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Národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných 
politík  
 
Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík  
Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavuje praktickú časť projektu. 
Zastrešuje dvanásť pilotných projektov, ktoré testujú rôzne participačné scenáre a nástroje 
zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na 4 úrovniach (národná, regionálna, 
mikroregionálna, lokálna). Zameranie verejných politík predstavuje témy ako sociálna inklúzia, 
otvorené dáta, udržateľná mobilita, deti a mládež, medziobecná spolupráca, využívanie 
verejných priestorov, odpadové hospodárstvo, environmentálna výchova a vzdelávanie. 
Projekty boli do pilotnej schémy vybrané na základe samostatnej výzvy k predkladaniu 
projektov ÚSV ROS, realizovanej v Novembri 2015. Na základe dvanástich memoránd o 
spolupráci medzi ÚSV ROS, konkrétnym subjektom verejnej správy (VS) a vybranou 
mimovládnou organizáciou, ktorá vznik projektu iniciovala, vznikne dvanásť verejných politík, 
pripravených na zavedenie do praxe. Pilotná schéma je súčasne cenným zdrojom dát pre 
analytickú činnosť, ktorá predstavuje druhú časť projektu.  
 
Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných 
politík do praxe  
Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík 
do praxe predstavuje teoretickú časť projektu, ktorá je zameraná na analytickú, metodickú, 
legislatívnu činnosť. Na základe analytickej, metodickej a legislatívnej činnosti bude priebežne 
budovaná verejne elektronicky dostupná znalostná databáza. Výsledkom bude Analýza stavu 
a možností participácie v SR, ako aj návrhy na legislatívne zmeny, zvyšujúce účasť verejnosti v 
procese prípravy, tvorby, implementácie, monitoringu a revízie verejných politík.  
 
Budovanie kapacít v prostredí VS predstavuje samostatný blok činností. Jeho cieľom je 
identifikovať príčiny nedostatočnej aplikácie inovatívnych a participatívnych metód v praxi 
verejnej správy. Bude navrhnutý profil absolventa, architektúra a sylaby špecializovaného 
vzdelávacieho programu, ako aj metodiky pre nový vzdelávací program s názvom 
"Participatívna tvorba politík v prostredí verejnej správy”. Súčasťou je pilotné testovanie 
programu vzdelávania na 3 skupinách účastníkov z prostredia VS (štátna správa, regionálna 
územná samospráva, regionálne združenia miest a obcí, miestna územná samospráva).  
 

  



12 statočných, alebo dvanásť rozhovorov s aktérmi pilotnej schémy participatívnej tvorby 

verejných politík 

Výstup predstavuje sumarizáciu rozhovorov z aktérmi jednotlivých pilotných projektov, ktoré 
zastrešila pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík. Zviditeľňujú 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:  

 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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https://mailchi.mp/0ab68a887b9a/robi-politiku-pre-rmov-bez-rmov-je-katastrofa?e=ea4d7a0373


 


