
II. PRACOVNÉ STRETNUTIE ZÁSTUPCOV PILOTNÝCH PROJEKTOV  
K PILOTNEJ SCHÉME PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK 
Hotel Klar,  ulica 1. mája 117, 031 01 Liptovský Mikuláš 
9. – 11. OKTÓBER 2017  
 
POZVÁNKA  
dovoľte, aby sme vás pozvali na druhé pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov, ktoré 
zastrešuje pilotná schéma participačnej tvorby verejných politík v rámci národného projektu Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Národný projekt Podpora partnerstva 
a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík je financovaný z operačného programu 
Efektívna verejná správa. 

 
09. OKTÓBER 2017 / PONDELOK 
17:00 – 18:00     príchod, ubytovanie  
18:00 - 22:00      neformálne stretnutie zástupcov pilotných projektov,  

spracovanie video vizitiek k jednotlivým pilotným projektom formou riadených 
rozhovorov so zástupcami MNO a subjektov verejnej správy – individuálna dohoda 
s vybranými expertmi  

 
 
10. OKTÓBER 2017 / UTOROK 

PRVÝ BLOK – AKTUÁLNY STAV PILOTNEJ SCHÉMY 
 
09:00 – 09:10     národný projekt ÚSV ROS – aktuálny stav    
09:10 – 10:20    PREZENTAČNÝ PANEL 1 - moderuje Bruno Konečný  
09:20 – 09:30    aktuálny stav pilotného projektu č.1 a plán aktivít do konca roka 2017: Stratégia 

dlhodobej starostlivosti – Asociácia na ochranu práv pacienta / MZ SR, MPSVR SR 
09:30 – 09:40    aktuálny stav pilotného projektu č.2 a plán aktivít do konca roka 2017: Participatívna 

realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou – Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR 

09:40 – 09:50   aktuálny stav pilotného projektu č.3 a plán aktivít do konca roka 2017: Krajská 

koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji – regionálna 
úroveň – oz Špirála / Trenčiansky samosprávny kraj 

09:50 – 10:00    aktuálny stav pilotného projektu č.4 a plán aktivít do konca roka 2017: Poskytovanie 

sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám – Združenia na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím / Bratislavský samosprávny kraj  

10:00 – 10:10    diskusia k pilotnému projektu  1 – 4 
 
10:10 – 11:00    PREZENTAČNÝ PANEL 2 - moderuje Barbara Gindlová  
10:10 – 10:20     aktuálny stav pilotného projektu č.5 a plán aktivít do konca roka 2017: Od Levoče po 

Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce - klaster obcí Spiša  Spišský Hrhov, Doľany, 
Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce a Centrum antropologických výskumov  

10:20 – 10:30     aktuálny stav pilotného projektu č.6 a plán aktivít do konca roka 2017: Mesto pre 

všetkých – integračná stratégia – Centrum pre výskum etnicity a kultúry / mesto Svidník a 
obce z OZ Dukla 

10:30 – 10:40     aktuálny stav pilotného projektu č.7 a plán aktivít do konca roka 2017: Stratégia 

nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske – oz Priatelia Zeme / mesto 
Partizánske 

10:40 – 10:50     aktuálny stav pilotného projektu č.8 a plán aktivít do konca roka 2017: 
Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta – oz Utópia / mesto Hlohovec 

10:50 – 11:00    panelová diskusia k pilotnému projektu  5 – 8 
 



11:00 – 12:20    PREZENTAČNÝ PANEL 3 - moderuje Daniel Klimovský 
11:00 – 11:10     aktuálny stav pilotného projektu č.9 a plán aktivít do konca roka 2017: Návrh 

stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
/ mesto Nitra 

11:10 – 11:20     aktuálny stav pilotného projektu č.10 a plán aktivít do konca roka 2017: Využívanie 

verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
(SGI) / hlavné mesto Bratislava 

11:20 – 11:30     aktuálny stav pilotného projektu č.11 a plán aktivít do konca roka 2017: Trvalo 

udržateľná mobilita – Nadácia Ekopolis / mesto Banská Bystrica 
11:30 – 11:40     aktuálny stav pilotného projektu č.12 a plán aktivít do konca roka 2017: Integrácia 

marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných Rómsky inštitút / obec Lenartov 
11:40 – 11:50    panelová diskusia k pilotnému projektu  9 – 12 
 
11:50 – 12:00     sumarizácia prvého bloku pracovného stretnutia  
 
12:00 – 12:30  stretnutie so zástupcami verejnej správy 

technické nastavenie zazmluvňovania expertov, čerpanie výdavkov, vykazovanie a 
dokumentácia činností  
vedie: Silvia Ďurechová + „výsadkári ÚSV ROS“  

 
12:30  - 13:30     obed 

2. JÚLA 7 / STREDA  
10. OKTÓBER 2017 / UTOROK  

DRUHÝ BLOK – PRÁCA V SKUPINÁCH MNO a VS  
 
13:30 – 15:30     SKUPINA MNO – zástupcovia spolupracujúcich mimovládnych organizácií  

zber dát II. / predstavenie pracovnej skupiny Daniela Klimovského „zberači a lovci“ 
riadený  zber dát z pilotnej schémy/pilotných projektov formou dotazníkového 
prieskumu „Aký máme vzťah k participácii“  
vedie: Daniel Klimovský 
 
SKUPINA VS – zástupcovia partnerských subjektov verejnej správy  
interview so zástupcami MNO 
zber kvalitatívnych dát k identifikácii potrieb a požiadaviek MNO na vzdelávanie v 
oblasti participatívnej tvorby verejných politík a zapájania verejnosti do jej tvorby  
vedie: Zora Paulíniová 

 
15:30 – 17:30     SKUPINA MNO – zástupcovia spolupracujúcich mimovládnych organizácií  

interview so zástupcami MNO  
zber kvalitatívnych dát k identifikácii potrieb a požiadaviek MNO na vzdelávanie v 
oblasti participatívnej tvorby verejných politík a zapájania verejnosti do jej tvorby  
vedie: Zora Paulíniová 
 
SKUPINA VS – zástupcovia partnerských subjektov verejnej správy  
zber dát II. / predstavenie pracovnej skupiny Daniela Klimovského „zberači a lovci“ 
riadený  zber dát z pilotnej schémy/pilotných projektov formou dotazníkového 
prieskumu „Aký máme vzťah k participácii“  
vedie: Daniel Klimovský 

 
17:30 – 18:00     vyhodnotenie druhého bloku pracovného stretnutia 
 
18:00 – 19:00     prestávka  



19:00 - 20:00      spoločná večera spojená s neformálnou diskusiou účastníkov stretnutia 
20:00 – 22:00    spracovanie video vizitiek k jednotlivým pilotným projektom formou riadených 

rozhovorov so zástupcami MNO a subjektov verejnej správy – individuálna dohoda 
s vybranými expertmi  

 

11. OKTÓBER 2017 / STREDA 

TRETÍ BLOK – RÔZNE 
08:00 –  12:00   spracovanie video vizitiek k jednotlivým pilotným projektom formou riadených 

rozhovorov so zástupcami MNO a subjektov verejnej správy – individuálna dohoda 
s vybranými expertmi  

 
09:00 –  10:00   technické nastavenia vykazovania a zúčtovávania nákladov / práca v skupinách  

 najčastejšie chyby pri vykazovaní prác  
 najčastejšie chyby pri spracovávaní cestovných výkazov  
 ako eliminovať chyby?  

vedie: Silvia Ďurechová + „výsadkári ÚSV ROS“  
 

10:00 – 10:30    aktuálna správa k analytickej časti / analyticko-metodicko-legislatívna podpora 
zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe 

                               vedie: Barbara Gindlová, Bruno Konečný  
 
10:30 – 11:00    zber dát z pilotnej schémy v zmysle metodiky priebežnej dokumentácie 

a sebaevalvácie – plán výjazdov za pilotmi  
vedie: Daniel Klimovský  
 

11:00 – 12:00     spracovanie video vizitiek k jednotlivým pilotným projektom formou riadených 
rozhovorov so zástupcami MNO a subjektov verejnej správy – individuálna dohoda 
s vybranými expertmi  

 
12:00 – 13:00    sumarizácia podnetov a záver stretnutia  
13:00 - 14:00      obed 
  



PREDBEŽNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV STRETNUTIA k 2.10.2017 

1. Martina Hrozenská / mesto Nitra / PP9 
2. Irena Lehocká / mesto Nitra / PP9  
3. PaedDr. Michal Smetanka / obec Spišský Hrhov  / PP5  
4. Mária Lévyová / Asociácia na ochranu práv pacientov / PP1 
5. Marcel Hofer / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti  
6. Michal Považan / Rada mládeže Slovenska / PP2 
7. Skarlet Ondrejčáková / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti  
8. Tomáš Jacko / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
9. Daniel Klimovský / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
10. Silvia Ďurechová / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
11. Barbara Gindlová / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
12. Ing. Ján Holodňák / mesto Svidník / PP6 
13. Mgr. Jana Micenková, / mesto Svidník / PP6  
14. Dominika Halienová / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
15. Nikola Bľachová / oz Špirála / PP3 
16. Peter Vittek / oz Utópia / PP8 
17. Dana Gavalierová / Trenčiansky samosprávny kraj / PP3 
18. Bruno Konečný / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
19. Helena Valčeková / Asociácia na ochranu práv pacientov / PP1 
20. Jana Gažúrová / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
21. Eva Halušková / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / PP1 
22. Magdaléna Salančíková / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / PP1 
23. Denisa Strapončeková / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR / PP1 
24. Ing. Judita Gogová / Centrum antropologických výskumov / PP5  
25. RNDr. Miroslav Pollák / Centrum antropologických výskumov / PP5  
26. Mgr. Alexander Mušinka, PhD / Centrum antropologických výskumov / PP5  
27. Matúš Lukačovič / mesto Hlohovec / PP8 
28. Branislav Moňok / oz Priatelia Zeme / PP7 
29. Lenka Beznáková / oz Priatelia Zeme / PP7  
30. Lenka Macková / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
31. Miroslav Mojžiš / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
32. Klára Orgovánová / Rómsky inštitút / PP12 
33. Jana Bayerlová / Rómsky inštitút / PP12 
34. Tomáš Malec / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
35. Pavol Korček / Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / PP9  
36. Juraj Hurný / Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť / PP10 
37. Iveta Ferčíková / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
38. Ing. arch. Vladimír Letovanec / mesto Banská Bystrica / PP11 
39. Ing. Eva Sanigová / mesto Banská Bystrica / PP11 
40. Andrea Bencelová / mesto Partizánske / PP7 
41. Beáta Katulincová / mesto Partizánske / PP7  
42. Mária Milková / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
43. Jana Kadlečíková / Centrum pre výskum etnicity a kultúry / PP8  
44. Beáta Šimurdová / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / PP2 
45. Zora Kalka Pauliniová / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
46. Mgr. Ivana Vetešková / Bratislavský samosprávny kraj / PP4 



47. Stefi Nováková PhDr. / Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím / PP4  
48. Ján Gombala / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
49. Kristína Kollarovicsová / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
50. Tatiana Vaníková / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
51. Jakub Varíni / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
52. Peter Medveď / Nadácia Ekopolis / PP11 
53. Alexandra Poláková / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
54. Alexandra Hrabinová / Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
 


