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Vaše nápady



Zavedenie systému riadenia kvality 
pri implementácii stratégie celoživotného 
vzdelávania (národná úroveň)

o Analýza súčasného stavu 

o Audit pripravenosti MNO na tvorbu     
a implementáciu stratégie 

o Analýza partnerov

o Identifikácia bariér

o Návrhy na zlepšenie



Podpora rozvoja ekonomiky verejných 
služieb cez lepšie nastavenie podmienok 
v oblasti podnikania vo verejných službách 
(legislatíva – podnikanie a verejná 
prospešnosť, ekonomické nástroje)

o Komparatívna analýza súčasného 
stavu verejných služieb v oblasti 
sociálnej, v zdravotníctve, v školstve, 
v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, 
v kultúre 

o Analýza existujúcich ekonomických 
nástrojov riadenia verejných služieb

o Návrhy a opatrenia na zlepšenie 
podpory



Návrhy opatrení na podporu návratu 

mladých ľudí zo zahraničia (na základe 
analýz a zahraničných skúseností)



Efektívne nástroje na zamestnávanie 
osôb 50+ 

• Vyhodnotiť súčasné opatrenia na trhu 
práce, prispieť k posilneniu overených 
nástrojov, ako aj  odbúraniu bariér  pri 
zamestnávaní starších pracovníkov 
(50+)

• Zlepšiť informovanosť odbornej 
verejnosti o výhodách zamestnávania 
starších pracovníkov (50+)

• Odborné podujatia na tému 
zamestnávanie osôb 50+

• Verejná diskusia



Zvýšenie prístupnosti verejných služieb 
osobám so zdravotným postihnutím 
poskytovaných verejnou správou 

o Monitoring bezbariérovej 
architektonickej a dopravnej 
prístupnosti klientskych centier, 
jednotných obslužných miest a úradov 
a inštitúcií verejnej správy a návrhy 
nápravných opatrení

o Monitoring prístupnosti informačných 
systémov verejnej správy, vrátane 
prístupnosti webových sídiel, webových 
aplikácií a zverejňovaných 
dokumentov a návrhy nápravných 
opatrení



Zvýšenie prístupnosti verejných služieb 

osobám so zdravotným postihnutím 

poskytovaných verejnou správou

o Monitoring prístupnosti komunikácie 

verejnej správy s osobami so zdravotným 
postihnutím a definovanie nástrojov na jej 

zlepšenie, vrátane poskytovania informácií 

v prístupných formátoch ako sú prístupné 

elektronické dokumenty, Braillovo písmo, 

zväčšená tlač, zvukové záznamy, ľahko 

čitateľný text (easy-to-read text), 

posunkový jazyk



Návrhy opatrení na podporu zapojenia 

a udržania kvalitných mladých ľudí 
vo verejnej správe 



Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity 
verejnej správy cez efektívny manažment 
dobrovoľníkov a občianskych iniciatív

o Vzdelávanie pracovníkov verejnej správy 
na všetkých úrovniach v témach rozvoju 
dobrovoľníctva a manažmentu 
dobrovoľníkov vo verejnej správe

o Nastavenie reformy verejnej správy 
zameranej na efektívny manažment 
dobrovoľníkov a občianskych iniciatív vo 
verejnej správe 

o Vytváranie dialógu a partnerstiev verejnej 
správy s lokálnymi a regionálnymi 
občianskymi iniciatívami



Partnerstvá pre zvýšenie uplatniteľnosti 

mladých na trhu práce na vidieku 
(samospráva, podnikatelia, MNO)

o Dialóg medzi partnermi

o Zavádzanie opatrení orientovaných 

na mladých ľudí – práca, voľný čas, 

kvalita života

o Návrh na komplexnú podporu 

(finančnú, inštitucionálnu)



ALEBO

• lepšie financovanie voľnočasových aktivít 

pre deti a mládež v obci či meste 

• podpora alternatívnej dopravy  

v meste či celom regióne

• lepšia grantová politika mesta

• aktívne zapojenie mladých do 

rozhodovania na pôde obce, kraja, 

regiónu

• rozvoj a podpora športu

• podpora talentov



ALEBO

• koncepcia záchrany kultúrnych pamiatok 

v obci, regióne

• otvoriť školy neformálnemu vzdelávaniu

• znížiť korupciu, resp. zlepšiť kontrolu na 

úrovni obce, kraja, či Slovenska

• mať dostupné informácie, napr. o tom, 

čo sa deje v regióne, alebo aké 

rozhodnutia prijalo zastupiteľstvo

• vytvoriť dobré podmienky pre fungovanie 

sociálnych podnikov...



Ďakujeme za pozornosť

a veľa dobrých nápadov

Danica Hullová

hullova@cvno.sk
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