predmetu „Verejné politiky na Slovensku“,
ktorú viedol Daniel Klimovský. Predmet vznikol v spolupráci NP PARTI/ÚSV ROS a FiFUK
v Bratislave s cieľom zabezpečiť poznatky o najnovších trendoch spravovania vecí
verejných (otvorené vládnutie, zapájanie verejnosti, partnerstvo a dialóg).
Dňa 24. februára 2020 sme v sídle ÚSV ROS hostili druhú prednášku s témou Participatívna
tvorba verejných politík a využívanie tohto prístupu na Slovensku v rámci predmetu
Verejná politika na Slovensku, ktorý je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Dňa 21.apríla 2020 sme sa zúčastnili webináru 4THOUGHT for Solidarity organizovaný
European Solidarity Corps Resource Centre s využitím on-line foriem účasti.
V mesiaci apríl 2020 sme absolvovali online protikorupčný e-learning program vytvorený
národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru a absolvovanie záverečného
testu.
V mesiaci máj 2020 sme mali účasť na webinároch: PARTY-cipácia organizovaných
Nadáciou otvorenej spoločnosti s partnermi RmS a IPAO: Ako podpora participácie detí a
mladých ľudí pomáha vychovávať aktívnych občanov (11.5.), Úloha štátu a mládežníckych
organizácií pri výchove k aktívnemu občianstvu a Mládežnícka participácia – analýza stavu
a príklady dobrej praxe z regiónov (12.5.), Participácia – aby bolo deti a mladých ľudí (v
škole) počuť a Ako urobiť žiacku školskú participáciu (naozaj) participatívnou? (13.5).,
Reprezentatívny prieskum o prežívaní a participácií mladých v čase koronakrízy (21.5.).

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
 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 64
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 2 materiál
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 5
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 0 návrhov
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
 100% naplnený ukazovateľ
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
 počet absolventov celkom – od začiatku projektu: 59
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 26 úspešných absolventov VA
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
 počet vzdelávacích produktov – od začiatku projektu: 1
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 1 vzdelávací produkt
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: 143
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 1 podujatie
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POPIS K PLNENIU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k spracovaniu 2 materiály, ktoré počas realizácie projektu,
započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných, analytických a
metodických materiálov:
 Participácia verejnosti v kontexte dobrého vládnutia a jej kritická alternatíva
 Katalóg príkladov dobrej/zlej praxe z prostredia pilotnej schémy

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
 Participatívna tvorba verejných politík – skupina S3 – v dňoch: 28. – 29. 1. 2020 realizácia 1.
časti školenia Participatívna tvorba verejných politík pre zamestnancov miestnej územnej
a regionálnej samosprávy, Hotel Jánošík, Litovský Mikuláš, a 13. – 14. 2. 2020 realizácia 2.
časti školenia Participatívna tvorba verejných politík pre zamestnancov miestnej územnej
a regionálnej samosprávy, Hotel Družba Bratislava

P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k spracovaniu 0 legislatívnych návrhov, ktoré počas
realizácie projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0890 - Počet návrhov na
legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
 vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík (vytvorenie, otestovanie)
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 26 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: Participácia verejnosti v kontexte dobrého vládnutia a jej kritická alternatíva

zaradenie: podaktivita 2, teoretické východiská
odpočítavané na strane: MV SR
autorky: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Anna Šestáková, PhD.
stručný opis: štúdia objasňuje obsah pojmu dobrého vládnutie v kontexte medzinárodných
organizácií, inštitúcií EÚ a vlád členských štátov v previazaní na princíp a významu účasti
verejnosti na vládnutí. Upozorňuje na fakt, že na Slovensku, napriek nadštandardným
legislatívnym úpravám, nie sú požiadavky, ku ktorým sme sa zaviazali na základe
medzinárodných dohovorov adekvátne napĺňané. Súčasne si štúdia kladie kľúčovú otázku, či
je deliberatívna a participatívna demokracia lepšou alternatívou pre účasť na správe vecí
verejných. Spracovaný materiál ukazuje, že dobrá správa vecí verejných sa často chápe iba ako
prostriedok prosperity a hospodárskeho rastu, čo vedie k obmedzeným formám účasti
verejnosti a uprednostňovaniu hospodárskych záujmov na úkor ľudských práv
a inklúzie/súdržnosti.
kľúčové slová: good governance, účasť verejnosti, deliberácia, participatívna demokracia.
štruktúra dokumentu:
 Úvod
 Dobré vládnutie z perspektívy medzinárodných organizácií rozvojovej pomoci
 Problémy normatívnej koncepcie vládnutia
 Význam governance a zapájania verejnosti v EÚ
 Definícia verejnej participácie (vrátane kategorizácie dôvodov zapájania verejnosti
verejnou správou, popisu a charakteristiky vybraných metód verejnej participácie)
 Kritika koncepcie verejnej participácie v EÚ
 Je deliberatívna a participatívna demokracia lepšou alternatívou pre účasť na správe
vecí verejných?
 Kritika deliberatívnej participácie
 Záver
 Literatúra
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odpočítavaný materiál 2: Katalóg príkladov dobrej/zlej praxe z prostredia pilotnej schémy

zaradenie: podaktivita 2, monitoring a hodnotenie pilotnej schémy
odpočítavané na strane: MV SR
autor: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
spolupracujúci tím: Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra Poláková, Miroslava Bošelová,
Terézia Šabová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabinová.
stručný opis: S realizáciou pilotnou schémou je spojený aj Katalóg príkladov dobrej/zlej praxe,
ktorý vám ponúkame. Predstavuje výsledok zberu dát II., ktorého zámerom bolo na
jednotnom metodologickom základe zabezpečiť zber relevantných kvalitatívnych a
kvantitatívnych dát. Vzhľadom na cieľ monitoringu a evaluácie boli dáta zbierané na troch
úrovniach:
 Mikro-úroveň (personálna úroveň) – s cieľom zabezpečiť zber dát v interakcii s priamo
zainteresovanými osobami a partnermi na pilotných projektoch
 Mezo-úroveň (vnútroorganizačná úroveň) – s cieľom zachytiť vnútorné nastavenie
zapojených organizácií vo vzťahu k využívaným, alebo zamýšľaným participačným
procesom. Zámerom bolo odhaliť nielen vnútroorganizačnú klímu v týchto
organizáciách, ale tiež ich administratívno-organizačné postupy.
 Makro-úroveň (medziorganizačná úroveň) – s cieľom sledovať transfer poznatkov a
skúseností medzi zainteresovanými aktérmi (princíp učiacich sa organizácií)
Príbehy jednotlivých pilotných projektov sú budúcim užívateľom prezentované ako Katalóg
príkladov dobrej a zlej praxe. Zameriavajú sa na tri fázy:
 prvou fázou bola fáza prípravy a rozbehu pilotného projektu (prípravná fáza),
 druhou fázou bola fáza realizácie plánovaných aktivít (implementačná fáza),
 treťou fázou bola fáza ukončenia pilotného projektu (finalizačná fáza).
Dokumentujú priebeh, postupy, riziká, bariéry, mieru zapojenia verejnosti/zainteresovaných
skupín, ako aj postavenie a úlohu subjektov VS, MNO a iných aktérov v procese prípravy a
tvorby verejnej politiky. Súčasne príbehy slúžia ako zdroj dát pre analýza pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík s názvom: Aká je prax participatívnej tvorby verejných
politík?
Poznámka: Katalóg príkladov dobrej/zlej praxe v previazaní na záverečnú analýzu, ako aj súbor
rozhovorov s jednotlivými zástupcami pilotných projektov, plánujeme zverejniť a súčasne
použiť ako jeden z podkladov pre vysokoškolské skriptá k predmetu Verejné politiky na
Slovensku. Garantom predmetu je rovnako doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Vo februári 2020 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Úradom
splnomocnenenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Predmetom Memoranda je
dlhodobejšia spolupráca na presadzovaní aktuálne dominujúcich konceptov spravovania vecí
verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných
politík. Súčasťou testovania nového predmetu Verejné politiky na Slovensku vo výuke na
Filozofickej fakulte UK v Bratislave bolo aj nasadenie expertov a výstupov NP PARTI do živého
procesu vysokoškolského vzdelávania.
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Práve prípadové štúdie, dokumentujúce priebeh pilotnej schémy participatívnej tvorby
verejných politík, budú základom budúcej Čítanky participatívnej tvorby verejných politík,
ktoré ako vysokoškolské skriptá budú slúžiť nielen študentom Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, ale aj ostatným fanúšikom a presadzovateľom participácie.
štruktúra dokumentu:








národnom projekte
Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
Katalóg príkladov dobrej/zlej praxe
Použité metódy
Teoretické ukotvenie monitoringu
Organizácia zberu údajov
Príbehy, alebo katalóg dobrej/zlej praxe
 1/ Stratégia dlhodobej starostlivosti
Autorka: Alexandra S. Poláková
 2/ Participatívna realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou
Autor: Tomáš Jacko
 3/ Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji
Autor: Tomáš Jacko
 4/ Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám
Autori: Tomáš Malec, Daniel Klimovský
 5/ Od Levoče po Spišský Hrad, politiky medziobecnej spolupráce
Autorka: Terézia Sabová
 6/Svidník – mesto pre všetkých: integračná stratégia
Autor: Daniel Klimovský
 7/ Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
Autori: Tomáš Malec, Daniel Klimovský
 8/ Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta
Autorka: Alexandra Hrabinová
 9/ Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
Autorka: Terézia Sabová
 10/ Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
Autorka: Alexandra S. Poláková
 11/ Trvalo udržateľná mobilita v meste Banská Bystrica
Autor: Daniel Klimovský
 12/ Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
Autor: Jakub Varíni
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P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
názov informačného podujatia: PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJnÝCH POLITÍK – ŠKOLENIE/SKUPINA S3

priradenie podujatia: PODA 2 / 2.3. Budovanie kapacít
typ podujatia: školenie – testovanie vzdelávacieho programu
poverená expertka za ÚSV ROS: Alena Petrželková
lektori: Kaja Miková, PDCS, Dušan Ondrušek, PDCS
školiaca skupina: S3
časová dotácia vzdelávania: 32 hodín
téma stretnutia: testovanie novovytvoreného vzdelávacieho programu Participatívna tvorba
verejných politík v zameraní na zamestnancov VS s dôrazom na subjekty miestnej
a regionálnej územnej samosprávy
kľúčové slová: participatívna tvorba verejných politík, dizajn a vedenie participatívnych
procesov, facilitácia, nácvik zvládania krízových situácií, implementácia participatívnych
procesov, participatívny rozpočet, zber podnetov od občanov – dotazníkové prieskumy.
cieľová skupina: zamestnanci miestnej a regionálnej územnej samosprávy
zapojené subjekty VS: Hlohovec, Bratislavský samosprávny kraj, Veľký Šariš, Nové Zámky,
Svidník, Mestská časť Bratislava-Rusovce, Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Snina,
Liptovský Mikuláš, Trnava, Žilina, Trenčín, Topoľčany, Senica, Mestská časť Bratislava-Karlova
Ves
termín a miesto školení:
28. - 29. 1. 2020 realizácia 1. časti školenia / Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš
13. – 14. 12. 2020 realizácia 2. časti školenia / Hotel Družba, Bratislava
počet zapojených osôb: 23 + 3 = spolu 26 osôb, školenie zástupcov VS
počet úspešne vyškolených osôb: (odpočet MU): 26
poznámka: v rámci skupiny S3 boli doškolení 2 účastníčky zo skupiny S1 (Alexandra
Ostertágová, MŠVVŠ SR, Jitka Dobbersteinová, Centrum vedecko-technických informácií) a 1
účastník zo skupiny S2 (Pavel Kanka, ÚV SR)
obsah podujatia / program: Čo je verejná politika, 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, Participatívny rozpočet, Zber podnetov
od občanov – tvorba dotazníka, Typy verejných stretnutí, Úvod do evaluácie participatívneho
procesu.
poznámka: dokumentácia v prílohe
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P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 26 úspešných absolventov, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0722 počet
úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
zoznam účastníkov: ŠKOLENIE S3
Matúš

Lukačovič

Mesto Hlohovec

Tereza

Langerová

Bratislavský samosprávny kraj

Ján

Mitáč

Bratislavský samosprávny kraj

Viliam

Kall

Mesto Veľký Šariš

Katarína

Hozlárová

Mesto Nové Zámky

Kristína

Tchirová

Mesto Svidník

Judita

Trnovcová

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Dárius

Krajčír

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Miriam

Horváthová

Mesto Nové Zámky

Erika

Jankajová

Mesto Snina

Michaela

Šalachová

Mesto Snina

Jana

Kostovčáková

Mesto Snina

Eva

Hudecová

Mesto Liptovský Mikuláš

Alena

Chebeňová

Mesto Liptovský Mikuláš

Ivana

Vidová

Mesto Trnava

Martina

Brnčalová

Mesto Žilina

Katarína

Gazdíková

Mesto Žilina

Veronika

Sučanská

Mesto Trenčín

Vladimíra

Matušíková

Mesto Topoľčany

Filip

Lackovič

Mesto Senica

Katarína

Šustáková

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Jana

Ščerbáková

Mesto Snina

Mária

Lošonská

Mesto Liptovský Mikuláš

Pavel

Kanka

ÚV SR

Jitka

Dobbersteinová

Centrum vedecko-technických informácií

Alexandra

Ostertágová

MŠVVŠ SR

Poznámka k účastníkom, ktorí ukončili školenie s inou školiacou skupinou: v rámci skupiny
S3 boli doškolení 2 účastníčky zo skupiny S1 (Alexandra Ostertágová, MŠVVŠ SR, Jitka
Dobbersteinová, Centrum vedecko-technických informácií) a 1 účastník zo skupiny S2 (Pavel
Kanka, ÚV SR).
Poznámka k účastníkom, ktorí nedali súhlas s poskytnutím a používaním osobných údajov:
Stanislav Minarech – S1, Žofia Gulášová – S2, Andrej Bonko – skupina S2, Boris Striženec – S2
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P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
vzdelávací program: Participatívna tvorba verejných politík

priradenie podujatia: PODA 2 / 2.3. Budovanie kapacít
typ podujatia: tvorba produktov a služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
poverená expertka za ÚSV ROS: Barbara Gindlová, Alena Petrželková
spolupracujúci experti: Zora Paulíniová, Kaja Miková, Dušan Ondrušek
Profil absolventa/absolventky vzdelávacieho programu / autorka Zora Pauliniová
Vzdelávacie sylaby pre vzdelávací program / autori Karolína Miková, Dušan Ondrušek, PDCS
Metodiky pre lektorov vzdelávacieho programu / autori Karolína Miková, Dušan Ondrušek,
PDCS
 Modul 1: Dizajn a vedenie participatívnych procesov
 Modul 2: Facilitácia rôznych druhov stretnutí v kontexte participatívnej tvorby
verejných politík
 Modul 3: Realizácia participatívnych postupov a nácvik zvládania náročných
a krízových situácií
 Modul 4: Participatívna implementácia a hodnotenie navrhovaných verejných politík
Sada učebných textov pre účastníkov vzdelávacieho programu
 Začíname participovať: kedy a ako? / autorky: Karolína Miková, Miroslava Žilinská,
Zuzana Fialová, PDCS
 Riadenie a koordinácia participatívnej tvorby verejných politík / autorka: Karolína
Miková, PDCS
 Menej tradičné metódy participácie občanov / autorky: Karolína Miková, Miroslava
Žilinská, Zuzana Fialová, PDCS
 Riešenie konfliktov v participácii verejnosti / autori: Dušan Ondrušek, Karolína
Miková, Miroslava Žilinská, PDCS
 Správa z deliberačného fóra – príloha k učebným textom / autori: Karolína Miková,
Dušan Ondrušek, Petra Szeghy PDCS
Testovanie vzdelávacieho programu / lektori: Kaja Miková a Dušan Ondrušek
Skupina S1: cieľová skupina odborní zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy – 15
účastníkov / 3. – 4. septembra 2019 Bratislava, 24. – 25. septembra 2019 Trenčianske Teplice
Skupina S2: cieľová skupina odborní zamestnanci Úradu vlády SR – 18 účastníkov / 28. – 29.
novembra 2019, 10. – 11. decembra 2019 Bratislava
Skupina S3: cieľová skupina odborní miestnej a regionálnej samosprávy – 26 účastníkov / 28.
– 29. januára 2020 Liptovský Mikuláš, 13. – 14. februára 2020 Bratislava
Vyhodnotenie vzdelávacieho programu – Participovať? Participovať! (dokument je
predmetom záverečnej analýzy) / autorky: Barbara Gindlová, Alena Petrželková
Jedným z pilierov projektu bola aj téma budovania kapacít v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík v prostredí verejnej správy. Z dôvodu absencie programov ďalšieho
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vzdelávania pracovníkov verejnej správy so zameraním na zapájanie verejnosti a riadené
participatívne procesy vznikol špecializovaný vzdelávací program pre podporu zavádzania
participačných procesov do tvorby verejných politík v prostredí verejnej správy s názvom
“Participatívna tvorba politík ”. Začiatok prác na príprave vzdelávacieho programu patril
analýze prostredia verejnej správy a prieskumu potrieb pracovníkov VS na rôznych úrovniach.
Výsledkom prác bol dokument Profil absolventa, ktorý pomenoval možnosti a bariéry v
uplatňovaní participatívnych prístupov v ekosystéme verejnej správy. Materiál identifikoval
základný rámec pre identifikáciu potrebných poznatkov, zručností a postojov, potrebných pre
zavádzanie (inovatívnych) prístupov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti:
 čo potrebujú vedieť (vedomosti),
 čo potrebujú vedieť robiť (zručnosti),
 aké majú mať postoje.
Profil absolventa slúžil ako východiskový dokument pre nastavenie a tvorbu vzdelávacieho
programu, ktorý na základe verejného obstarávania a podpísanej zmluvy z januára 2019,
pripravilo PDCS – Partners for Democratic Change. PDCS navrhlo vzdelávacie sylaby –
štruktúru vzdelávacieho programu v previazaní na obsahovú štruktúru, časové dotácie,
metódy vzdelávania. V marci 2019 bol návrh štruktúry prerokovaný na pracovnom stretnutí
zástupcov pilotných projektov a ďalších prizvaných expertov. Blok zameraný na
pripomienkovanie navrhovanej štruktúry viedla Kaja Miková z PDCS. Na základe podnetov
a pripomienok bola spracovaná metodika k vzdelávaciemu programu (trénerské noty), ktoré
sú prehľadným manuálom ako zvládnuť jednotlivé témy vo vzdelávacom procese z pohľadu
lektora a trénera. Metodika je postavená na modulárnom princípe a jej súčasťou sú štyri
samostatné moduly, ktoré reprezentujú hlavné témy vzdelávania:





Modul 1: Dizajn a vedenie participatívnych procesov
Modul 2: Facilitácia rôznych druhov stretnutí v kontexte participatívnej tvorby
verejných politík
Modul 3: Realizácia participatívnych postupov a nácvik zvládania náročných
a krízových situácií
Modul 4: Participatívna implementácia a hodnotenie navrhovaných verejných politík

V auguste 2019 bola s PDCS podpísaná zmluva na poskytnutie trénerských a lektorských
služieb, zameraných na testovanie novovytvoreného programu vzdelávania Participatívna
tvorba verejných politík pre pracovníkov verejnej správy. V mesiaci september 2019 sme začali
testovať vzdelávací program na troch školiacich skupinách tak, aby sme obsiahli účastníkov
z prostredia ústredných orgánov štátnej správy, ako aj regionálnej a miestnej územnej
samosprávy. Posledné školenie sa konalo vo februári 2020. Súčasne sa rozbehol program
vzdelávania trénerov pre vzdelávací program, ktorý financoval ÚSV ROS mimo náklady
projektu. Na základe vyhodnotenia školiacich aktivít zo strany účastníkov, lektorov, ako aj
zástupcov projektu ÚSV ROS došlo k návrhom na aktualizáciu textov pre účastníkov –
podporné vzdelávacie materiály k vzdelávaciemu programu s dôrazom na prácu s existujúcim
materiálom „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“, ktorý zakotvil 4
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základné scenáre účasti verejnosti (december 2014)1 a bol Vláda SR schválený Uznesením
vlády SR č. 645/2014:
 Začíname participovať: kedy a ako? / autorky: Karolína Miková, Miroslava Žilinská,
Zuzana Fialová, PDCS
 Riadenie a koordinácia participatívnej tvorby verejných politík / autorka: Karolína
Miková, PDCS
 Menej tradičné metódy participácie občanov / autorky: Karolína Miková, Miroslava
Žilinská, Zuzana Fialová, PDCS
 Riešenie konfliktov v participácii verejnosti / autori: Dušan Ondrušek, Karolína
Miková, Miroslava Žilinská, PDCS
 Správa z deliberačného fóra – príloha k učebným textom / autori: Karolína Miková,
Dušan Ondrušek, Petra Szeghy PDCS
Vyhodnotenie vzdelávacieho programu bolo predmetom ďalších mesiacov, ktoré otvorilo
intenzívny dialóg o možnostiach budovania kapacít v prostredí verejnej správy, najvhodnejších
foriem a metód vzdelávania a učenia sa, prínosu nových prvkov ako sú komunity praxe vo
vzdelávaní a učení sa praxou. Budúcnosť vzdelávacieho programu bude klásť dôraz na:
identifikáciu aktérov a dizajn participatívneho procesu s dôrazom na materiál Pravidlá
zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, ktorý zakotvil 4 základné scenáre účasti
verejnosti (uznesenie vlády SR č. 645/2014)2, riadenie participatívnych procesov, metódy
participácie a realizácia participatívnych postupov a monitoring a vyhodnocovanie
participatívnych procesov.
Aké sú zistenia pilotného testovania vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných
politík?
 vedomosti o nástrojoch, možnostiach, nastavení a riadení participatívnych procesov sú
u zamestnancov VS nedostatočné,
 pilotné testovanie ukázalo cestu, ako realizovať tento typ vzdelávania z hľadiska formy,
štruktúry a obsahu,
 pre zavádzanie participácie je kľúčové, aby bol vzdelávací program zaradený do
ďalšieho vzdelávania VS,
 bola zadefinovaná potreba vytvorenia novej pozície v prostredí VS –
lektor/konzultant/manažér/koordinátor participácie.
Ako budú pokračovať aktivity pre podporu budovania kapacít v prostredí VS?
ÚSV ROS pripravuje pokračovanie projektu NP PARTI II, ktorý reaguje na uvedené zistenia a
zabezpečuje:
 systematické vzdelávanie zamestnancov VS v oblasti participatívnej tvorby verejných
politík,
 podporu vzniku nových pracovných miest manažérov a koordinátorov participácie
v prostredí VS,
1

2

http://www.minv.sk/?ros_ogp_vystup
http://www.minv.sk/?ros_ogp_vystup
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prípravu pilotných schém budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby
verejných politík v prostredí VS (štátna správa, miestna a regionálna územná
samospráva),
transfer dobrých príkladov zo zahraničnej praxe,
distribúciu a disemináciu výsledkov NP PARTI 1 do odbornej praxe VS,
masívnu informačno-komunikačnú o prínosoch participácie pre VS,
analytickú činnosť zaisťujúcu monitoring a hodnotenie prebiehajúcich participatívnych
procesov,
sieťovanie odborných zamestnancov VS a budovanie platforiem „ambasádorov
participácie“ a „agentov zmeny“ pre oblasť otvoreného vládnutia VS,
vytvorenie nových vzdelávacích modulov šitých na mieru potrebám VS,
prípravu konzultantov a expertov schopných podporovať participatívnu tvorby
verejných politík vo VS,
vytvorenie novej profesie pre poskytovanie nových vzdelávacích služieb
(lektor/konzultant participácie),
systémovú podporu participatívnej tvorby verejných politík vo VS vytvorením nových
pracovných
miest
pre poskytovanie nových služieb (lektor/konzultant participácie) na strane ÚSV ROS.

Čo je potrebné pre budovanie kapacít pre participáciu vo VS – odporúčania:
 zapájanie ďalších inštitúcií a mimovládnych neziskových organizácií do vzdelávania na
podporu participácie,
 zapracovanie novej pracovnej pozície do Katalógu a štruktúry pracovných miest vo VS,
 vznik profesijných asociácií expertov pre participatívnu tvorbu verejných politík a
komunikáciu s občanmi,
 podpora partnerstva a participatívnej tvorby politík prostredníctvom dopytovo
orientovaných a národných projektov,
 príprava študentov vysokých škôl na prácu vo verejnom sektore presadzovaním nových
vzdelávacích konceptov zameraných na otvorené vládnutie a zapájanie verejnosti,
 zakomponovať vzdelávanie o možnostiach zapájania žiakov a študentov do
rozhodovacích procesov na úrovni školy a mesta do osnov základných a stredných škôl.
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ
Newsletter NP PARTI
 publikovali sme dvanásť newslettrov
 podrobný opis jednotlivých newslettrov nájdete na str. 32 predloženého dokumentu
 Poznámka: spracované newslettre - viď prílohu
Z denníkov analytických expedícií
 Január 2020 - Február 2020 - Marec 2020 - Apríl 2020 - Máj 2020
Poznámka: spracované denníky - 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, Bratislavského a Trnavského
samosprávneho kraja (v previazaní na zber dát III. a pracovnú skupinu – participatívne
rozpočty a školy)
 Poznámka: viď prílohu
Nová knižná edícia – PARTICIPÁCIA
Národný projekt na svojich cestách – fyzických aj myšlienkových – zozbieral a získal obrovské
množstvo poznatkov, informácií a skúseností, ktoré by vydali na knihu. A nie na jednu! Preto
sa zrodila myšlienka, ako všetky tieto hodnotné a praktické informácie spracovať a
sprostredkovať všetkým, ktorí už verejnosť zapájajú, alebo s participáciou chcú začať a
potrebovali by podporu v podobe odbornej literatúry, ktorá na Slovensku stále chýba. Aby sme
uspokojili rôzne skupiny predstaviteľov verejnej správy, obyvateľov či mimovládnych
neziskových organizácií, ktoré majú buď parciálne, alebo všeobecné požiadavky na informácie
o participácii, rozhodli sme sa na mieru šité publikácie ponúknuť v novej knižnej edícii
Participácia, ktorú bude vydávať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti.
V rámci prípravy edície sme vypracovali edičný plán, vytvorili logo pre ľahšiu vizuálnu
identifikáciu edície a začali sme pracovať na edičnej príprave jednotlivých titulov. Publikácie
budú mapovať cestu národného projektu v praktickej rovine – predstavia skúsenosti z
pilotných projektov, ktoré otvárali rôzne témy a úrovne zapájania verejnosti, ale aj
sprostredkujú informácie z teoretickej úrovne – predstavia výsledky práce výskumných tímov
v oblasti participácie na Slovensku. Publikácie budú dostupné v online verzii na webovej
stránke národného projektu, kde sme v rámci štruktúry webovej stránky vytvorili a otestovali
novú rubriku Publikácie. Cieľom je, aby informácie boli rýchlo a ľahko dostupné. Prístup k
publikáciám bude zabezpečený aj prostredníctvom QR kódu.
Publikácie
Došlo k finalizácii niekoľkých výstupov do podoby elektronických publikácií. Konkrétne
za podaktivitu 1/ Participácia: cesta mladých k politikám (PP2) - autorky: Katarína Čavojská
a Michaela Besedová, Svidník – mesto pre všetkých: participácia znevýhodnených skupín na
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tvorbe politík na lokálnej úrovni (PP6) - autorky: Elena Gallová Kríglerová, Jana Kadlečíková
a Alena Holka Chudžíková, Nitra bez bariér: participácia a zvyšovanie prístupnosti (PP9) autori: Petra Ajdariová, Michaela Hajduková, Timea Hóková, Martina Hrozenská, Pavol
Korček, Irena Lehocká, Branislav Mamojka, Milan Měchura, Naďa Šimová a Peter Teplický. Za
podaktivitu 2/ Hlas menšín - autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka
Chudžíková, Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová a Ivana Rapoš Božič a Participatívne rozpočty
na školách - autorka: Dominika Halienová.
Súčasne sú v procese publikácie: Slovník participácie - autorky: Jana Plichtová a Anna
Šestáková, publikácia k pilotnému projektu PP3, PP5, PP7, PP9 – vo verzii jasná tlač, PP11,
Atlas komunít, Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie.
Web stránka projektu – znalostná databáza
 prebieha reštrukturalizácia sekcií v rámci web stránky ÚSV ROS,
 realizovali sme činnosti, ktoré umožnia dlhodobo archivovať výsledky, výstupy,
publikácie projektu cez dostupné a 24/7 prístupné informačné kanály (tvorba
znalostnej databázy v previazaní na podkativitu 1 na web stránke ÚSV ROS, ako aj
využitie web stránky www.participacia.eu na budovanie samostatného informačného
zdroja.
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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