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Tento projekt je podoprený z Európskeho sociálneho fondu. 

 

KONFERENCIA NP PARTI 2 – PARTICIPÁCIA 2.0 
Charakteristika podujatia: odborná konferencia projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, realizovaná 
formou letnej ochutnávky tém a výstupov, ktoré národný projekt otvoril a prináša. 
TERMÍN: 11. – 12. AUGUSTA 2022 / MIESTO: VODÁRENSKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA  
 
CIELE A ZÁMERY KONFERENCIE 

● otvoriť konferenčný bar, ktorý ponúkne priestor pre zdieľanie poznatkov, skúseností ako pestrofarebný mix živých príbehov na témy: 
participácia, riadenie a optimalizácia participatívnych procesov, spolupráca medzi verejnou správou a MNO, zúčtovateľnosť, 
transparentnosť.  

● praktickú degustáciu metód a foriem zapájania verejnosti: expertné panely, pracovné skupiny, workshopy, prieskum, fókusová skupina, 
simulácie procesov, brainstorming, gamifikácia, world-cafe, top table exercise,  

● konkrétne participatívne projekty zamerané na: zlepšovanie služieb ÚSV ROS, služby vo verejnom záujme, otvorené vládnutie, názory 
mladých ľudí,   

● zdieľanie dobrej/zlej praxe a sieťovanie účastníkov konferencie.  
 

 
 

 

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, Miroslava 
Dujičová  

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE KONFERENCIE – prenosy, stream, 
ozvučenie 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Ján Gombala, Marcel Hofer, 
Kristína Kollarovičová 

KOORDINÁCIA DOBROVOĽNÍKOV  
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Tatiana Vaníková  

KOMUNIKÁCIA S EXPERTMI NA ZÁKLADE VÝZVY:  
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Alena Petrželková, Linda 

Zuzčáková, Miroslav Zwiefelhofer 
  

 PRVÝ DEŇ – 11.8.2022 / ŠTVRTOK 
8:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE / SIEŤOVANIE / PRIHLASOVANIE DO SKUPÍN (8:00 – 9:00) 

 PRACOVŇA  STROJOVŇA ATELIÉR  
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Expertný panel spojený s diskusiou 
SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME Z LEGISLATÍVNO-SPOLOČENSKÉHO POHĽADU 

 
Prečo je dôležité riešiť problematiku služieb vo verejnom záujme? Ako budovať 

priaznivejšie prostredie pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme 
prostredníctvom MNO? Aký benefit z toho budú mať MNO a aký štát? A aký 
prínos pocítia občania a súkromný sektor či cirkvi? Ako zlepšovať prostredie 

pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme prostredníctvom MNO a 
nadviazať na to, čo už vieme? Aký je spoločenský, legislatívny, inštitucionálny, 
ekonomický, či štatistický pohľad na  tému? Aký je pohľad samosprávy? A aký 

je pohľad MNO? 
 

zapojení experti: Veronika Zahorjan, Lucia Švecová, Mária Milková 
hostia: Bruno Konečný, Stanislav Konečný, Boris Strečanský 

moderuje: Mária Murray Svidroňová 
 

PRE KOHO? – verejná správa, aktívni občania, MNO 
 

BLOK BUDE STREAMOVANÝ 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Lucia Švecová (O), M. Milková/ M. Ďurdíková (T) 

Prezentácia spojená s diskusiou 

ÚSPECHY A NEDOSTATKY PARTICIPÁCIE V PROSTREDÍ ŠTÁTNEJ 
SPRÁVY  

Prezentácia výsledkov výskumu 
 

Je ideálny participatívny proces utópiou? Predstavy a realita. Očakávania 
a nástrahy. Príbeh zavádzania participácie do praxe štátnej správy, alebo dlhá 

cesta k autentickému zapájaniu verejnosti. Ako prebieha diagnostika súčasného 
stavu participácie v prostredí ústredných orgánov štátnej správy? Čo je 

predmetom participatívnych procesov, a čo nie je? Aké sú detské choroby 
participatívnej tvorby verejných politík? Čo bude potrebné pre optimalizáciu 

dizajnovania a riadenia participatívnych procesov?  
  

zapojení experti:  Anna Šestáková, ÚSV ROS, Michal Sedlačko, FH Campus Wien, 
Roman Havlíček, Ministerstvo životného prostredia SR, Katarína Staroňová, FSEV 

UK v Bratislave, Martin Pavluvčík, Ministerstvo financií SR  
moderuje:  Alexandra Poláková Suchalová 

 
PRE KOHO? – verejná správa, MNO  

 
BLOK BUDE NAHRÁVANÝ PO SÚHLASE ÚČASTNÍKOV 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Alexandra Poláková (O), Jana Gažúrová (T) 

Prezentácia s ukážkami 

METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVA  
MESTO DETI – ULICE PRE DETI 

 
Participatívny projekt Ulice pre deti je veľkým aktuálnym projektom 

MIBu, ktorého snahou je revitalizácia a zlepšovanie dopravnej situácie 
v okolí základných škôl, zvýšenie slobodného pohybu detí vo verejnom 

priestore, či zlepšovaní kvality fyzického aj duševného zdravia detí. 
 

Prezentácia pilotného projektu Ulice pre deti na ZŠ Tbiliská v Rači 
(participáciu, realizácia v priestore bude v priebehu leta) a pripravovanej 

príručky. Príručka ponúkne dobrú prax – ako postupovať a zároveň 
projekt replikovať v ďalších mestských častiach a školách, ktorých okolie 

nie je v správe magistrátu, ale mestských častí.  
 

uvádza: Linda Zuzčáková / Matej Miklian 
zapojení experti:  Juraj Hurný, MIB 

 
PRE KOHO? – verejná správa, MNO  

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Hana Mravcová (O / T) 



 
Tento projekt je podoprený z Európskeho sociálneho fondu. 

 

 ÚVODNÉ SLOVO, ALEBO OTVORENIE KONFERENCIE  – PRACOVŇA (10:30 – 11:00) 
Filip Vagač/splnomocnenec ÚSV ROS a Barbara Gindlová / odborná garantka NP PARTI 

 

 PRACOVŇA  STROJOVŇA ATELIÉR  
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Cyklus prezentácií, spojený s diskusiou  

UČIACE SA REGIÓNY, ALEBO PREČO KRAJE POTREBUJÚ 

KOORDINÁTOROV PARTICIPÁCIE? 
v spolupráci s Participation Factory  

 
Klebety z podpalubia podaktivity Participácia a regionálna územná 

samospráva. Ako zavádzať participáciu do každodennej praxe úradov 
samosprávnych krajov? Je riešením posilniť kapacity úradov o novú pozíciu 

koordinátorov participácie? V čom sú prínosy koordinátorov participácie 
a v čom dokážu koordinátori participácie pomôcť iným zamestnancom úradu? 
Na akých participatívnych projektoch aktuálne robia koordinátori participácie? 

Diagnostika stavu participácie na úradoch samosprávnych krajov 
 

prezentácia: Tomáš Rákos,  Participation Factory, ČR, koordinátori participácie 
zo Žilinského, Nitrianskeho, Banskobystrického, Košického a Prešovského 

samosprávneho kraja 
moderuje: Barbara Gindlová/ Tomáš Rákos 

 
PRE KOHO? –  samospráva, aktívni občania, MNO 

 
PREZENTÁCIA BUDE STREAMOVANÁ 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Miroslav Zwiefelhofer/Barbara Gindlová (O), 

Dominika Bellová/Linda Zuzčáková  (T) 

OKRÚHLY STÔL SO ŠTÁTNYMI TAJOMNÍKMI  
ČO POTREBUJE ŠTÁTNA SPRÁVA, ABY LEPŠIE ZAPÁJALA 

VEREJNOSŤ?  
Ako vie Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  pomôcť 

iným ÚOŠS pri dizajnovaní scenárov zapojenia verejnosti do tvorby verejnej 
politiky, nastavení a optimalizácii interných procesov ku konkrétnym verejným 

politikám? Nové služby ÚSV ROS na podporu zavádzania participácie do 
ekosystému štátnej správy. Participatívna jednotka ÚSV ROS a program 
sprevádzania zamestnancov ÚOŠS, poverených riadením a realizáciou 

participatívnych procesov.  
 

moderuje: Michal Sedlačko 
hostia: Filip Vagač, splnomocnenec ÚSVROS, Ondrej Dostál, štátny tajomník MS 
SR, Radoslav Kutaš, štátny tajomník MK SR,  Juraj Smatana, štátny tajomník MŽP 

SR; Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít a hlavný gestor HP UR 
MIRRI SR a ďalší zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy – TBC 

 
PRE KOHO? – zamestnanci verejnej správy,  MNO 

 
BLOK BUDE NAHRÁVANÝ PO DOHODE S ÚČASTNÍKMI  

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS:  Alexandra Poláková Suchalová (O),  

Jana Gažúrová (T) 
 

 

12:30 OBED (12:30 – 13:30) 



 
Tento projekt je podoprený z Európskeho sociálneho fondu. 
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Prezentácie príkladov z praxe  

ŽIVÁ PRAX – PARTICIPATÍVNA TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK 
Mozaika príbehov na tému ako sme tvorili verejné politiky s účasťou verejnosti   

 

 Komunitný plán hl. mesta Bratislava 

 Postupné ukončovanie bezdomovectva a riešenie nelegálnych 
osídlení na území mesta Košice 2022 – 2030 

 Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky 2030 

 Koncepcia spoločenskej zodpovednosti a manažérstvo kvality vo 
verejnej správe, MŽP SR 

 Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030, Ministerstvo 
kultúry SR 

 Inkluzíve zdravie a pohoda v meste: Living lab-y a co-design – 
teória verzus praktické skúsenosti, mesto Nitra, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita 
 

Moderuje: Barbara Gindlová 
PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, MNO, štátna správa 

 
BLOK BUDE STREAMOVANÝ 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Alena Petrželková, Linda Zuzčáková (O), 

Miroslava Dujičová/Michaela Ďurdíková (T)  
 
 

Workshop 

AKO VIAC ZAPÁJAŤ VEREJNOSŤ DO TVORBY PRÁVNYCH 

PREDPISOV?  
 

Odborný workshop na tému: Ako sa môže verejnosť zapojiť do tvorby zákonov 
a právnych predpisov?  Ako je legislatívne prostredie na Slovensku naklonené 

participácii? Životný cyklus participácie v legislatívnom procese. Aké máme 
inštitúty na podporu participácie v legislatívnom procese? Ako ich využívame? 

Kde sa participácii v rámci tvorby legislatívy darí a kde sú jej slabiny? Ako sme na 
tom v porovnaní so zahraničím? Čo by sa malo zmeniť v úprave legislatívnych 

procesov v záujme vyššej účasti verejnosti? Aké nové inštitúty by sa mohli zaviesť 
do praxe?  

 
zapojení experti: Bystrík Antalík, ÚSV ROS 

 
PRE KOHO? – zástupcovia verejnej správy, aktívni občania, MNO 

 
BLOK BUDE NAHRÁVANÝ PO SÚHLASE ÚČASTNÍKOV 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS:  Jana Gažúrová (T) 

 

Prezentácia spojená s praktickou ukážkou  

PARTI ROZPOČTY UŽ AJ NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 
 

V školskom roku 2021/2022 sa žiaci piatich základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Hlohovec zapojili do vlastného Participatívneho rozpočtu 

na svojej škole. Prečo PR prispieva k rozvoju školy, rozozvučí hlas a názor 
študentov a zvyšuje ich záujem o dianie na škole?  Hra, ktorá predstaví 

princípy participatívneho rozpočtovania na modeli fiktívneho mesta 
Participatívne a jeho mestských štvrtiach – Nudná, Upchatá, Špinavá, 

Bifľošská a Ignorantská.  
 

prezentujú:  Kristína Melušová, Mestský úrad Hlohovec, Dominika Bellová, 
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 Bellová (O) / Matej Miklian (T) 

15:00 PRESTÁVKA (15:00 – 15:20) 

 PRACOVŇA  STROJOVŇA ATELIÉR  
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Diskusný panel  

VEDIA ÚRADY ZROZUMITEĽNE KOMUNIKOVAŤ?  
POLITIKA OTVORENEJ KOMUNIKÁCIE 

 
Vedia verejné inštitúcie komunikovať s verejnosťou? Dá sa priblížiť  odbornú 

agendu úradov občanovi tak, aby ho to zaujalo a rozumel téme? O tom ako sa 
učiť od iných, alebo prezentácia dobrej praxe. Dozviete sa ako nezávislý úrad 
(Úrad pre verejné obstarávanie) zapája mimovládne neziskové organizácie a 

komunikuje odborné témy zrozumiteľným jazykom.  
 

Hostia v diskusii:  Janka Zvončeková, hovorkyňa Úrad pre verejné 
obstarávanie,  Natália Pindrochová, Úrad na ochranu oznamovateľov,  

Elena Gallo Kriglerová, CVEK  
Moderuje: TBC 

  
PRE KOHO? – pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac 

 
BLOK BUDE STREAMOVANÝ 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Veronika Záhradníková (O), Jakub Adámek (T) 

Dvaja na jedného 

PARTICIPATÍVNA DEMOKRACIA  
POJMY A DOJMY  

 
Interaktívny diskusný blok na tému dobré vládnutie, participatívna demokracia, 

rola inštitúcií v participatívnej demokracii a zapájanie verejnosti. Objasnenie 
pojmov a predstavenie základných teoretických rámcov. Otvorená diskusia o tom, 
čo znamená úspešný participatívny proces, aké sú najčastejšie prekážky a riziká, 

ale aj o mandátoch, pozíciách a úlohách rôznych aktérov v participatívnom 
procese.  

 
odborní garanti: Hana Mravcová, Tomáš Winkler 

hosť: prof. Vít Hloušek z Masarykovej univerzity, Brno, Česká republika 
 

PRE KOHO? –  samospráva, aktívni občania, MNO 
 

BLOK BUDE NAHRÁVANÝ PO SÚHLASE ÚČASTNÍKOV 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Hana Mravcová a Tomáš Winkler (O), Linda 
Zuzčáková (T) 

 

Fókusová skupina  

 
SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME / KDE SÚ ĎALŠIE ZDROJE 

FINANCOVANIA MNO?  
 

zapojení experti: Veronika Zahorjan, Lucia Švecová, Mária Milková,  
Michaela Ďurdíková  

PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, MNO 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Mária Milková, Michaela Ďurdíková (T) 
 
 

Účastníci sú vybraní na základe registrácie a priradenia do skupín.  
Počet miest limitovaný – 25 miest / rezervácia potrebná!!!  

CIELENÝ NÁBOR ÚČASTNÍKOV 
 
 
  

16:40 PRESTÁVKA (16:40 – 17:00) 



 
Tento projekt je podoprený z Európskeho sociálneho fondu. 
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Panelová diskusia 

STRATÉGIE POZNANIA, ALEBO KDE ZAČÍNA ŽIVOTNÝ CYKLUS 
DOBRÉHO ÚRADNÍKA  

 
Čo má vedieť dobrý úradník? Ako pripraviť dobrých úradníkov? Aké sú 

požiadavky verejnej správy a občana? Ako zosúladiť dopyt trhu s obsahom 
vzdelávania? Patrí do obsahu vzdelávania Participácia a agenda otvoreného 
vládnutia? Aké sú kritériá hodnotenia moderného profesionála vo verejnej 

správe? 
 

zapojení experti:  Katarína Vitálišová – Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 
Ivana Molnárová – Profesia.sk, Veronika Zahorjan – Dobrý úradník, zástupca 

Asociácie prednostov úradov miestnej územnej samosprávy, TBC 
 

moderuje: Eva Kempná, psychologička 
PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO  

 
BLOK BUDE STREAMOVANÝ 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Alena Petrželková (O), Miroslava Dujičová (T) 

Prezentácia príkladov zo zahraničia spojená s verejným brainstormingom 

ZAHRANIČNÁ PRAX A INICIATÍVA PRE OTVORENÉ VLÁDNUTIE 
 

Malá ochutnávka ingrediencií, ktoré podporujú otvorené vládnutie v Estónsku a 
Severnom Macedónsku, zavŕšená „verejným brainstormingom“.  Ako funguje a na 

čo slúži interaktívny dashboard, ktorý informuje o kvalite služieb v  Estónskych 
samosprávach? Ako budovať kapacity zamestnancov obecných úradov? Ako 

presadzovať participatívnu tvorbu verejných politík na úrovni obcí? Ako zvyšovať 
princíp transparentnosti pomocou nových smart nástrojov. Čo by podobné 

projekty priniesli verejnej správe a občianskej spoločnosti na Slovensku, a čo by 
pre nás všetkých znamenal ich prenos a aké úskalia by ich aplikácie do praxe 

mohla priniesť?  
 

uvádza: Lucia Lacika, moderuje: Jakub Adámek 
PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, MNO 

 
  BLOK BUDE NAHRÁVANÝ PO SÚHLASE ÚČASTNÍKOV  

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Lucia Lacika (O), Miroslav Zwiefelhofer (T)  

 
. 

Odborný workshop 

MAPA PARTNERSTIEV, ALEBO PREČO JE DOBRÉ VEDIEŤ S KÝM 
INŠTITÚCIE SPOLUPRACUJÚ 

 
Prečo by si mali verejné inštitúcie vytvoriť mapu partnerov a spolupracujúcich 
inštitúcií? Ide o bežnú prax, alebo skôr výnimku? Ako mapa partnerov súvisí 

s participatívnymi procesmi tvorby verejných politík? Aké benefity mapa 
partnerov organizácii prináša? Ako nastaviť proces tvorby mapy partnerov? 

Akú komunikáciu dovnútra inštitúcie zvoliť? 
Ak chcete zistiť ako sa do tvorby mapy partnerov pustiť, na čo si dávať pozor, 

tak sa zúčastnite nášho workshopu so zástupcami MŽP SR, ktorí budú 
prezentovať praktické skúsenosti s tvorbou mapy partnerstiev. 

 
moderuje: Barbara Gindlová 

zapojené expertky: Mgr. Andrea Jančeková, kancelária generálnej tajomníčky 
služobného úradu MŽP SR, Soňa Fernandés a Mária Fisherová, odbor 

medzinárodných vzťahov MŽP SR – TBC 
 

PRE KOHO? –  zástupcovia štátnej správy, samosprávnych krajov, miest a obcí 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová (O), Tatiana Vaníková ( T) 
 

18:00 VEČERA (18:00 – 19:00) 
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   EXPERTNÝ PANEL SPOJENÝ S DISKUSIOU  

CHOREOGRAFIE ZMENY ŠTÁT – OBČAN – BUDÚCNOSŤ 
PRACOVŇA / AMFITEÁTER 

Aká je úloha občana v procese zmeny, či je občan kľúčovým prvkom v procese zmeny, alebo je zmena mimo dosahu občana a verejnosti.  
Spoločenská objednávka: zmena k novej kultúre vládnutia. Kultúra vládnutia – vieme, čo to je? Nedôvera občanov v inštitúcie štátu, ako aj v inštitúcie, ktoré zodpovedajú za výkon správy vecí verejných.  

Erózia demokracie a vyprázdnené inštitúcie. Je participácia modelom budúcnosti, alebo slepou uličkou?  
 

zapojení experti: Ľubomír Andrassy, predseda Najvyššieho kontrolného úradu, Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS, Filip Vagač, splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti  
moderuje: Michal Havran 

PRE KOHO? – pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac  
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Barbara Gindlová (O), Silvia Ďurechová (T)  
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SPEED DATING S RENÉM A CHANTAL 
RIADENÉ SIEŤOVANIE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE S DRINKOM V RUKE  

STROJOVŇA  
V rámci konferencie využijeme čas a priestor na to, aby ste sa zástupcovia rôznych organizácií mohli predstaviť a zoznámiť. Ako to funguje?   

Speed dating (slovensky Rýchle rande) je novodobá forma zoznámenia, ktorú vymyslel americký rabín Yaacov Deyo, ktorý chcel zvýšiť počet židovských svadieb.  
Tento spôsob zoznámenia sa čoskoro rozšíril aj do ostatných sociálnych skupín. Jedná sa o zoznámenie naživo. Účastníci konferencie sa náhodne po dvoch posadia za stoly.  

“Randenie” začína po odznení gongu. Každé rande trvá 5 – 10 minút, ktoré bude ukončené rovnakým gongom. Vtedy sa pravá  strana stola posunie o jedno miesto,  
sadnú si k vedľajšiemu stolu a začína sa ďalšie rýchle rande. Takto sa účastníci vystriedajú pri všetkých stoloch a účastníci sa majú možnosť porozprávať na témy podľa vlastného uváženia.  

 
PRE KOHO? – pre všetkých, ktorí chcú o účastníkoch konferencie vedieť viac  

NUTNÁ REGISTRÁCIA, ABY SME VEDELI NACHYSTAŤ STOLY NA PRESNÝ POČET MIEST  
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Miroslav Zwiefelhofer/Linda Zuzčáková (O) 
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NP PARTI – AFTER PARTY – DANCEFLOOR – TOMBOLA 2 
PARTICIPATÍVNE CHOREOGRAFIE – DJ FELIX, DJ KEFÍR A DJ VEDÚCA  



 
Tento projekt je podoprený z Európskeho sociálneho fondu. 

 

  
 DRUHÝ DEŇ – 12.8.2020 / PIATOK 

kde PRACOVŇA  STROJOVŇA ATELIÉR  
8:00 INDIVIDUÁLNE A SKUPINOVÉ KONZULTÁCIE PRI KÁVE (8:00 – 9:00) 
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Pestrofarebný mix živých príbehov 

ŽIVÁ PRAX Z POHĽADU MNO – NA OBČANOCH ZÁLEŽÍ! 
 

Mozaika príbehov z regiónov na tému participácia v praxi. Poďte sa s nami 
pozrieť na prínosy a úlohu MNO v procese zapájania širokej verejnosti 

a špecifických cieľových skupín.  

 
 Humenné, kandidát na mesto kultúry 2022 / Občianska agentúra 

komunitného rozvoja 1317 / téma: kultúra a občiansky aktivizmus, 
Mária Radváková  

 Jednoduchšie to už nemôže byť / Občianska iniciatíva Grinava 
                téma: odpadové hospodárstvo, Eva Pilátová  

 Na senioroch záleží! / Fórum pre pomoc starším / téma: participácia 
seniorov, Ľubica Gálisová   

 Participácia, inklúzia a sebaobhajoba/ A-Centrum / téma: participácia 
zraniteľných skupín (autisti), Viera Hincová 

 Spájanie je cesta aj cieľ / Platforma rodín detí so zdravotným 
znevýhodnením /  téma: participácia zraniteľných skupín, Monika 
Fričová  

 Miestny územný systém ekologickej stability Veľký Šariš / Eva 
Kocanová  

 Zvyšovanie iluzívnosti participatívnych procesov / MIB / Lenka 
Kudrnová, Dorota Šaríková 

 
moderuje: Alena Petrželková, Miroslav Zwiefelhofer 

PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, MNO   
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Alena Petrželková, Linda Zuzčáková (O), Tomáš 

Winkler (T) 
 

BLOK BUDE STREAMOVANÝ 
 

Table top excercise 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A PARTICIPÁCIA 
v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom  

 
Odolnosť samosprávy voči kybernetickým hrozbám, alebo tréning pre zástupcov 
samospráv. Ako sa naučiť reagovať na vzniknuté situácie v rámci kybernetickej 

bezpečnosti bez nebezpečných následkov? Ako zmapovať procesy a zistiť na čo sa 
zamerať v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci svojich úradov. 

Chcete vedieť, na čo a ako sa používa Table Top Excercise?   
Táto metóda – simulačné cvičenie –  je neformálne stretnutie tímu založené na 

diskusii, počas ktorého tím rozoberá svoje úlohy a reakcie na núdzovú 
bezpečnostnú situáciu a prechádza si viacero scenárov.  

 
Príďte si vyskúšať túto metódu pod taktovkou Národného bezpečnostného úradu! 

 
PRE KOHO? –  zamestnanci a predstavitelia samosprávy 

 
Vedú: Matej Šalmík a René Baran, Národný bezpečnostný úrad 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Marcel Hofer a Alexandra Poláková (O), Jakub 

Adámek (T) 
 

CIELENÝ NÁBOR ÚČASTNÍKOV 
 

Expertný panel spojený s diskusiou 

SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME Z EKONOMICKÉHO POHĽADU 
v spolupráci s FSEV UK v Bratislave 

 
Prečo je dôležité riešiť problematiku služieb vo verejnom záujme? Ako 
budovať priaznivejšie prostredie pre poskytovanie služieb vo verejnom 

záujme prostredníctvom MNO? Aký benefit z toho budú mať MNO a aký štát? 
A aký prínos pocítia občania a súkromný sektor či cirkvi? Ako zlepšovať 

prostredie pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme prostredníctvom 
MNO a nadviazať na to, čo už vieme? Aký je spoločenský, legislatívny, 

inštitucionálny, ekonomický, či štatistický pohľad na  tému? Aký je pohľad 
samosprávy? A aký je pohľad MNO? 

 
zapojení experti: Veronika Zahorjan, Lucia Švecová, Mária Milková 

hostia: Elena Kopcová, Zuzana Polačková, Veronika Miškech Fričová, Martin 
Krok, Útvar hodnoty za peniaze, MF SR,  Matúš Čupka, environmentálny 

aktivista 
moderuje: Mária Murray Svidroňová 

 
PRE KOHO? – verejná správa, aktívni občania, MNO 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Lucia Švecová (O), Mária Milková/Michaela 

Ďurdíková (T) 

 
 
 
 

 

11:00 PRESTÁVKA (11:00 – 11:30) 



 
Tento projekt je podoprený z Európskeho sociálneho fondu. 
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Panelová diskusia  

REGIONÁLNE PLÁNOVANIE A INTEGROVANÉ ÚZEMNÉ 
STRATÉGIE 

 
NOVÉ FONDY EÚ: Prechod z dopytovo-orientovaného mechanizmu 

financovania projektov k INTEGROVANÉMU prístupu financovania. Sú 
slovenské samosprávy na nový systém financovania pripravené? Vedia 

samosprávy strategicky plánovať v spolupráci s partnermi z územia? Aké sú 
limity integrovaného prístupu? 

 
Účastníci diskusie: Viera Juricová-Melušová, Nitriansky samosprávny kraj, 

Bibiána Miščíková, Prešovský samosprávny kraj, TBC 
 

PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, MNO 
BLOK BUDE STREAMOVANÝ 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Natália Cígerová (O), Richard Lukačka (T) 

 
 

Krátka prezentácia a modelová fókusová skupina pri príležitosti  
Svetového dňa mládeže  

NA MLADÝCH ZÁLEŽÍ!  
v spolupráci s Radou mládeže Slovenska 

 
O tom, že je hlas mladých dôležitý a potrebný, niet pochýb. Akú šancu však 

dostávajú mladí ľudia na participáciu? Téma zapájania mladých ľudí do 
občianskeho a politického života, do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich 
dotýkajú, ostáva stále trochu na okraji. Hľadáme mladých, ktorí sa neboja 

povedať svoj názor a chcú byť súčasťou prieskumu rady mládeže Slovenska. Pre 
tých, čo presiahli vekový limit je tu možnosť byť v pozícii pozorovateľa súčasťou 

fókusovej skupiny. Naučte sa s nami pýtať sa a počúvať mladých ľudí. 
 

Európsky dialóg s mládežou / Rada mládeže Slovenska / téma: participácia 
mladých 

moderuje: Juraj Lizák, Monika Kritofčáková a Katarína Čavojská 
 

PRE KOHO? – mladí ľudia od 18 do 30 rokov 
   

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Linda Zuzčáková / Lenka Babicová (O/T) 
CIELENÝ NÁBOR ÚČASTNÍKOV 

Fókusová skupina 

SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME / KDE SÚ ĎALŠIE ZDROJE 
FINANCOVANIA MNO?  

 
zapojení experti: Veronika Zahorjan, Lucia Švecová, Mária Milková, Michaela 

Ďurdíková 
 

PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, MNO 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Mária Milková, Michaela Ďurdíková (O / T) 
 

Účastníci sú vybraní na základe registrácie a priradenia do skupín.  
Počet miest limitovaný – 25 miest / rezervácia potrebná!!!  

CIELENÝ NÁBOR ÚČASTNÍKOV 
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PRACOVŇA  

Prezentácia s možnosťou kladenia otázok 

UŽ STE POČULI O EU CARE?  
 

Realizovali ste, alebo plánujete aktivity na pomoc Ukrajine? Počuli ste o iniciatíve EU CARE, ktorá vám ich môže pomôcť prefinancovať? Viete o možnostiach prefinancovania personálnych nákladov v humanitárnej a integračnej oblasti? MPSVR 
SR a ÚSV ROS naprogramovali finančným mechanizmus, ktorý je odpoveďou na aktuálne potreby mimovládnych neziskových organizácií, samosprávnych krajov, ako aj miest a obcí. Prezentácia o možnostiach financovania výdavkov MNO 

a miestnej a regionálnej územnej samosprávy, spojených s pomocou osobám z Ukrajiny, utekajúcim pred vojenským konfliktom. Príďte si overiť vaše možnosti!  
 

zapojení experti: zástupcovia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR,  
 Implementačnej agentúry MPSVR SR a vybraných MNO 

moderuje: Miroslav Mojžiš 
 

PRE KOHO? – samospráva, aktívni občania, zástupcovia škôl, študenti, MNO 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Miroslav Mojžiš (O), Skarlet Ondrejčáková/Lenka Babicová (T) 

BLOK BUDE STREAMOVANÝ 
 OBED (13:00 – 14:00) 
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Prezentácia participatívnych metód pre prácu s veľkými skupinami  
práca v skupinách, vedená facilitátormi, spojená so sumarizáciou výstupov  

 
SUPERSCHOPNOSŤ – ZÁŽITOK – ZMENA  

Diskusia o silných a slabých stránkach Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, čo môžeme a čo by ste chceli zmeniť, ako aj o tom, do čoho sa máme pustiť  
a čo k tomu budeme potrebovať? 

 
Kontaktná osoba za ÚSV ROS:  TBC 

16:00 ZÁVEREČNÉ SLOVO  –  PRACOVŇA (16:00 – 16:30) 
  

 



 
Tento projekt je podoprený z Európskeho sociálneho fondu. 

 

RÔZNE 

MIEST
A 

RÔZNE 

ČASY 

 

S.P.E.C.I.A.L  O.F.F.E.R  
OGP CORNER - KAM SMERUJE OGP?  

PARTICIPATÍVNY ZBER PODNETOV 
 

Kam by mala Iniciatíva pre otvorené vládnutie smerovať svoju energiu? Čo 
považujete za výzvy súčasného sveta, ktoré môže otvorené vládnutie pozitívne 
ovplyvniť? Ako môže OGP prispieť k riešeniu vašich problémov? Iniciatíva pre 

otvorené vládnutie vstupuje do svojej druhej dekády, čo otvára príležitosť 
zamyslieť sa nad víziou a poslaním komunity reformátorov z celého sveta. 

Spoločne budeme dizajnovať návrh vízie smerovania otvoreného vládnutia na 
najbližších päť rokov.    

 
vedie: Lucia Lacika 

 
PRE KOHO? – zamestnanci verejnej správy a občianskej spoločnosti v celej jej 

pestrosti (MNO, akademický sektor, aktívni občania atď.) 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS:  Lucia Lacika 
 

 

S.P.E.C.I.A.L  O.F.F.E.R  
GAMIFIKÁCIA - SPOLOČENSKÁ HRA  
LEGISLATÍVNY TRENAŽÉR – AMFITEÁTER 

 
Hra, ktorá predstaví tvorbu a fázy úspešného legislatívneho predpisu. Od vládnej 

cez parlamentnú úroveň, až po kompetencie prezidentskej kancelárie.  Poďte si to 
vyskúšať aké to je byť v koži úradníka. Poďte si vyskúšať aké nástrahy číhajú 

v zákutiach prípravy zákonov a právnych úprav.  
 

vedú: Bystrík Antalík  
 

PRE KOHO? – účastníci konferencie  
 
 

Kontaktná osoba za ÚSV ROS: Tatiana Vaníková 
 

Počet miest limitovaný 6 osôb 
Prebieha vo vonkajších priestoroch počas celého trvania konferencie 

 

S.P.E.C.I.A.L  O.F.F.E.R  
TOMBOLA – VÝHRA RAŇAJKY SO SPLNOMOCNENCOM 

 
 
 

V rámci konferencie vás čaká dvojkolová tombola.  
 

Hlavnou cenou (pre troch až piatich z vás)  budú piatkové raňajky so 
splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom 

Vagačom v altánku v záhrade Vodárenského múzea. Kto bude diskutovať so 
splnomocnencom vylosujeme počas otvorenia konferencie vo štvrtok medzi 

10:30 až 11:00 hod.  
 

Druhé kolo tomboly bude súčasťou večernej časti programu v rámci 
dancefloorových choreografií v taktovke DJ Kefíra a DJ Vedúcej (predpoklad 

od 21:00 do 22:00 hod.). Ceny do tomboly predstavujú knižky z knižnej edície 
Participácia.  

 


