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ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej 
len „ÚSV ROS“) bol zriadený v roku 2011 s cieľom budovať a podporovať partnerstvo 
medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami.   
 
ÚSV ROS okrem iných aktivít 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 prípravy, tvorby a zavádzania všeobecne záväzných právnych predpisov pre 

občiansku participáciu a pre mimovládne neziskové organizácie do praxe, 
• transformáciu a zefektívnenie dotačných systémov štátu v prospech rozvoja občianskej 

spoločnosti vrátane rozširovania zdrojov financovania aktivít občianskej spoločnosti,  
• aktivity, zvyšujúce participáciu občanov a ich vplyv na verejné politiky (OP EVS).  
 
Činnosť úradu sa viaže na strategické materiály: 
• Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2020, 
• Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, 
• Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2016 – 2018. 
  
 



 
Národné štandardy na prijímanie legislatívy: 
• SLOV-LEX – e-portál na pripomienkovanie legislatívnych a nelegislatívnych 

materiálov. Inštitút tzv. hromadnej pripomienky 
• Regulatory Impact Assessment – povinné konzultácie pri vybraných politikách s 

podnikateľským sektorom 
 
Aktivity ÚSV ROS na podporu participácie 
• Analýza alebo evaluácia 4  dialógov o verejných politikách – identifikácia silných a 

slabých stránok participatívnych procesov 
• Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík – odporúčací materiál 

schválený vládou SR 
• Pilotné školenia v oblasti participácie pre zamestnancov štátnej správy 
• Zákon o tvorbe právnych predpisov – Zákon vzniká za účasti verejnosti 
• Správa o účasti verejnosti – povinná náležitosť právneho predpisu 
• Elektronická hromadná žiadosť – e-portál  

 

 
 
 
PARTICIPÁCIA AKO TÉMA 
 
 



NÁRODNÝ PROJEKT ÚSV ROS 

PRIORITNÁ OBLASŤ 1/ PILOTNÁ SCHÉMA: zastrešuje 12 pilotných projektov 
participatívnej tvorby verejných politík, rôzne segmenty tvorby verejných politík so 
zámerom overiť inovatívne, participačné mechanizmy v praxi na 4 úrovniach  
 
PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ ANALÝZA STAVU A MOŽNOSTÍ PARTICÁCIE: zabezpečiť analytickú 
činnosť prostredníctvom systematického a cieleného zberu, sumarizácie a interpretácie  
dát (evidence-based research) so zámerom formulovať odporúčania, usmernenia, 
prípadne legislatívne zmeny 
 
PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ LEGISLATÍVA: zmapovať súčasné legislatívne prostredie vo vzťahu 
k zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík a navrhnúť jeho úpravy, presadzovať 
nové politiky, legislatívne nástroje a  iniciatívy a súčasne zabezpečiť finančné zdroje na ich 
uplatnenie  
 
PRIORITNÁ OBLASŤ 4/ BUDOVANIE KAPACÍT: budovať kapacity v oblasti zavádzania 
inovatívnych participatívnych postupov tvorby politík na strane zamestnancov a 
predstaviteľov inštitúcií a subjektov štátnej správy, zamestnancov a volených 
predstaviteľov regionálnej a miestnej územnej samosprávy 



AKTIVITA 1/   
pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík 

pilotná schéma = 12 pilotných projektov = 4 úrovne realizácie pilotných 
projektov    
 
• národná úroveň – 2 projekty  

Asociácie na ochranu práv pacienta / MZ SR 
Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR 

• regionálna úroveň – 2 projekty  
  občianske združenie Špirála / Trenčiansky samosprávny kraj 
  Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím / Bratislavský samosprávny kraj  
• mikroregionálna úroveň – 2 projekty  
 Centrum antropologických štúdií / obce Spišský Hrhov, Doľany, Domanovce,  
 Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce (klaster obcí Spiša) 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry / mesto Svidník a obce z OZ Dukla 
    

• lokálna úroveň – 6 projektov (z toho 5 miest a 1 obec)  
 Priatelia Zeme / mesto Partizánske  
 občianske združenie Utópia / mesto Trnava 
 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra 
 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) / hlavné mesto Bratislava 
 Nadácia Ekopolis / mesto Banská Bystrica 
 Rómsky inštitút / obec Markušovce  
 
Pilotné projekty, spolupracujúce subjekty a experti, kľúčové témy a segmenty boli vybrané na základe vyhodnotenia 
verejnej Výzvy na predkladanie projektových zámerov na výber pilotných projektov tvorby verejných politík v rámci 
realizácie národného projektu ÚSV ROS.  



AKTIVITA 1/   
pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík 

pilotná schéma = 12 pilotných projektov = 9  oblastí/ segmentov 

• odpadové hospodárstvo  
• environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta  
• využívanie verejných priestorov a plôch  
• transparentnosť výkonu samosprávy (s použitím otvorených dát, 

participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania)  
• integrácia a sociálna inklúzia (3 projekty s dôrazom na rôzne cieľové 

skupiny: marginalizované rómske komunity a osoby ohrozené chudobou a 
sociálnym vylúčením, ľudia s mentálnym postihnutím, sluchovo postihnutí, 
zraniteľné skupiny, štátni príslušníci tretích krajín a imigrantov) 

• trvalo udržateľná mobilita  
• sociálny a ekonomický rozvoj spolupracujúcich obcí a medziobecná 

spolupráca 
• zdravotná starostlivosť - stratégia dlhodobej starostlivosti 
• rozvoj práce s mládežou  


