
[Zadajte text] 
 

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA NP PARTI – AFTER PARTI 
Charakteristika podujatia: záverečná konferencia projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, realizovaná formou letnej 
ochutnávky tém a výstupov, ktoré národný projekt otvoril a priniesol 
TERNMÍN: 6. – 7. AUGUSTA 2020 / MIESTO: VODÁRENSKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA  
CIELE A ZÁMERY KONFERENCIE 

 otvoriť konferenčný bar, ktorý ponúkne priestor pre zdieľanie poznatkov, skúseností ako pestrofarebný mix živých príbehov na tému participácia, 

 praktickú degustáciu metód a foriem zapájania verejnosti: expertné panely, pracovné skupiny, workshopy, prieskum, fokusová skupina, simulácie procesov, 
brainstorming, gamifikácia, world-cafe, geocaching: VÝSTUPY NP PARTI  

 zber úrody, alebo geocaching výstupov NP PARTI 

 podporiť budovanie komunít praxe a zabezpečiť priestor na zdieľanie dobrej/zlej praxe a sieťovanie vo vybraných oblastiach: 
 Participácia a mladí ľudia 
 Participácia a budovanie komunít 
 Participácia a zdravotne postihnutí 
 Participácia a enviromentálne výzvy 
 Participatívne rozpočty 
 Participácia a verejné priestory 

 

OBSAHOVÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová / 0908 333 881 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE  
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Silvia Ďurechová  
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE  
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Janka Gažúrová  

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE – prenosy, stream, ozvučenie 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Ján Gombala  

KOORDINÁCIA DOBROVOĽNÍKOV  
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Tatiana Vaníková  

GEOCACHING VYSTUPOV NP PARTI 
Odborný garant: Kristína Kollarovičová  

 
Tím NP PARTI: Silvia Ďurechová, Barbara Gindlová, Alena Petrželková, Dominika 

Halienová, Alexandra Hrabinová, Marcel Hofer, Tatiana Vaníková, Lenka Macková   

Čas PRVÝ DEŇ – 6.8.2020 - ŠTVRTOK 
8:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE / SIEŤOVANIE / PRIHLASOVANIE DO SKUPÍN (8:00 – 9:00) 

9:00 Praktický workshop (9.00 – 10.30) 

PRÍSTUPNÁ SAMOSPRÁVA – PRÍSTUPNOSŤ PRIESTOROV, 
INFORMÁCIÍ A SLUŽIEB  

Chcete byť modernou samosprávou, ktorá úradnícky prístup nahradí 
ľudským? Ako budovať univerzálne verejné priestory? Viete čo je jasná 

tlač?  Prečo meniť behaviorálne vzorce v miestach prvého kontaktu? Ako 
písať pre ľudí a o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením? Malý ponor do 

témy prístupnosti, alebo aké kroky treba realizovať, aby mestá a obce boli 
prístupné pre všetkých. 

 
vedú: Timea Hóková a Tomáš Bako, Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska 
PRE KOHO? – odborní zamestnanci a volení predstavitelia z prostredia 

miestnej a regionálnej územnej samosprávy a štátnej správy 
 

WORKSHOP BUDE STREAMOVANÝ 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Alenka Petrželková 

Okrúhle stoly, spojené s prezentáciou  
Atlasu inšpirácií ako budovať komunitu (9.00 – 10.30) 

ŽIVÉ KOMUNITY 
Atlas inšpirácií praje rozletu, kreativite a energii pustiť sa do diskusie o príkladoch 
budovania komunít z praxe a zosumarizovať „recepty a projekty”, ktoré pomáhajú 

budovať silné komunity a občiansku spoločnosť. Základné kategórie v diskusii 
okolo okrúhlych stolov sú:  samospráva, verejné priestranstvá, zeleň v meste, 

šport v meste, zamestnanosť a dobrovoľníctvo. 
 

vedie: Mária Radváková, Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317  
PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO 

 
 

BLOK BUDE NAHRÁVANÝ - VIDEOZÁZNAM 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová 

Pocitové mapy, zber dát  

POCITOVÁ MAPA V SPOLUPRÁCI S HL. MESTOM SR BRATISLAVA  
Poďte si vyskúšať na vlastnej koži, čo to znamená zapojiť sa do zberu dát prostredníctvom 

pocitovej mapy hl. mesta SR Bratislavy. Ako vnímajú hlavné mesto obyvatelia 
a návštevníci mesta vo vzťahu ku konkrétnej lokalite? Ktoré verejné priestranstvo máte 

radi?, Ktoré zelené plochy radi využívate na rekreáciu?, V ktorých lokalitách vnímate ako 
chodec najviac bariér?, V ktorej lokalite sa necítite pohodlne / bezpečne?  

 
vedie: zástupcovia hl. mesta SR Bratislava, ÚSV ROS 

PRE KOHO? – účastníci konferencie 
 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová / Marcel Hofer 

 

9:30 

10:00 

10:30 ÚVODNÉ SLOVO, ALEBO OTVORENIE KONFERENCIE (10.30 – 11.00) 
Martin Giertl/splnomocnenec a Barbara Gindlová / odborná garantka NP PARTI 

11:00 Verejná prezentácia spojená s diskusiou (11.00 – 12.30) 

DARWINOVA TEÓRIA V PRAXI, ALEBO PREČO JE ZAPÁJANIE 
VEREJNOSTI EVOLUČNÝ PROCES  

Pohľad späť, alebo pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík. 
Čo sme sa počas pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík 

naučili, čo nás prekvapilo a na čom bude treba popracovať? Desať záverov, 
ktoré narúšajú naše stereotypné myslenie o participácii. A desať 

odporúčaní a výziev, ktoré pred nás pilotná schéma postavila. 
 

prezentácia: Daniel Klimovský, expert ÚSV ROS 
PREZENTÁCIA BUDE STREAMOVANÁ 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Janka Gažúrová 

Talking Circles (11.00 – 12.30) 

PARTICIPÁCIA A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ  
Zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, princíp férovosti 

a reprezentatívnosti v participatívnej tvorbe verejných politík, „ľudia za záclonou“ 
a zmocňovanie zraniteľných skupín, prístupná samospráva, alebo samospráva pre 

všetkých, princíp uplatnenia univerzálnych politík v praxi samosprávy. 
zapojení experti: Iveta Mišová – ZPMP, Miloslav Špoták - zástupca primátora 

mesta Nitra, Timea Hóková - UNSS, Jana Kadlečíková - CVEK, Jozef Griač – Imobilio, 
Zuzana Katreniaková – Lekárska fakulta UPJŠ Košice  

moderuje: Bruno Konečný, hl. mesto Bratislava 
 

BLOK BUDE NAHRÁVANÝ PO SÚHLASE ÚČASTNÍKOV  – VIDEOZÁZNAM  
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Silvia Ďurechová 

Workshop a simulácia dotazníkového prieskumu (11.00 – 12.30) 

AKO ZBIERAŤ PODNETY ZO STRANY VEREJNOSTI  
 - DOTAZNÍK - 

Chcete sa naučiť aké možnosti máte, keď chcete zozbierať podnety od občanov? Súčasne 
si môžete na vlastnej koži vyskúšať ako funguje tvorba dotazníka. 

V rámci série predstavujeme metódy: prieskum, fokusová skupina, dotazník 
a pološtruktúrovaný rozhovor.  Viete aké sú ich prínosy a limity? 

 
vedie: Alexandra Poláková, expertka ÚSV ROS 

PRE KOHO? – pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac 
 

Počet miest limitovaný – 20 miest / rezervácia potrebná!!! 
Kontaktná osoba: Tatiana Vaníková 

11:30 

12.00 



12:30   
OBED (12:30 – 13:30) 

 

13.30 Otvorená diskusia s prezentáciou publikácií NP PARTI (13.30 – 15.30) 

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET - PR 
Chcete sa pustiť do participatívneho rozpočtu? Zaujíma vás ako to s PR na 

Slovensku je? Potrebuje PR štandardizovať? Predstavíme vám tri publikácie, 
ktoré vám na ceste k zavedeniu PR pomôžu (praktická príručka oz Utópia 
o participatívnych procesoch – participatívnom rozpočtovaní a plánovaní 

verejných priestorov, prípadové štúdie WellGiving o PR v slovenskej 
samospráve a publikácia ÚSV ROS 100 + 1 otázok o PR. 

 
 zapojení experti:  Peter Nedoroščík - Utópia, Alexandra Hrabinová – ÚSV 

ROS, Lýdia Marošiová - WellGiving 
moderuje:  Daniel Klimovský, expert ÚSV ROS 

 
BLOK BUDE STREAMOVANÝ BLOK 

PRE KOHO? – pre všetkých, ktorí sa chcú pustiť do PR a nevedia ako na to  
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Janka Gažúrová / Daniel Klimovský  

Talking Circles (13.30 – 15.30) 

PARTICIPÁCIA A MLADÍ ĽUDIA 
Sú mladí ľudia aktérmi a plnohodnotnými osobnosťami, alebo len čakateľmi na 

dospelosť? O znepokojivých štatistikách, participácii mladých, kultúre 
spolurozhodovania na školách, participatívnych rozpočtoch, ale aj o novej Stratégii 

podpory a rozvoja participácie detí a mladých ľudí v SR, opatreniach v oblasti 
participácie detí a mladých ľudí v samosprávach a na školách.  

 
zapojení experti:  Elena G. Kríglerová - CVEK, Zuzana Čačová - OSF, Katarína 

Čavojská - RMS, Dominika Halienová – ÚSV ROS  
moderuje: Ján Orlovský 

 
PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO 

 
BUDE NAHRÁVANÝ PO SÚHLASE ÚČASTNÍKOV   

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová / Marcel Hofer 

Praktický workshop - pocitové mapy (13.30 – 15.30) 

PARTICIPATÍVNY PROCES - KRÍŽNA ULICA, BRATISLAVA 
Praktický workshop zameraný na získanie skúseností s využívaním elektronického 

nástroja „pocitové mapy“ v previazaní na praktické skúsenosti s jeho využitím v rámci 
plánovania úprav na Krížnej ulici v Bratislave. 

 
vedie: Zora Pauliniová, Metropolitný inštitút Bratislava 

 
PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO 

 
Počet miest limitovaný – 20 miest / rezervácia potrebná!!! 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Alexandra Hrabinová / Alenka Petrželková  

14.00 

14.30 

15.00 PRESTÁVKA (15:00 – 15:20) 

15.20 Praktický seminár, alebo jeden na jedného (15:20 – 16:40) 

PARTICIPATÍVNY PROCES V TEÓRII A PRAXI 
Diskusný blok na tému ako vyzerá ideálny participatívny proces, alebo dlhá 
cesta k autentickému zapájaniu verejnosti. Detské choroby participatívnej 

tvorby verejných politík, domáca a zahraničná prax, Rakúske štandardy, 
a miesto participácie v analógovom a digitálnom svete. 

 
diskutujú: Daniel Klimovský a Michal Sedlačko, experti ÚSV ROS 

DISKUSIA BUDE STREAMOVANÁ 
 

PRE KOHO? – pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac 
   

BLOK BUDE STREAMOVANÝ BLOK 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Janka Gažúrová / Daniel Klimovský  

 

Talking Circles, alebo skupinový brainstorming (15:20 – 16:40) 

PARTICIPÁCIA A BUDOVANIE KOMUNÍT  
Prečo je budovanie komunít témou dňa? Sú súdržné komunity snom, alebo 
bežnou praxou? Ako systémovo podporiť tvorbu verejných politík, ktorých 

výsledkom sú mestá pre všetkých? Prečo je úloha zapájania verejnosti a 
zmocňovanie ľudí bez hlasu v procese budovania komunít dôležitá? 

  
zapojení experti:  Alena Holka Chudžíková - CVEK, Mária Radváková – Občianska 
agentúra komunitného rozvoja 1317, Inge Doležalová – Sociálny Prešov, Marcela 

Ivančová – primátorka mesta Svidník, Michal Smetanka – obec Spišský Hrhov  
moderuje: Barbara Gindlová,  expertka ÚSV ROS   

 
PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO  

 
BUDE NAHRÁVANÝ PO SÚHLASE ÚČASTNÍKOV   

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová / Dominika Halienová  
 

Gamifikácia - spoločenská hra (15:20 – 16:40) 

NIE JE MESTO AKO MESTO 
Hra, ktorá predstaví princípy participatívneho rozpočtovania na modeli fiktívneho mesta 

Participatívne a jeho mestských štvrtiach 
– Nudná, Upchatá, Špinavá, Bifľošská a Ignorantská. V mestských štvrtiach budete 

diskutovať o problémoch a konkrétnych riešeniach na zlepšenie života v meste s využitím 
participatívneho rozpočtu  

 
vedú: Alexandra Hrabinová a Dominika Halienová, expertky ÚSV ROS 

 
PRE KOHO? – účastníci konferencie, aktívne MNO, zamerané na prácu s deťmi 

a komunitami, samospráva, učitelia základných a stredných škôl.  
 

Počet miest limitovaný – 25 miest / rezervácia potrebná!!! 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Dominika Halienová a Alexandra Hrabinová  

 

16.00 

16.20 

16.40  PRESTÁVKA (16:40 - 17:00) 
17.00 

 
Praktické ukážky zo života samospráv pre 21. storočie  

PARTICIPÁCIA V DIGITÁLNOM SVETE  
Online nástroje zapájania verejnosti (zber podnetov od občana, e-granty, 

participatívne rozpočty). Už ste počuli ako mesto Trenčín zapojilo verejnosť, 
aby navrhovala zmeny, ktoré pomôžu chodcom, cyklistom, vodičom? Ako 
zmenil e-grant pohľad na dotačné schémy v meste? Viete o aplikácii, ktorá 

vám pomôže zaviesť participatívny rozpočet vo vašom meste?  
 

zapojení experti:  Patrik Žák – viceprimátor mesta Trenčín, Martina 
Tvrdoňová - WellGiving  

 
PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Alexandra Hrabinová  
 

Komentovaná výstava 

ANTIPATIA K APATII - PREŠOVSKÁ PARTICIPATÍVNA PLATFORMA  
Komentovaná prehliadka výstavou Antipatia k apatii – fotoreportáž o činnosti 

antiapatických organizácií a osobností.  
 

výstavou sprevádza: Peter Rázus 
 

PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Tatiana Vaníková, Kristína Kolarovičová  
 

BookClub, alebo čítajte s nami v záhrade  

DISKUSIA O KNIŽKE HLAS MENŠÍN  
12 PRÍBEHOV ZAPÁJANIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN  

Diskusia s autorkami knižky Hlas menšín – dvanásť prípadových štúdií o zapájaní 
zraniteľných skupín do tvorby verejných politík.  Ľudia so zdravotným postihnutím, 

mládež a deti, seniori, Rómovia, LGBTI ľudia, migranti sú integrálnou a neoddeliteľnou 
súčasťou spoločnosti, napriek tomu sa na nich pri rozhodovaní o verejných politikách 

akosi zabúda, či nemyslí, alebo ich hlas nemá rovnakú váhu. 

KNIŽKA – HLAS MENŠÍN - NA STIAHNUTIE 
 

diskutujú: Elena Kríglerová, Alena Chudžíková, Jana Kadlečíková - CVEK. 
 

PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO 
 

Počet miest limitovaný – 12 miest / rezervácia potrebná!!! 

http://www.minv.sk/?ros_np_participacia_publikacie_hlas_mensin


18:00 VEČERA (18:00 – 19:00) 
 

19.00 Expertný panel spojený s diskusiou (19:00 – 21:00) 

CHOREOGRAFIE ZMENY, ALEBO ŠTÁT – OBČAN – BUDÚCNOSŤ  
Spoločenská objednávka: zmena k transparentnejšiemu, otvorenejšiemu vládnutiu. Nedôvera občanov v inštitúcie štátu, ako aj v inštitúcie, ktoré zodpovedajú za výkon správy vecí verejných. Erózia demokracie a vyprázdnené inštitúcie. Kultúra 

otvoreného vládnutia – vieme, čo to je? Je participácia modelom budúcnosti, alebo slepou uličkou (dekoratívna participácia - väčšie sklamanie - silnejšia nedôvera). Aká je úloha občana v procese zmeny, či je občan kľúčovým prvkom v procese zmeny, 
alebo je zmena mimo dosahu občana a verejnosti, politika/parlament/politici  – ústredné orgány štátnej správy/ministerstvá/úradníci – samospráva – občianska spoločnosť a MNO. 

zapojení experti: Jana Plichtová, Michal Vašečka, Martin Giertl, Vladimír Ledecký 
moderuje: Michal Havran  

PRE KOHO? – pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová 

19.30 

20.00 

20.30 

21.00  
NP PARTY – AFTERPARTY – DANCEFLOOR  

PARTICIPATÍVNE CHOREOGRAFIE - DJ FELIX, DJ KEFÍR A DJ VEDÚCA  / tombola - hlavná cena raňajky so splnomocnencom  
21.30 

22.30 

 DRUHÝ DEŇ – 7.8.2020 - PIATOK 
    

09.00 RAŇAJKY – SIEŤOVANIE – INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ KONZULTÁCIE PRI KÁVE  
10.00 Podporné skupiny 

PARTICIPÁCIA A VEREJNÉ PRIESTORY 
Podoba verejných priestranstiev je jedným z hlavných faktorov 

ovplyvňujúcich kvalitu života a rozvoj mesta. Ukazovateľom kvality sú 
najmä ľudia, ktorí sa v ňom pohybujú a interagujú. Inšpiratívna diskusia o 

zapájaní verejnosti do procesov, ktoré menia mesto, s hosťami, ktorí vedia, 
že participatívne plánovanie napomáha k dosiahnutiu kvalitnejších riešení 
verejného priestoru, znižuje pravdepodobnosť konfliktov s obyvateľmi v 

čase realizácie zmien, môže viesť k jednoduchšej údržbe verejného 
priestranstva a buduje vzťah obyvateľov k danej lokalite.                            

 
odborní garanti: Virtuálne priestory  

zapojení experti: Adam Lukačovič – mesto Hlohovec, Pavol Korček – UNSS, 
Martina Hrozenská – mesto Nitra, Zora Paulíniová – mesto Bratislava   

facilitujú: Virtuálne námestie – Viktor Kasala, Dominika Belanská, Vera Kisel 
a ďalší 

 
PRE KOHO? – bude doplnené po dohode s expertkami 

BLOK BUDE STREAMOVANÝ 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Alexandra Hrabinová  

 

Talking Circles, alebo FishBowl 

PARTICIPÁCIA A ENVIROMENTÁLNE VÝZVY 
Globálne výzvy a lokálne riešenia. Prečo je participácia v téme ochrany a tvorby 

životného prostredia extrémne dôležitá? Dajú sa robiť enviromentálne politiky bez 
občana napr. občan ako konečný producent odpadu? Čo, keď participácia ukáže, 

že občanom na ŽP až tak nezáleží?  Majú mladí viac rozumu? Akú úlohu 
v enviroprístupoch zohráva vzdelávanie? 

  
zapojení experti: Peter Medveď – Nadácia Ekopolis, Branislav Moňok – Priatelia 

Zeme,  Richard Medal – združenie Špirála, Marek Prityi – MŹP SR.  
moderuje: Miroslav Mojžiš, expert ÚSV ROS 

 
PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO 

 
BUDE NAHRÁVANÝ PO SÚHLASE ÚČASTNÍKOV   

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Dominika Halienová / Barbara Gindlová 

Workshop a simulácia fokusovej skupiny 

AKO ZBIERAŤ PODNETY ZO STRANY VEREJNOSTI  
- FOKUSOVÁ SKUPINA - 

Chcete sa naučiť aké možnosti máte, keď chcete zozbierať podnety od občanov? Súčasne 
si môžete na vlastnej koži vyskúšať ako funguje fokusová skupina.  

V rámci série workshopov NP PARTI predstavujeme metódy: prieskum, fokusová skupina, 
dotazník a pološtruktúrovaný rozhovor.  Viete aké sú ich prínosy a limity? 

 
vedie: Alexandra Poláková 

PRE KOHO? – pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac 
 

Počet miest limitovaný – 15 osôb / rezervácia potrebná!!! 
 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Janka Gažúrová  
 

10.30 

11.00 

11.30 TBC - metóda 

PRÍNOSY PARTICIPÁCIE 
Uvedomuje si samospráva aké sú prínosy participácie? Ako sa naučiť, že 
v participácii nerozhoduje kvantita diskutérov, ale kvalita diskusie. Ako 

merať prínosy zapájania verejnosti a ako ich hodnotiť?   
 

odborné garantky: Soňa Kariková, Dana Švihlová – expertky ÚSV ROS 
a Bruno Konečný – hl. mesto Bratislava 

 
PRE KOHO? – pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac 

 
BLOK BUDE STREAMOVANÝ 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Silvia Ďurechová 

 

Praktický tréning k tvorbe verejných politík  
ENVIROSENZIBILIZÁCIA SAMOSPRÁVY 

Chcete byť moderní? Chcete byť obec/mesto, ktoré je citlivé voči životnému 
prostrediu? Ak, áno, príďte zistiť viac?. Naučíme vás ako spracovať stratégiu 

environmentálneho vzdelávania so zapojením verejnosti v samospráve? Kto všetko 
by mal spolupracovať na zmierňovaní dopadov na životné prostredie? Prečo musia 

ísť samospráva a školy príkladom?   
 

vedie: Richard Medal, združenie Špirála 
PRE KOHO? - praktický tréning pre zástupcov MNO, miest a obcí, ako aj 

zamestnancov vyšších územných celkov 
PP3 / PODA 2 – budovanie kapacít  

 
BUDE NAHRÁVANÝ PO SÚHLASE ÚČASTNÍKOV   

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Dominika Halienová  

Praktický workshop  

ODPAD V SAMOSPRÁVE – ČO ROBIŤ, ABY EKOLOGICKÉ BOLO AJ 
EKONOMICKÉ?   

Workshop, ktorý prinesie sumár reálnych skúseností z realizácie participatívneho procesu 
– zapojenia verejnosti do riešenia nakladania s komunálnym odpadom na úrovni miestnej 

územnej samosprávy v meste Partizánske. Model spolupráce samosprávy, MNO 
a občanov/ obyvateľov mesta s cieľom povzbudiť mestá a obce na Slovensku 

k participatívnej tvorbe stratégií nakladania s odpadom.  
 

odborní garanti: Branislav Moňok, Lenka Beznáková – Priatelia Zeme  
a zástupcovia mesta Partizánske 

PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO  
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Tatiana Vaníková  
 

12.00 

12.30 



 

REGISTRÁCIA POTREBNÁ!  REGISTRAČNÝ LINK: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL9ShAZPKdAhu6I1pw1ZFzvCIr9CXeZQoLvh1hsq4MXW2kKg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

 

 

13.00 Obed 

13.30 

14.00 World café – tri vybrané témy – práca v skupinách  
prezentácia záverečných výstupov   14.30 

15.00 

15:30 

16:00 ZÁVEREČNÉ SLOVO  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL9ShAZPKdAhu6I1pw1ZFzvCIr9CXeZQoLvh1hsq4MXW2kKg/viewform?vc=0&c=0&w=1

