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PRACOVNÁ PREZENTÁCIA MODELU SPOLUPRÁCE 



SPOSOB REALIZÁCIE 

PRAKTICKÁ ČASŤ
• PILOTNÁ SCHÉMA - zavádzanie inovatívnych opatrení do praxe
• VZÁJOMNÉ UČENIE – zabezpečenie prístupu k informáciám 

a vzdelávaniu

TEORETICKÁ ČASŤ
• ANALYTIKA A VÝSKUM - rozhodnutia postavené na dátach
• LEGISLATÍVA A PRÁVNY RÁMEC – opatrenia na podporu 

participácie



• Pilotná schéma 1/ BUDOVANIE KAPACÍT PRE OBLASŤ
PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK V PROSTREDÍ
ŠTÁTNEJ SPRÁVY

• Pilotná schéma 2/ BUDOVANIE KAPACÍT PRE OBLASŤ
PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK V PROSTREDÍ
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

• Pilotná schéma 3/ BUDOVANIE KAPACÍT PRE OBLASŤ
PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK V PROSTREDÍ
MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

• Pilotná schéma 4/ TRANSFER DOBREJ PRAXE Z NP PARTI I.

pilotné schémy participatívnej tvorby verejných politík



Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK)
verejná politika: Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy v previazaní na budovanie zeleného regiónu a 
riešenie tematických oblastí (voda, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, biodiverzity a 

manažment v oblasti životného prostredia).
zapojené MNO: Nadácia EKOPOLIS

Nitriansky samosprávny kraj (NSK)
verejná politika: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

vrátane integrovanej územnej stratégie pre VÚC, ktorá bude rámcovať čerpanie štrukturálnych fondov EU v nasledujúcom 
programovacom období.

zapojené MNO: Centrum priestorových a strategických štúdií, občianske združenie 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
verejná politika: Stratégia rozvoja školstva na území TTSK, zameraná na zvýšenie kvality a dostupnosti vzdelávania, 

podporu celoštátneho, regionálneho a miestneho rozvoja, znižovanie nerovnosti a začleňovanie znevýhodnených skupín 
prostredníctvom lepšieho prístupu ku vzdelávacím i mimoškolským aktivitám a službám v území TTSK. 

zapojené MNO: Nové školstvo, občianske združenie 

Prešovský samosprávny kraj (PSK)
verejná politika: Vzdelanie pre dôstojný život, strategický materiál, zameraný na inováciu systému vzdelávania dospelých 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a ich uplatnenie na trhu práce v podmienkach samosprávneho kraja pri 
zapojení odborných škôl, zamestnávateľov na lokálnom a regionálnom trhu práce s dôrazom na sieť sociálnych podnikov na 

území kraja. 
zapojené MNO: PRO COMMUNIO, občianske združenie

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)
verejná politika: Strategické plánovanie - príprava PHSR s prepojením na tvorbu integrovanej územnej stratégie Žilinského 

samosprávneho kraja, spojený s inováciou modelu spolupráce (spolupráca so zainteresovanou verejnosťou -
stakeholdermi), ktorý bude rámcovať čerpanie štrukturálnych fondov EU v nasledujúcom programovacom období.

zapojené MNO: Karpatský rozvojový inštitút, nezisková organizácia a občianske združenie WellGiving



Pilotná schéma 2/ BUDOVANIE KAPACÍT PRE OBLASŤ PARTICIPATÍVNEJ TVORBY 
VEREJNÝCH POLITÍK V PROSTREDÍ SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Čo ponúkame?

• bezplatné odborné vzdelávanie vašich odborných zamestnancov na
tému participatívnej tvorby verejných politík v praxi verejnej správy

Aký máme zámer?

• zapojiť a presieťovať odborných zamestnancov VÚC z nezapojených úradov
(BSK, KSK,TSK) so skupinou „manažérov a koordinátorov
participácie“ zo zapojených samosprávnych krajov (BBSK, NSK, PSK, TTSK, ŽSK)

Aký prínos účasť vášho VÚC bude mať?

• posilnenie základných poznatkov a zručností zamestnancov VÚC, potrebných
pre tvorbu verejných politík s účasťou verejnosti,

• preškolenie skupiny maximálne 20 zamestnancov VÚC,

• sieť odborne pripravených zamestnancov, ktorí môžu v budúcnosti zohrať
úlohu „ambasádorov participácie“ v prostredí vyšších územných celkov a
„agentov zmeny“ pre oblasť otvoreného vládnutia v prostredí regionálnej
územnej samosprávy.



SPOSOB REALIZÁCIE 

Ako to bude prebiehať, alebo štruktúra vzdelávania 

• realizácia základného modulu vzdelávania

• realizácia nadstavbových modulov vzdelávania formou tematických workshopov

Poznámka: Základný modul vzdelávania ponúka možnosť preškoliť zamestnancov cez

program Participatívna tvorba verejných politík, ktorý je výsledkom národného

projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných

politík. Za jeho metodickou prípravou a testovaním na zamestnancoch verejnej správy

stojí ÚSVROS a PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia, konkrétne

renomovaní experti: Dušan Ondrušek a Kaja Miková.



ZÁKLADNÝ MODUL VZDELÁVANIA 

Účastníci školení: integrovaná skupina poverených odborných zamestnancov a 
manažérov a koordinátorov participácie zo všetkých zapojených subjektov štátnej 
správy
Počet skupín: 1 / predpokladaný počet osôb za kraj 3 osoby
Časová dotácia: 32 hodín (4 školiace dni po 8 hodín)   
Obsahová štruktúra školení:

Identifikácia aktérov a dizajn participatívneho procesu s dôrazom na materiál 
Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, ktorý zakotvil 4 
základné scenáre účasti verejnosti (uznesenie vlády SR č. 645/2014)
Riadenie participatívnych procesov
Metódy participácie a realizácia participatívnych postupov 
Monitoring a vyhodnocovanie participatívnych procesov



NADSTAVBOVÝ MODUL VZDELÁVANIA 

Účastníci workshopov: integrovaná skupina zamestnancov zo všetkých 
zapojených subjektov štátnej správy 
Typ vzdelávania: učenie sa praxou - workshopy
Počet skupín: 1 
Spôsob: bude prebiehať v pravidelných intervaloch v priebehu 24 mesiacov
Časová dotácia: (cca 1 školiaci deň za mesiac  = 144 hodín)
Obsahové zameranie workshopov:

• facilitácia - vedenie malých a veľkých stretnutí, 
• verejné konzultácie, verejné zvažovanie/deliberácia,
• zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík,
• riešenie konfliktov,
• zber podnetov zo strany verejnosti 

• kvantitatívne dáta: dotazníky a prieskumy 
• kvalitatívne dáta: fokusové skupiny a pološtruktúrované rozhovory

• priebežné vyhodnocovanie a sumarizácia podnetov verejnosti, 
• lepšia informovanosť verejnosti s využitím e-nástrojov,
• iné v zmysle dynamicky zadefinovaných potrieb na projekte,

Počet zapojených lektorov: rôzni experti (cca 20 rôznych lektorov)
Miesto realizácie: N/A – bude sa striedať v mestách, kde sídlia samosprávne kraje 



SYSTÉM KONZULTÁCII A PORADENSTVA

forma: pravidelné pracovné stretnutia 
• cieľ: pravidelný monitoring a hodnotenie existujúcich participatívnych 

procesov, zameraný na identifikáciu bariér a rizík, definovanie dynamických 
riešení, orientovaných na ich elimináciu, plánovanie ďalších činností v rámci 
participatívnych procesov 

• podporné/nadstavbové workshopy zamerané na zvládnutie konkrétnych fáz 
a situácií (vedenie verejného stretnutia, facilitácia tímu rôznych predstaviteľov 
s rôznymi očakávaniami, príprava komunikačnej stratégie pre  verejnosť, 
riadenie informačnej kampane, riešenie konfliktov v procese)

•

Účastníci stretnutia:
Počet stretnutí: on- line stretnutia cez e- komunikačné platformy, cyklus 
dvojdňových a jednodňových pracovných stretnutí (dvojdňové každé tri mesiace, 
jednodňové každý mesiac, pokiaľ sa nekoná dvojdňové stretnutie)  až 
dvojmesačná periodicita) a jedno rezervné dvojdňové pracovné stretnutie 
k ukončeniu a vyhodnoteniu pilotnej schémy (spolu 18).
Počet účastníkov: v zmysle dohody
Miesto realizácie: N/A – bude sa striedať v mestách, kde sídlia samosprávne kraje



OTÁZKY

DISKUSIA K NAVRHNUTÉMU MODELU SPOLUPRÁCE 
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KONTAKTNÉ OSOBY 
Ing. Silviu Ďurechovú silvia.durechova@minv.sk; 0907 697 201 
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