
Zámer národného projektu (názov):

Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými 

organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných 

politík

Hlavný cieľ národného projektu:

Posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi 

neziskovými organizáciami v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej 

úrovni a navrhnúť inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia 

vstupu verejnosti do tvorby verejných politík.

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom 

výzvy:

Z dôvodu zapojenia veľkého množstva aktérov (orgánov verejnej správy, občanov a 

mimovládnych neziskových organizácií) na rôznych úrovniach a z dôvodu územnej a obsahovej 

komplexnosti projektu je nutná prítomnosť koordinačného orgánu, ktorý dohliadne na činnosť 

všetkých aktérov v záujme dosiahnutia očakávaných výsledkov projektu. Následne na to bude na 

základe výsledkov národného projektu predložený návrh rámca otvorenej výzvy na podporu 

partnerstva verejnej správy, občanov a mimovládnych neziskových organizácii v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík.  

Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) navrhuje, 

implementuje a vyhodnocuje strednodobé stratégie (Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na 

Slovensku do roku 2020, akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2012 - 

2013, Partnerstvo pre otvorené vládnutie, akčné plány Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 

2012 – 2013 a na rok 2015)  v oblasti podpory a rozvoja občianskej spoločnosti. Všetky uvedené 

stratégie a akčné plány boli schválené uzneseniami vlády SR.

ÚSV ROS zabezpečuje a koordinuje tvorbu iniciatív a stratégií, ktoré sa prioritne zameriavajú na 

posilnenie postavenia občanov voči štátu a orgánom verejnej správy (ďalej len „VS“), podporu 

aktivít, ktoré zvyšujú participáciu občanov a ich vplyv na verejné politiky, financovanie aktivít 

občianskej spoločnosti, transformáciu a zefektívnenie dotačných systémov štátu v prospech 

rozvoja občianskej spoločnosti a vytvorenie všeobecne záväzných právnych predpisov pre 

občiansku participáciu a pre mimovládne neziskové organizácie (ďalej len „MNO“).

Hlavným poslaním ÚSV ROS je teda systematické prehlbovanie spolupráce medzi štátom, 

občanmi a MNO. ÚSV ROS analyzuje, konzultuje a vyhodnocuje potreby tretieho sektora s členmi 

Komory za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové 

organizácie a spolupracuje s ďalšími expertmi z MNO v environmentálnych, sociálnych, 

advokačných, ľudsko-právnych  a iných témach. Jednou z prioritných tém agendy ÚSV ROS je práve podpora aktívneho občianstva a participácie 

MNO a občanov na správe vecí verejných. ÚSV ROS disponuje odbornými a praktickými 

znalosťami v tejto oblasti.  Na základe evaluácie štyroch participatívnych pilotných procesov 

tvorby verejnej politiky na národnej úrovni[SAV: Analýza a/alebo evaluácia štyroch Dialógov o 

verejných politikách. Bratislava, 2013. Dostupné na stránke 

http://www.tretisektor.gov.sk/analyza-a-evaluacia-styroch-dialogov-o-verejnych-politikach-

precitajte-si-spravu-z-vyskumu/.] získal údaje, ktoré potvrdzujú prínos zapojenia MNO a občanov 

do tvorby stratégií a zákonov z hľadiska zohľadnenia alternatívnych riešení verejných politík 

a s tým súvisiacej expertízy, potrieb, záujmov.



Z evaluácie participatívnych procesov bol vytvorený materiál „Pravidlá zapájania verejnosti do 

tvorby verejných politík“, schválený uznesením vlády SR č. 645 zo 17. decembra 2014, čím sa 

vytvoril teoretický rámec participatívneho dialógu medzi štátom a zainteresovanými skupinami 

v procese tvorby verejných politík na národnej úrovni. 
ÚSV ROS disponuje špecifickými vedomosťami, skúsenosťami a expertízou v oblasti participácie 

na správe vecí verejných, a preto je jediným kompetentným subjektom na realizáciu 

predmetného projektu. 

Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP:

Operačný program: Efektívna verejná správa

Prioritná os č. 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ 1.1.: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu 

realizované:

Národný projekt „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a 

mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík“ bude realizovaný prostredníctvom 4 hlavných aktivít a 18 

podaktivít. Projekt bude ďalej realizovaný prostredníctvom podporných aktivít 5. Publicita 

a informovanosť a 6. Riadenie projektu.

1.   Analýza východiskového stavu  participácie zainteresovaných skupín na tvorbe 

verejných politík na Slovensku a v zahraničí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni

1.1.       Analýza súčasného stavu participácie zainteresovaných skupín na tvorbe verejných 

politík a príkladov dobrej praxe na Slovensku a v zahraničí na národnej, regionálnej a miestnej 

úrovni.
1.2.       Analýza súčasných legislatívnych nástrojov a možností participácie  zainteresovaných 

skupín na tvorbe verejných politík na Slovensku a v zahraničí na národnej, regionálnej a miestnej 

úrovni.
1.3.     Analýza súčasných postupov tvorby verejných politík a pripravenosti na participáciu na 

národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

2.   Vytvorenie inovatívnych metodických rámcov efektívneho zapájania 

zainteresovaných skupín.
2.1.       Vytvorenie metodík procesu participácie zainteresovaných skupín na tvorbe verejných 

politík

2.2.       Tvorba indikátorov hodnotenia kvality participatívneho procesu

3.   Realizácia pilotných projektov tvorby verejných politík v partnerstve v súlade 

s metodickým rámcom 
3.1.       Budovanie konzultačných a facilitačných kapacít v oblasti participatívnej tvorby 

verejných politík 
3.2.       Budovanie odborných kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík na strane 

VS, občanov a MNO 

3.3.       Posilnenie personálnych kapacít na strane VS pre zabezpečenie pilotných projektov 

3.4.       Zabezpečenie stáleho odborného konzultanta pre VS, občanov a MNO v oblasti tvorby 

verejných politík pilotných projektov

3.5.       Expertná práca občanov a MNO pri tvorbe konkrétnych verejných politík

3.6.       Tvorba expertných analýz, pripomienok, stanovísk a správ 

3.7.       Organizácia verejných konzultácií/stretnutí a deliberačných procesov medzi inštitúciami 

VS, občanmi a MNO 

3.8.        Realizácia informačných kampaní pre občanov a MNO



4.   Tvorba výstupov z projektu

4.1.       Hodnotenie procesu pilotných projektov tvorby verejných politík a formulovanie 

odporúčaní na zefektívnenie participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a 

miestnej úrovni
4.2.       Hĺbková evaluácia vybraných realizovaných procesov a politík vzniknutých 

participatívnym procesom tvorby
4.3.       Vytvorenie, vydanie a šírenie participatívnej príručky s príkladmi dobrej praxe pre 

cieľové skupiny 

4.4.       Formulovanie návrhov na legislatívne zmeny

4.5.       Vytvorenie e-learningového kurzu v oblasti participácie

5.   Publicita a informovanosť

5.1.       Web stránka projektu informujúca o priebehu projektu a výstupoch.  

5.2.       Záverečná konferencia na tému participácie na tvorbe verejných politík 

5.3.       Komunikácia projektu

6.   Riadenie projektu

6.1.       Projektový tím

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu:

2 000 000,00 €


