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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:
 dohody mimo pracovného pomeru
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru
 DoVP/NPP/PA2/2020/8: Klimovský Daniel
 DoVP/NPP/A/2020/9: Tomeková Alexandra
 DoVP/NPP/A/2020/17: Radváková Mária
 DoVP/NPP/PA2/2020/16: Švihlová Danka
 DoVP/NPP/PA2/2020/10: Kariková Soňa
 DoVP/NPP/A/2020/18: Gibová Ivana
Zoznam zazmluvnených za mesiac jún 2020 – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
finančné čerpanie / ŽOP
 k 30. júnu 2020 boli spracované a vyexpedované na kontrolu RO tieto ŽOP:
 ŽOP č. 314011M298200901 v objeme 84 736,48 Eur (zúčtovanie zálohovej platby
za prijímateľa MV SR za obdobie 01-05/2020)
monitorovacia správa za január – máj 2020
 k 30. júnu 2020 bola spracovaná monitorovacia správa za január - máj 2020 k ŽOP:
314011M298200901,
 podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za január - máj 2020.
verejné obstarávanie 6 /2020
 podpis 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,
plnenie predmetu zmluvy/zmlúv
 zabezpečenie podujatí – príprava záverečnej konferencie.
predĺženie realizácie projektu
 podpis dodatku č. 2 k rozhodnutiu (zmenové konanie č. 2) predĺženie realizácie
projektu do 31. 8. 2020,
ostatné aktivity
 odhady čerpania finančných prostriedkov v období 7-8/2020, zostatky na účtoch, zdroj
krytia 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
 od 01. 06. 2020 boli uvoľnené opatrenia hlavného hygienika SR súvisiace s pandémiou
COVID 19
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SUMARIZÁCIA
K odpočtovaniu za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:






P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 4 materiály
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS – 0 návrh
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít – 0 absolventov
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí – 0 podujatie
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
– 0 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:
 aktualizácia výsledkov a výstupov: v rámci monitorovacieho obdobia priebežne
prebieha sumarizácia dokumentácie a ďalších relevantných informácií a materiálov
k jednotlivým pilotným projektom, ktoré sa publikujú na web stránke v rámci
identifikačných kariet k pilotným projektom.
 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,
 príprava publikácií na tlač: 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: príprava publikácie Čítanka
participatívnej tvorby verejných politík, ktorá predstaví prípadové štúdie
dokumentujúce priebeh pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
(dopracovanie anotácií k jednotlivým štúdiám/príbehom a kontrolných otázok pre
čitateľa)
 príprava záverečnej konferencie: príprava obsahovej štruktúry konferencie, zameraná
na prezentáciu výstupov a výsledkov pilotnej schémy, ako aj jednotlivých pilotných
projektov a ich hlavných aktérov za MNO a VS

aktualizácia výsledkov a výstupov – vrátane identifikačných kariet pilotných projektov
Doplnenie identifikačných kariet k jednotlivým pilotným projektom, spracovaným na
jednotnom metodickom základe. Aktualizácia informácií a dát – doplnenie vybraných textov –
konkrétne prípadových štúdií a sfinalizovaných publikácií pre znalostnú databázu k pilotnej
schéme participatívnej tvorby verejných politík a jej dvanástim pilotným projektom.
Aktualizované 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)
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o
o
o
o

Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých (PP9)
Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni (PP10)
Trvalo udržateľná mobilita (PP11)
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).
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 boli materiály upravené po grafickej stránke v zmysle jednotnej
grafickej štruktúry (s výnimkou projektu PP8).
V rámci monitorovacieho obdobia boli pre novú knižnú radu PARTICIPÁCIA sfinalizované
publikácie:
 PP3/ Participácia v rozvoji environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
 PP7/ Participácia a odpadové hospodárstvo
 PP8/ Participatívne mechanizmy: KTO, ČO, KEDY, AKO?
 PP11/ Doprava, mesto a ľudia - participácia v plánovaní udržateľnej mobility
POZNÁMKA
Publikácie sú súčasťou identifikačných kariet k jednotlivým pilotným projektom a súčasne
tvoria samostatnú časť znalostnej databázy NP PARTI, ktorá je v súčasnosti dostupná v rámci
sekcie Publikácie na web stránke ÚSV ROS – NP Participácia.
 https://www.minv.sk/?ros_np_participacia_knizna_edicia_participacia

príprava tlačových dát a 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. Všetky publikácie
budú bezplatne dostupné v elektronickej forme. Súčasne bolo identifikovaných osemnásť
titulov, ktoré si vyžadujú prípravu tlačových dát, aby mohli byť následne vypublikované
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a distribuované v knižnej podobe. Z nich desať je spojených s realizáciou pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík.
V súvislosti s prípravou publikácií a ich tlačovej verzie bola predmetom monitorovacieho
obdobia aj príprava verejného obstarávania na tlač publikácií. Publikácie, ktoré boli
identifikované pre tlač:
P. č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Predmet zákazky (názov
publikácie / brožúry)

Špecifikácia zákazky

Predpokladané
množstvo v
kusoch

publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V2 pure,
Participácia: cesta mladých
obálka papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah)
ľudí k politikám
papier BO 130 g, farebnost 4+4, počet strán 64
Participácia v rozvoji
environmentálnej
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V2 pure,
výchovy, vzdelávania a
obálka papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah)
osvety
papier BO 130 g, farebnost 4+4, počet strán 32
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V2 pure,
Participácia obcí pri rozvoji
obálka papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah)
územných klastrov
papier BO 130 g, farebnost 4+4, počet strá 72
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V2 pure,
Svidník – mesto pre
obálka papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah)
všetkých
papier BO 130 g, farebnost 4+4, počet strá 140
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V2 pure,
Participácia a odpadové
obálka papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah)
hospodárstvo
papier BO 130 g, farebnost 4+4, počet strá 52
Participatívne
publikácia - formát (rozmer) 130x210 mm, väzba V4,
mechanizmy: KTO, ČO,
obálka papier BO 200g, farebnosť 4+4, vnútro (obsah) BO
KEDY, AKO?
130 g, farebnosť 4+4, počet strán 72
Prístupné mesto –
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V4,
participácia pri zvyšovaní
obálka papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah)
prístupnosti mesta Nitry
papier BO 120 g, farebnost 4+4, počet strán 216
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V2 pure,
Participácia a plánovanie
obálka papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah)
verejných priestranstiev
papier BO 130 g, farebnost 4+4, počet strán 52
Doprava, mesto a ľudia publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V2 pure,
participácia v plánovaní
obálka papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah)
udržateľnej mobility
papier BO 130 g, farebnost 4+4, počet strán 52
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V2 pure,
Atlas - budovania komunít obálka papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah)
papier BO 130 g, farebnost 4+4, počet strán 52

25

25

25

25

25

250

25

25

25

25

monitorovania a hodnotenia pilotnej schémy
V monitorovacom období sa spracovávala záverečná analýza pilotnej schémy participatívnej
tvorby verejných politík s názvom Aká je prax participačnej tvorby verejných politík?

príprava záverečnej konferencie a prezentácie výstupov z pilotných projektov
Bol identifikovaný dátum záverečnej konferencie na 6. a 7.augusta 2020. Súčasne sa otvorili
otázky ako najlepšie prezentovať výsledky pilotnej schémy tak, aby sme účastníkom neponúkli
otrocký odpočet výsledkov jednotlivých projektov.
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Hľadali sme spoločné znaky a menovatele vybraných projektov a súčasne sme uvažovali
v intenciách záverov z analytickej činnosti a vzdelávania, ktoré hovorili o podpore komunít
praxe (Community of practice). Bolo navrhnutých šesť tematických skupín:
 Participácia a mladí ľudia
 Participácia a budovanie komunít
 Participácia a zdravotne postihnutí
 Participácia a enviromentálne výzvy
 Participatívne rozpočty
 Participácia a verejné priestory
 Participácia? Participácia!

V rámci konferencie sme sa rozhodli pre pilotné testovanie nového modelu vzdelávania
a zdieľania vedomostí, skúseností a zručností k participácii, ktorý je postavený na sieťovaní
a vzájomnom učení sa. Zámerom bolo v zmysle budovania partnerstiev medzi MNO a VS
ponúknuť komunikačnú platformu pre expertov z prostredia MNO, obcí, miest, ústredných
orgánov štátnej správy, ako aj samosprávnych krajov.
Komunity praxe sú otvorenou metódou, podporujúcou proces efektívneho učenia sa
jednotlivcov i organizácií/inštitúcií, založenom na poznatkovom manažmente a vzájomnej
dôvere. Komunity praxe vytvárajú novú sociálnu infraštruktúru pre danú tému a proces učenia
sa v praxi a praxou.
Konferencia bola navrhnutá tak, že využíva modulárny princíp (v jednom čase sa deje viacero
blokov). Vsadili sme na prezentáciu participačných metód, ktoré vytvoria rámec pre
komunikáciu obsahu, ako aj na reálnu skúsenosť expertov a konkrétne výsledky projektu.
Základný model konferencie je postavený na vzorci (prezentácia, prednáška, panelová
diskusie, expertný panel), ktoré dokumentujú jednotlivé projekty a ich výsledky, s formátmi,
ktoré ponúkajú aktívnu interakciu s účastníkmi, ako aj vytvárajú priestor na získanie nových
zručností (praktické workshopy, tréningy, hry).
V monitorovacom období sme komunikovali s dodávateľom, so zástupcami jednotlivých
projektov, externými expertmi, partnermi a dolaďovali sme podobu programu, ako sa aj
pripravovali na výber vhodného miesta, spĺňajúci požadované parametre (viac ako sto
účastníkov) pre dvojdňovú záverečnú konferenciu k projektu.
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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





stále prebieha tvorba samostatného materiálu, ktorý bude súčasťou záverečnej
analýzy. Predstaví ďalšiu nadstavbovú interpretáciu dát z reprezentatívneho
prieskumu postojov verejnosti k participácii v Slovenskej republike,
dochádza k editovaniu, gramatickým korektúram a grafickej príprave materiálov pre
ich zaradenie do elektronickej databázy publikácií,
komunikácia s expertkami o ich účasti a forme zapojenia na záverečnej konferencii
k projektu, ako aj na Týždni otvoreného vládnutia, naplánovaného na september 2020,
spracované podklady –výstupy pre identifikačnú kartu k podaktivite 2 a pracovnú
skupinu teoretické východiská:
 Ukotvenie participácie / typ dokumentu: teoretická štúdia
 Slovník participácie / typ dokumentu: slovník pojmov
 Participácia verejnosti v kontexte dobrého vládnutia a jej kritická alternatíva /
typ dokumentu: teoretická štúdia
 Prehľad prístupov merania a hodnotenia kvality participácie / typ dokumentu:
teoretický prehľad, alebo sprievodca prístupov k meraniu a hodnoteniu kvality
participácie
 Analytický rámec plánovania a hodnotenia projektov verejnej participácie / typ
dokumentu: manuál plánovania a hodnotenia participatívnych procesov
 Procesná mapa, alebo praktický sprievodca participatívnym procesom / typ
dokumentu: praktický sprievodca participatívnym procesom
 Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík / typ
dokumentu: analýza

Karta sumarizuje spracované výstupy v jednotnej štruktúre:
 zaradenie: podaktivita 2, teoretické východiská
 zapojené expertky:
 názov dokumentu:
 typ dokumentu:
 stručný opis:
 kľúčové slová:
 pre koho je materiál určený:
 rozhovor s realizátorkami projektu:
 ďalšie relevantné články a výstupy:
 kontakty:
Zodpovedné expertky: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Anna Šestáková, PhD.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín





komunikácia s expertkami o ich účasti a forme zapojenia na záverečnej konferencii
k projektu v previazaní na niekoľko tematických skupín:
o Participácia a mladí ľudia,
o Participácia a zdravotne postihnutí,
o Participácia a budovanie komunít),
komunikácia k účasti expertiek a prezentácii výstupov NP PARTI na Týždni otvoreného
vládnutia, naplánovaného na september 2020,
spracované podklady –výstupy pre identifikačnú kartu k podaktivite 2 a pracovnú
skupinu zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík:
o Hlas menšín / typ dokumentu: knižná publikácia – prípadové štúdie k zapájaniu
zraniteľných skupín do tvorby verejných politík na národnej, regionálnej
a lokálnej úrovni,
o Svidník – mesto pre všetkých / typ dokumentu: praktická príručka (metodika)
ako zapájať znevýhodnené skupiny do tvorby verejných politík na lokálnej
úrovni spojená s prílohou – prehľad vhodných metód participácie zraniteľných
skupín.

PUBLIKÁCIE NÁJDETE NA WEB STRÁNKE ÚSV ROS
 HLAS MENŠIN
 SVIDNÍK - MESTO PRE VŠETKÝCH
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








komunikácia s D. Klimovským o jeho účasti a forme zapojenia na záverečnej
konferencii k projektu, ako aj na Týždni otvoreného vládnutia, naplánovaného na
september 2020,
v rámci monitorovacieho obdobia prebiehala jazyková korektúra k vybraným
prípadovým štúdiám,
dopracovanie anotácií k jednotlivým štúdiám/príbehom a kontrolných otázok pre
čitateľa,
príprava publikácie Čítanka participatívnej tvorby verejných politík, ktorá predstaví
prípadové štúdie dokumentujúce priebeh pilotnej schémy participatívnej tvorby
verejných politík a bude slúžiť najmä pre študentov vysokých škôl, ale je praktickým
a zrozumiteľne napísaným materiálom, ponúkajúcim príbeh participatívnej praxe aj
pre zástupcov verejnej správy, MNO, akademického sektora, či angažovaného
a aktívneho občana.
v monitorovacom období prebieha príprava analýzy pilotnej schémy participatívnej
tvorby verejných politík a názvom: Aká je prax participačnej tvorby verejných
politík?
spracované podklady – výstupy pre identifikačnú kartu k podaktivite 2 a pracovnú
skupinu teoretické východiská:
 Katalóg príkladov dobrej/zlej praxe z prostredia pilotnej schémy / typ
dokumentu: katalóg dvanástich príbehov participatívnej tvorby verejných
politík
 Metodika priebežnej dokumentácie a hodnotenia participatívnych procesov / typ
dokumentu: metodický návod

Zodpovední experti: Daniel Klimovský
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
 Poznámka: /
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zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy
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
Vznikli tri prípadové štúdie, ktoré sú podkladom pre analýzu procesov v štátnej správe
a zdrojom dát pre ďalší výskum. Štúdie boli realizované v previazaní na agendu otvoreného
vládnutia a ponúkli pohľad na stav a mieru participácie v prostredí orgánov štátnej správy.

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. Výsledkom bude súbor troch rozhovorov o participácii v zahraničí.




komunikácia s M. Sedlačkom o jeho účasti a forme zapojenia na záverečnej konferencii
k projektu, ako aj na Týždni otvoreného vládnutia, naplánovaného na september 2020,
príprava a realizácia intervií o participácii v Rakúsku s dôrazom na Štandardy
zapájania verejnosti
v monitorovacom období spracované prepisy z prvých rozhovorou S Ritta Trattnig a
Michaelom Kallingerom.

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
participatívne rozpočty a samospráva
 spracovaný príbeh PR v Spišskej Belej (zatiaľ nepublikovaný)
 spracovaný príbeh PR v malých obciach (zatiaľ nepublikovaný)
 prebieha analýza dát z rozhovorov a spracovanie príbehu PR v meste Prievidza
(finalizácia august)
 prebieha analýza dát z rozhovorov a spracovanie príbehu PR v meste Rožňava
(finalizácia august)
 prebieha analýza dát z rozhovorov pre prípravu príbehu PR v meste mestská časť
Bratislava – Nové mesto (finalizácia august)
Komunikácia s A. Hrabinovou o jej účasti a forme zapojenia na záverečnej konferencii
k projektu, ako aj na Týždni otvoreného vládnutia, naplánovaného na september 2020.
Výsledkom bude 7 vypublikovaných newslettrov – príbehov participatívneho rozpočtu
(Trnava, Banská Bystrica, Prievidza, Rožňava, Spišská Belá, MČ – Bratislava – Nové mesto
a malé obce), ktoré vytvoria súbor príbehov, mapujúcich prax zavádzania participatívnych
rozpočtov v slovenskej samospráve. Materiál slúži na spracovanie samostatnej publikácie,
ktorá je predmetom záverečnej analýzy participatívnych procesov s pracovným názvom 100+1
otázok a odpovedí o participatívnom rozpočte.
práce na spracovaní publikácie - sedem kapitol bolo rozpracovaných do otázok, ku ktorým
sa postupne spracúvajú odpovede. Zber ďalších námetov a otázok, na ktoré by bolo vhodné
v publikácií poskytnúť odpoveď prebehne aj počas konferencie NP PARTI – AFTER PARTY.
Termín dokončenia publikácie: august.
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








komunikácia s D.Halienovou o jej účasti a forme zapojenia na záverečnej konferencii
k projektu, ako aj na Týždni otvoreného vládnutia, naplánovaného na september 2020.
participatívne rozpočty na stredných školách v Trnavskom, Bratislavskom
a Trenčianskom kraji sa museli v školskom roku 2019/2020 pre Covid-19 zrušiť,
príprava série materiálov k zavádzaniu participatívnych rozpočtov v prostredí škôl,
ktoré predstavujú nový vzdelávací produkt, zameraný na mladých ľudí:
o Nie je škola ako škola,
o Nie je mesto ako mesto,
o Nie je občan ako občan.
bola nadviazaná spolupráca s Nadáciou otvorenej spoločnosti, ktorá prejavila záujem
uplatniť vyvinutý program vzdelávania k aktívnemu občianstvu mladých ľudí cez proces
zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí základných škôl,
dňa 15. júna 2020 sme sa v priestoroch ÚSV ROS stretli so zástupcami mesta Trenčín,
viceprimátorom Patrikom Žákom a Veronikou Sučanskou, ktorá sa v meste Trenčín
venuje práci s mládežou s veľkým nasadením. Oslovili nás so záujmom o spoluprácu v
rámci pilotného ročníka zavádzania participatívnych rozpočtov na základných
školách v meste Trenčín.

Zodpovedný expert: Dominika Halienová 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 IV. / videozber dát





komunikácia s expertmi o ich účasti a forme zapojenia na záverečnej konferencii
k projektu, ako aj na Týždni otvoreného vládnutia, naplánovaného na september 2020,
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




komunikácia s expertkami o ich účasti a forme zapojenia na záverečnej konferencii
k projektu, ako aj na Týždni otvoreného vládnutia, naplánovaného na september 2020,
o dňa 3.júna 2020 sa realizovalo verejné expertné konzultačné on-line stretnutie
Prínosy participácie a ako ich merať cez komunikačnú platformu ZOOM:
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 aktívna účasť 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 koordinácia a príprava on – line podujatia naplánovaného na 3.júna 2020.
zapracovanie pripomienok a finalizácia záverečného výstupu: Ekonomické prínosy
participácie - Univerzálny rámec na meranie prínosov a nákladov participácie a Postup
hodnotenia projektu zameraného na zvýšenie participatívnych procesov
v samospráve.

Zodpovední experti: Soňa Kariková a Daniela Švihlová
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o Ekonomické prínosy participácie - Univerzálny rámec na meranie prínosov
a nákladov participácie a Postup hodnotenia projektu zameraného na zvýšenie
participatívnych procesov v samospráve
 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,
graficky spracovaný prehľadný katalóg pätnástich komunikačných on – line nástrojov
pre podporu on – line dištančného vzdelávania, zberu dát a podnetov, ako aj nástrojov
na on – line zapájanie verejnosti do rozhodovania na jednotnom metodickom základe,
bude využitý ako príloha k metodikám plánovania, realizácie a hodnotenia
participatívnych procesov, súčasne bude slúžiť pre blok budovanie kapacít
a vzdelávanie.

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 – základná štruktúra a členenie:
 PILOTNÁ SCHÉMA (12 pilotných projektov - spracované),
 OTVORENÉ TÉMY (teoretické východiská – spracované / zapájanie zraniteľných skupín,
monitoring a hodnotenie participatívnych procesov, e-nástroje na podporu
participácie, teoretické východiská participácie, participatívne rozpočty a samosprávy,
participatívne rozpočty a školy, ekonomické prínosy participácie, budovanie kapacít –
v procese spracovávania),
 LEGISLATÍVA (v procese spracovávania),
 VZDELÁVANIE (v procese spracovávania),
 PUBLIKÁCIE - aktualizácia novej sekcie publikácií NP PARTI na web stránke ÚSVROS –
doplnenie nových publikácií (PP3/PP7/PP8/PP11).
Diskusia k návrhom ako a podľa akých vyhľadávacích kritérií v budúcnosti kódovať výstupy
z projektu pre znalostnú databázu:
o podľa času - chronológia
 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 a Analýza III. – Analýza
účinnosti legislatívnych nástrojov v aplikačnej praxi
vypublikovaný materiál: Analýza III. – Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov
v aplikačnej praxi. Prílohou materiálu sú samostatné prílohy:
 Problematika
preskúmateľnosti
nelegislatívnych
dokumentov
prijímaných vládou SR
 Problematika nadmernej nedôvodnej aktivity v konaniach EIA
 Problematika nesprístupňovania uznesení orgánov činných v trestnom
konaní vydaných podľa §197 ODS. 1 PÍSM. A – D) trestného poriadku
 Problematika poslaneckých návrhov zákonov, ktoré neprechádzajú
pripomienkovým konaním
 Problematika petičných portálov a portálov na podanie hromadných
pripomienok
 Problematika pozmeňujúcich návrhov – príklad z praxe
vypublikovaný materiál: Legislatíva v aplikačnej praxi – súbor samostatných
dokumentov pre prípadné návrhy na zmenu legislatívy a aplikačnej praxe. Materiál
ponúka súbor vypracovaných a rozdiskutovaných viacero legislatívnych
odporúčaní, konkrétnych legislatívnych návrhov a návrhov na zmeny v aplikačnej praxi
vo vybraných oblastiach:
o Návrhy na zmeny vo vypracovávaní programov na zlepšenie kvality ovzdušia
a návrhov na ich zlepšenie do budúcna,
o Legislatívne návrhy týkajúce sa participácie k stavebnému zákonu,
o Návrh legislatívnej úpravy týkajúcej sa participácie k zákonu o územnom
plánovaní,
o Legislatívny návrh novely legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu,
k zapracovaniu metodiky určenej pre postup predkladateľov legislatívnych
materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese,
o Legislatívny návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR
o Návrh legislatívneho zakotvenia participatívneho rozpočtu do právneho
poriadku.

Poznámka: Návrhy sú prílohami k záverečnému materiálu Legislatíva v aplikačnej praxi.
Súčasne legislatívny návrh novely legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu, k zapracovaniu
metodiky určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na
legislatívnom procese a Legislatívny návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR bol
odpočítaný v rámci merateľného ukazovateľa Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom
zefektívnenia VS.


materiál Právna úprava neziskových organizácií v Českej republike a na Slovensku –
komparácia – podkladový materiál k diskusii.

Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ujjobbágyová Zuzana v súčinnosti so
zástupcami ÚSV ROS (M. Giertl a B. Antalík)
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Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 2
o Analýza dát III. - Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov v aplikačnej praxi
o Legislatíva v aplikačnej praxi - súbor návrhov na zmenu legislatívy či aplikačnej
praxe
 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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participácia a budovanie kapacít
V monitorovacom období prebehli dva samostatné bloky činností, naviazané na analýzu
možností ďalšieho vzdelávania v jednotlivých segmentoch verejnej správy a boli spracované
materiály:
 dva modely budovania kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík
 model podpory budovania kapacít vo verejnej správe v živých procesoch
zavádzania participatívnych procesov a participatívnej tvorby verejných politík,
 model podpory komunít praxe, ktoré vytvárajú novú sociálnu infraštruktúru pre
danú tému a proces učenia sa v praxi a praxou. Komunity praxe sú otvorenou
metódou, podporujúcou proces efektívneho učenia sa jednotlivcov i
organizácií/inštitúcií, založenom na poznatkovom manažmente a vzájomnej
dôvere.
 opis pracovných činností pre novú pozíciu koordinátora / manažéra participácie,
ktorý bude súčasťou záverečnej správy k projektu,
 editorské práce a gramatické korektúry materiálov pre účastníkov vzdelávacieho
programu participatívna tvorba verejných politík s cieľom spracovať „učebnicu“
s názvom Participovať? Participovať!
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: 0
 Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
newsletter NP PARTI
Zraniteľné skupiny vo verejných politikách
Publikovaný 26. júna 2020
Diskusnú jazdu za účasti etnografky Zuzana Kumanovej (ZK), sociologičky Eleny Gallovej
Kríglerovej (EGK), fotografky Libuše Jarcovjákovej (LJ), splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti Martina Giertla (MG). Spoločne, ako aj právnika a odborníka na
miestnu samosprávu Bruna Konečného (BK) na tému: zapájanie zraniteľných skupín, alebo
prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytláčané na okraj spoločnosti a záujmu?
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.
odborná publikácia k podaktivite 2 / Participácia, moja láska!
 sumarizácia rozhovorov, zviditeľňujúce otvorené témy, ktoré projekt v rámci svojich
analytických, výskumných a metodických činností ponúkol v previazaní na profily
expertov a konkrétne výstupy a možnosť prekliknutia na identifikačné e-karty
1. Teoretické východiská - JANA PLICHTOVÁ: DNEŠNÁ POLITIKA? RÝCHLE ZISKY,
DLHODOBÉ STRATY (rozhovor realizovala: Anna Šestáková)
2. Vzdelávanie a samospráva - ĽUBA BOROŠOVÁ: NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ
(rozhovor realizovala Zora Paulíniová)
3. Legislatíva a právny rámec - KRISTÍNA BABIAKOVÁ: LEGISLATÍVA
A
PARTICIPÁCIA (rozhovor realizoval Bruno Konečný)
4. Hodnotenie participatívnych procesov – DANIEL KLIMOVSKÝ: POTREBUJEME
ROZUMIEŤ DUCHU ZÁKONA (rozhovor realizovala Alena Chudžíková)
5. Modely zhodnocovania prínosov participácie - BRUNO KONEČNÝ: KEĎ SA
VEREJNOSŤ STÁVA INVESTOROM VEREJNÝCH POLITÍK (rozhovor realizoval
Daniel Klimovský)
6. Zapájanie zraniteľných skupín - ELENA KRÍGLEROVÁ: SOCIÁLNA SÚDRŽNOSŤ JE
SPIACA KRÁSAVICA (rozhovor realizovala Jana Plichtová)
7. Participatívne rozpočty v samospráve - ALEXANDRA HRABINOVÁ: NIE JE MESTO
AKO MESTO (rozhovor realizovala Alexandra Poláková)
8. Participatívne rozpočty na školách - DOMINIKA HALIENOVÁ: NIE JE ŠKOLA AKO
ŠKOLA (rozhovor realizovala Alexandra Hrabinová)
9. Prínosy participácie - SOŇA KARIKOVÁ: DIALÓG, PARTICIPÁCIA A SOCIÁLNE
INOVÁCIE SÚ SPOJENÉ NÁDOBY – (rozhovor realizovala Daniela Švihlová)
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10. Budovanie kapacít - DUŠAN ONDRUŠEK – (v príprave, rozhovor realizuje
Barbara Gindlová)
cyklus rozhovorov k podaktivite 1 / 12 statočných
 sumarizácia rozhovorov, zviditeľňujúce pilotné projekty a ich témy, ktoré projekt
v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík priniesol (zvažujeme
možnosť spracovania samostatnej e-publikácie s možnosť prekliknutia na identifikačné
e-karty projektov), rozhovory slúžia ako podklad pre záverečnú analýzu pilotnej
schémy.
1. PP 1/ STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI
2. PP 2/ MLADÍ ĽUDIA VOLAJÚ PO ZMENE
3. PP 3/ VIAC SPRIEVODCOM, MENEJ DIKTÁTOROM
4. PP 4/ MAJÚ ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PRÁVO NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT?
5. PP 5/ MÁM OBAVU, ŽE NÁM BRATISLAVSKÍ MANAŽÉRI BUDÚ DO TOHO KAFRAŤ...
6. PP 6/ ĽUDIA ZA ZÁCLONOU
7. PP 7/ EKOLOGICKÉ MÔŽE BYŤ AJ EKONOMICKÉ
8. PP 8/ KEĎ TRANSPARENTNOSŤ NIE JE LEN SLOVOM V SLOVNÍKU CUDZÍCH SLOV
9. PP 9/ AK JE POLITIKA PRE NAJZRANITEĽNEJŠÍCH, JE PRE VŠETKÝCH
10. PP10/ KEĎ NÁMESTIA OŽÍVAJÚ ALEBO VEREJNÉ PRIESTORY SA NÁS TÝKAJÚ
11. PP11/ ĽUDIA MAJÚ MNOŽSTVO NÁPADOV
12. PP12/ ROBIŤ POLITIKU PRE RÓMOV BEZ RÓMOV JE KATASTROFA
publikácia k projektu / Choreografie zmeny
 sumarizácia rozhovorov, ktoré sa realizovali na rôznych miestach po celom Slovensku.
Spoločným menovateľom a hlavnou témou sú „choreografie zmeny“. Pozvaní hostia a
experti sa vyjadrujú k rôznym témam a súčasne hľadajú a definujú ingrediencie, ktoré
sú súčasťou potrebných zmien, zlepšujúcich prostredie verejnej správy,
zabezpečujúcich presadzovanie novej kultúry vládnutia a zapájanie verejnosti do
spolurozhodovania:
1. ZRANITEĽNÉ SKUPINY VO VEREJNÝCH POLITIKÁCH
2. NIE JE PEVNÉ, ČO JE BEZ CHVENIA
3. INKLÚZIA RÓMOV – POLITIKA NEMÁ KOPÍROVAŤ ZÁUJMY ELITY
4. SOCIÁLNY PODNIK JE NUTNOSŤ, NIE UKÁŽKA TOHO, AKÍ SME MODERNÍ
5. EVOLÚCIA NEMUSÍ ÍSŤ POZITÍVNOU CESTOU
6. bonus: BYŤ SLUŠNÝM ČLOVEKOM CELÝ ŽIVOT JE HRDINSTVO
7. ŠTÁT, OBČAN, BUDÚCNOSŤ – návrh na siedme pokračovanie diskusií v rámci
záverečnej konferencie NP PARTI
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 PP3/ Participácia v rozvoji environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
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o PP7/ Participácia a odpadové hospodárstvo
o PP8/ Participatívne mechanizmy: KTO, ČO, KEDY, AKO?
o PP11/ Doprava, mesto a ľudia - participácia v plánovaní udržateľnej mobility
podaktivity 2/ publikácie v príprave

Poznámka: publikácie sú dostupné:
http://www.minv.sk/?ros_np_participacia_knizna_edicia_participacia
príprava tlače publikácií a výstupov z podkativity 2 a prierezových činností
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. Všetky publikácie
budú bezplatne dostupné v elektronickej forme. Súčasne bolo identifikovaných osemnásť
titulov, ktoré si vyžadujú prípravu tlačových dát, aby mohli byť následne vypublikované
a distribuované v knižnej podobe. Z nich osem je spojených s realizáciou podaktivitou 2
a prierezovými činnosťami na projekte.
V súvislosti s prípravou publikácií a ich tlačovej verzie bola predmetom monitorovacieho
obdobia aj príprava verejného obstarávania na tlač publikácií. Publikácie, ktoré boli
identifikované pre tlač:

P.
č.

1

2

3

4

5

6

7

Predmet zákazky
(názov publikácie /
brožúry)

Špecifikácia zákazky

publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V4, obálka papier
BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah) papier BO 120 g, farebnost
4+4, počet strán 384
brožúra - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V1 pure, obálka
Participatívne rozpočty
papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah) papier BO 130 g,
na školách
farebnost 4+4, počet strán 16
100+1 parti otázok k
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V2 pure, obálka
participatívnym
papier BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah) papier BO 130 g,
rozpočtom
farebnost 4+4, počet strán 52
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V4, obálka papier
Slovník participácie
BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah) papier BO 120 g, farebnost
4+4, počet strán 336
Čítanka - prípadové
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V4, obálka papier
štúdie k pilotnej
BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah) papier BO 120 g, farebnost
schéme
4+4, počet strán 352
Učebnica VP
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V4, obálka papier
Participatívna tvorba
BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah) papier BO 120 g, farebnost
verejných politík
4+4, počet strán 256
Katalóg - záverečná
publikácia k projektu
publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V4, obálka papier
Participácia, moja
BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah) papier BO 120 g, farebnost
láska!
4+4, počet strán 200
Hlas menšín

Predpokladané
množstvo v
kusoch

100

250

100

100

100

100

100
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8

Choreografie zmeny

publikácia - formát (rozmer) 165x235 mm, väzba V4, obálka papier
BO 300g, farebnost 4+0, vnútro (obsah) papier BO 120 g, farebnost
4+4, počet strán 200
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Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o 12 statočných, alebo cyklus rozhovorov k podaktivite 1 – pilotná schéma
participatívnej tvorby verejných politík
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie: 0
 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 0
 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít: 0
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: 68
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 4 materiály
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: 0 úspešných absolventov
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
 počet vzdelávacích produktov – od začiatku projektu: 1
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 0 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: 0 podujatí
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POPIS K PLNENIU VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k spracovaniu 4 materiálov, ktoré počas realizácie
projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných,
analytických a metodických materiálov:
1. Ekonomické prínosy participácie - Univerzálny rámec na meranie prínosov
a nákladov participácie a Postup hodnotenia projektu zameraného na zvýšenie
participatívnych procesov v samospráve
2. Analýza dát III. - Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov v aplikačnej praxi
3. Legislatíva v aplikačnej praxi - podklady a prípadné návrhy na zmenu legislatívy či
aplikačnej praxe
4. 12 statočných, alebo cyklus rozhovorov k pilotnej schéme participatívnej tvorby
verejných politík
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 0 informačných aktivít, ktoré počas
realizácie projektu, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet
zrealizovaných informačných podujatí
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
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k spracovaniu 0 produktov vzťahujúcich sa na
vzdelávanie, ktoré počas realizácie projektu, započítavame do plnenia merateľného
ukazovateľa P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
V rámci monitorovacieho obdobia došlo k vyškoleniu 0 úspešných absolventov, ktoré počas
realizácie PODAKTIVITY 2, započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0722 počet
úspešných absolventov vzdelávacích aktivít.
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P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
odpočítavaný materiál 1: Ekonomické prínosy participácie - Univerzálny rámec na meranie
prínosov a nákladov participácie a Postup hodnotenia projektu zameraného na zvýšenie
participatívnych procesov v samospráve
zaradenie: podaktivita 2, prínosy participácie
odpočítavané na strane: MV SR
autorky: Soňa Kariková, MSc., PhD. / doc. Ing. Dana Švihlová, PhD.
stručný opis: materiál sa skladá z dvoch samostatných dokumentov – štúdie s názvom
Univerzálny rámec na meranie prínosov a nákladov participácie a prípadovej štúdie s názvom
Postup hodnotenia projektu zameraného na zvýšenie participatívnych procesov
v samospráve, ktorá ponúka modelový postup hodnotenia prínosov jedného z pilotných
projektov participatívnej tvorby verejných politík z pilotnej schémy.
Univerzálny rámec na meranie prínosov a nákladov participácie: štúdia predstavujeme
univerzálny rámec prínosov a nákladov participácie spolu s príkladmi vhodných indikátorov a
metód na ich meranie, ktorý je pri hodnotení možné aplikovať v praxi. Štúdia vychádza zo
zdrojov domácej a zahraničnej literatúry a opierame sa o súčasné poznatky teórie a praxe
procesu participácie.
Zámerom predkladaného textu v širšom kontexte je prispieť k rozvíjaniu kultúry participácie
na Slovensku. Participatívny dialóg sa stáva základným predpokladom pre efektívne a
udržateľné riešenia spoločensko-politických výziev súčasnosti. Integrálnou súčasťou procesu
participácie je hodnotenie a monitorovanie celého procesu, vrátane hodnotenia nákladov a
prínosov. Domnievame sa, že práve poznatky o tejto časti procesu môžu zvýšiť atraktivitu
začlenenia participácie do rozhodovacích a politických procesov a posilniť zámer rozvíjať
kultúru participácie na všetkých úrovniach, nakoľko meranie nákladov a prínosov procesu
umožňuje zistiť, do akej miery participácia ovplyvnila spoločensko - politické prostredie a jeho
kvalitu.
štruktúra dokumentu:
1. Účel štúdie a cieľové skupiny
2. Právny rámec pre implementáciu procesov participácie v medzinárodnom kontexte a v SR
3. Širší kontext participácie v špecifických kultúrnych podmienkach SR
4. Prínosy a náklady participácie
5. Hodnotenie procesov participácie
6. Teoretické a praktické východiská pre hodnotenie procesov participácie
6.1. Vybrané prístupy k hodnoteniu participatívnych projektov
6.2. Hodnotenie prínosov a nákladov podľa rámca INVOLVE
6.3. Postup evaluácie nákladov a prínosov podľa rámca INVOLVE
6.4. Celková štruktúra rámca INVOLVE
Záver a Prílohy
kľúčové slová: prínosy participácie, participatívny proces, evaluácia, hodnotenie, štúdia,
modelový postup, metodika INVOLVE
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Postup hodnotenia projektu zameraného na zvýšenie participatívnych procesov v
samospráve - modelový postup hodnotenia projektu zameraného na zvýšenie
participatívnych procesov v samospráve. Predstavuje prípadovú štúdiu a na príklade
konkrétneho projektu poukazuje na možný postup evaluácie prínosov projektu. Prípadová
štúdia teda nie je ukážkou úplnej evaluácie projektu, ale predstavuje v základných krokoch
proces potenciálnej evaluácie. V jednotlivých krokoch bola zvolená rôzna miera podrobností
tak, aby bolo možné proces sledovať. Pri sledovaní prínosov projektu boli tieto kategorizované
pomocou rámca INVOLVE1, čím autorky otestovali jeho využiteľnosť v procese hodnotenia
jedného z pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík z pilotnej schémy.
Projekt, ktorý je základom pre túto prípadovú štúdiu bol pre potreby prípadovej štúdie
kreatívne prispôsobený a zjednodušený tak, aby ukážka postupu evaluácie mala čo najlepšiu
vypovedaciu hodnotu.
I. Popis projektu
II. Požiadavka na evaluáciu
III. proces evaluácie
A. Logický rámec
B. Plánovanie procesu evaluácie
IV. Spracovanie indikátorov
V. Komunikácia a informovanie o výsledkoch projektu
VI. Záver
kľúčové slová: prínosy participácie, hodnotenie participatívnych procesov, evaluácia,
indikátory, modelový postup, metodika INVOLVE
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odpočítavaný materiál 2: Analýza dát III. - Analýza účinnosti legislatívnych nástrojov v
aplikačnej praxi
zaradenie: podaktivita 2, legislatíva a právny rámec
odpočítavané na strane: MV SR
autori: Kristína Babiaková, Zuzana Ujjobbágyová, Imrich Vozár, Peter Wilfling
stručný opis: na základe realizácie projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík a pilotných projektov, ktoré boli v rámci tohto projektu
podporené, bolo odhalených viacero problémov v aplikačnej praxi a aj v legislatíve. Následne
bolo vypracovaných viacero odporúčaní, legislatívnych návrhov a návrhov na zmeny
v aplikačnej praxi vo vybraných oblastiach, ktoré sa týkajú:
prístupu k informáciám
petícií, elektronických petícií a petičné portály
realizácia volebného práva – voľba poštou
združovanie občanov
participácia na tvorbe všeobecne záväzných predpisov
 poslanecké návrhy zákonov a návrhy výborov
 zapracovanie metodiky – postupu predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti
verejnosti na legislatívnom procese do Legislatívnych pravidiel vlády
participácia na tvorbe nelegislatívnych aktov prijímaných orgánmi verejnej správy – doplnenie
záväznej metodiky participácie
participácia verejnosti na ochrane životného prostredia
 návrhy posilňujúce participáciu verejnosti (územné plánovanie, stavebný poriadok)
zástupca verejnosti v procese schvaľovania územného
plánovania
úprava zúčastnenej osoby v konaniach podľa stavebného
zákona
 návrhy reagujúce na negatívnu prax pri participácii verejnosti v zmysle Zákona
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
vypustenie práva verejnosti podať odvolanie aj v prípadoch,
ak verejnosť nebola účastníkom prvostupňového konania
opatrenia proti zneužívaniu práv verejnosti
participácia verejnosti na živote v obci
 povinné zverejňovanie návrhov uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva
 inštitút spoločnej pripomienky
 zverejňovanie všetkých podkladových informácií k legislatívnemu procesu
v samospráve
 návrh legislatívneho zakotvenia participatívneho rozpočtu do právneho poriadku SR
Materiál súčasne predstavuje súbor samostatných textov, ktoré sa venujú vybraným
problémom z aplikačnej praxe, ktoré sú spracované formou konkrétnych príkladov z praxe:
 Problematika preskúmateľnosti nelegislatívnych dokumentov prijímaných vládou SR
 Problematika nadmernej nedôvodnej aktivity v konaniach EIA
 Problematika nesprístupňovania uznesení orgánov činných v trestnom konaní
vydaných podľa §197 ODS. 1 PÍSM. A – D) trestného poriadku
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Problematika poslaneckých návrhov zákonov, ktoré neprechádzajú pripomienkovým
konaním
Problematika petičných portálov a portálov na podanie hromadných pripomienok
Problematika pozmeňujúcich návrhov – príklad z praxe
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odpočítavaný materiál 3: Legislatíva v aplikačnej praxi ÚSV ROS
zaradenie: podaktivita 2, legislatíva a právny rámec
odpočítavané na strane: MV SR
autori: Kristína Babiaková, Zuzana Ujjobbágyová, Imrich Vozár, Peter Wilfling
stručný opis: Legislatíva v aplikačnej praxi – súbor samostatných dokumentov pre prípadné

návrhy na zmenu legislatívy a aplikačnej praxe. Materiál ponúka súbor vypracovaných
a rozdiskutovaných viacero legislatívnych odporúčaní, konkrétnych legislatívnych návrhov
a návrhov na zmeny v aplikačnej praxi vo vybraných oblastiach:
o Návrhy na zmeny vo vypracovávaní programov na zlepšenie kvality ovzdušia
a návrhov na ich zlepšenie do budúcna,
o Legislatívne návrhy týkajúce sa participácie k stavebnému zákonu,
o Návrh legislatívnej úpravy týkajúcej sa participácie k zákonu o územnom
plánovaní,
o Legislatívny návrh novely legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu,
k zapracovaniu metodiky určenej pre postup predkladateľov legislatívnych
materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese,
o Legislatívny návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR
o Návrh legislatívneho zakotvenia participatívneho rozpočtu do právneho
poriadku.
Poznámka: Návrhy sú prílohami k záverečnému materiálu Legislatíva v aplikačnej praxi.
Súčasne legislatívny návrh novely legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu, k zapracovaniu
metodiky určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na
legislatívnom procese a Legislatívny návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR bol
odpočítaný v rámci merateľného ukazovateľa Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom
zefektívnenia VS.
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odpočítavaný materiál 4: 12 statočných, alebo dvanásť rozhovorov s aktérmi pilotnej schémy
participatívnej tvorby verejných politík
zaradenie: podaktivita 1 – pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
odpočítavané na strane: MV SR
autori: Alexandra Hrabinová, Tomáš Jacko, Eliška Herinková, Bruno Konečný, Tomáš Malec,
Jakub Varíni, Dominika Halienová, Alexandra Poláková
stručný opis: sumarizácia rozhovorov, zviditeľňujúce pilotné projekty a ich témy, ktoré projekt

v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík priniesol (zvažujeme možnosť
spracovania samostatnej e-publikácie s možnosť prekliknutia na identifikačné e-karty
projektov), rozhovory slúžili ako podklad pre záverečnú analýzu pilotnej schémy.
 PP 1/ STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI spracovala: Alexandra Poláková
 PP 2/ MLADÍ ĽUDIA VOLAJÚ PO ZMENE spracovali: Tomáš Jacko a Eliška
Herinková,
 PP 3/ VIAC SPRIEVODCOM, MENEJ DIKTÁTOROM spracovali: Bruno Konečný a
Alexandra Hrabinová
 PP 4/ MAJÚ ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PRÁVO NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT?
spracoval: Tomáš Malec
 PP 5/ MÁM OBAVU, ŽE NÁM BRATISLAVSKÍ MANAŽÉRI BUDÚ DO TOHO KAFRAŤ...
spracovala: Alexandra Hrabinová a Barbara Gindlová
 PP 6/ ĽUDIA ZA ZÁCLONOU spracovala: Barbara Gindlová
 PP 7/ EKOLOGICKÉ MÔŽE BYŤ AJ EKONOMICKÉ spracovala: Barbara Gindlová
 PP 8/ KEĎ TRANSPARENTNOSŤ NIE JE LEN SLOVOM V SLOVNÍKU CUDZÍCH SLOV
spracovala: Alexandra Hrabinová
 PP 9/ AK JE POLITIKA PRE NAJZRANITEĽNEJŠÍCH, JE PRE VŠETKÝCH spracoval:
Bruno Konečný
 PP10/ KEĎ NÁMESTIA OŽÍVAJÚ ALEBO VEREJNÉ PRIESTORY SA NÁS TÝKAJÚ
spracovala: Alexandra Poláková
 PP11/ ĽUDIA MAJÚ MNOŽSTVO NÁPADOV spracoval: Jakub Varíni
 PP12/ ROBIŤ POLITIKU PRE RÓMOV BEZ RÓMOV JE KATASTROFA spracovala:
Barbara Gindlová a Dominika Halienová
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ
Newsletter NP PARTI
 Zraniteľné skupiny vo verejných politikách
 Publikovaný 26. júna 2020
 Diskusnú jazdu za účasti etnografky Zuzana Kumanovej (ZK), sociologičky Eleny
Gallovej Kríglerovej (EGK), fotografky Libuše Jarcovjákovej (LJ), splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla (MG). Spoločne, ako aj právnika a
odborníka na miestnu samosprávu Bruna Konečného (BK) na tému: zapájanie
zraniteľných skupín, alebo prečo sú niektorí ľudia a skupiny ľudí vytláčané na okraj
spoločnosti a záujmu?
Z denníkov analytických expedícií
 Jún 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
Publikácie sú 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 štyroch výstupov do podoby elektronických publikácií. Konkrétne
za podaktivitu 1:
o PP3/ Participácia v rozvoji environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
o PP7/ Participácia a odpadové hospodárstvo
o PP8/ Participatívne mechanizmy: KTO, ČO, KEDY, AKO?
o PP11/ Doprava, mesto a ľudia - participácia v plánovaní udržateľnej mobility
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
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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