
PRINCÍPY
KVALITNÉHO
PARTICIPATÍVNEHO
ROZPOČTOVANIA

OD KONFERENCIE 
DO PRAXE

Ako vyzerá dobrý a kvalitný participatívny
rozpočet na Slovensku? Na akých pilieroch stojí 
a podľa akých znakov ho rozpoznáme?
Participatívny proces smeruje k popísaniu
ideálneho stavu, s ambíciou postupne sa k nemu
približovať. 

Finálny dokument: 
- pomáha samosprávam proces správne plánovať
- pomáha občanom prispôsobiť očakávania 
- rešpektuje a podporuje metodologickú
rôznorodosť procesov
- prehlbuje uvažovanie o participatívnom
rozpočte a umožňuje reflexiu
- ma odporúčací, v žiadnom prípade nie záväzný
alebo vynucovací charakter
- pomáha uchopiť participatívny rozpočet
- umožňuje ľuďom z dvoch rôznych samospráv
rozprávať sa v rovnakom čase o tom istom
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PRÁCA 
V PRACOVNEJ

SKUPINE

WORLD CAFÉ

FOKUSOVÉ
SKUPINY
A/ALEBO

INDIVIDUÁLNE
ROZHOVORY

KONZULTÁCIE
S ODBORNÍKMI

 PRIPOMIENKOVANIE
DOKUMENTU A
SPÄTNÁ VÄZBA

nultý draft
dokumentu



PRÁCA V PRACOVNEJ SKUPINE (13. JÚL, 11. AUGUST, 8. SEPTEMBER) 

WORLD CAFÉ (25. JÚNA)

FOKUSOVÉ SKUPINY A/ALEBO INDIVIDUÁLNE ROZHOVORY 
(JÚL - AUGUST)

KONZULTÁCIE S ODBORNÍKMI (PRIEBEŽNE)

SPÄTNÁ VÄZBA A ZAPRACOVANIE PRIPOMIENOK (SEPTEMBER)

Výmena názorov a skúseností s participatívnym rozpočtovaním v dostatočne rôznorodých menších skupinkách,
zložených zo zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, mimovládnych organizácií, akademikov
a výskumníkov, ale aj zástupcov súkromného sektora, ktorá vytvorí kostru (nultý draft) budúceho dokumentu.

 

1x občania - navrhovatelia projektov
1x koordinátori participatívneho rozpočtu na strane samosprávy (zamestnanci úradov)
1x zástupcovia mimovládnych organizácií, ktoré participatívnemu rozpočtu napomáhajú
1x volení zástupcovia
1x akademici a výskumníci

Alternatívou k fokusovým skupinám môžu byť individuálne rozhovory s aktérmi v rámci identifikovaných skupín. 
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KONTAKT:

Priebežné diskutovanie, konzultovanie a spracúvanie materiálu v rámci existujúcej pracovnej skupiny, ktorá
združuje ľudí s profesným a osobným záujmom o participatívne rozpočtovanie a jeho rozvoj.

V prípade potreby lepšie porozumieť, zohľadniť a dopracovať niektorý z bodov dokumentu je možné iniciovať
konzultáciu s odborníkmi, ktorí sú expertmi v danej oblasti. 

Alexandra Hrabinová
alexandra.hrabinova@minv.sk
Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rozvoj občianskej spoločnosti

Druhý draft dokumentu bude zaslaný na pripomienkovanie všetkým zapojeným účastníkom a samosprávam, 
ktoré využívajú prvky participatívneho rozpočtovania. Rozšírený bude medzi dotknutú verejnosť prostredníctvom
špecializovaných stránok participatívnych rozpočtov na sociálnych sieťach a medzi širšiu verejnosť štandardne
využívanými komunikačnými kanálmi Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Finálny
dokument bude predstavený na prelome septembra a októbra.


