Týždeň otvoreného vládnutia 2020 - Partnerstvo verejnej správy a občianskej spoločnosti - Streda 23. september 2020
SVETLO REFLEKTOROV

REČNÍCKY KÚTIK

ZELENÁ OÁZA

9:00 - 9:30

Ranná káva

9:30 - 9:50

OFICIÁLNE OTVORENIE TÝŽDŇA OTVORENÉHO VLÁDNUTIA 2020
Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

DIELŇA NÁPADOV

panelová diskusia
OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ AKO PARTNER VEREJNEJ SPRÁVY
(9:50 - 11:00)
- tlmočené do posunkového jazyka
- live stream

9:50 - 11:00

MODERUJE: Michal Vašečka (sociológ, Bratislava Policy Institute)
DISKUTUJÚ:
1. Martin Giertl (splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
2. Marcel Zajac (predseda Komory mimovládnych neziskových organizácií)
3. Eva Balážová (mesto Lučenec)
4. Alžbeta Brozmanová Gregorová (Univerzita Mateja Bela, Platforma
dobrovoľníckych centier)

/

/

/

Prestávka s občerstvením

11:00 - 11:30
panelová diskusia
PREZENTÁCIA VÝSTUPOV NÁRODNÉHO PROJEKTU VÝSKUM OBČIANSKEJ
SPOLOČNOSTI A MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
(11:30 – 12:30)
- tlmočené do posunkového jazyka
- live stream

prezentácia spojená s workshopom
PRO SENIUM ET CULTURA: EFEKTÍVNA DISTRIBÚCIA INFORMÁCIÍ WEBOVÁ STRÁNKA VEREJNEJ SPRÁVY V ROKU 2020
(11:30 – 12:30)
Obsahom prezentácie budú analýzy a výsledky zrealizovaného projektu
Otvorené mestá a obce - mapa transparentnosti Žilinského samosprávneho
kraja (ŽSK). V jeho kontexte sa skúmali webstránky takmer 300 samospráv
ŽSK z hľadiska uverejňovania údajov, ktoré majú obce a mestá zverejniť
povinne, z hľadiska kvality webu (prístupnosť, zabezpečenie, funkčnosť..).
Prezentácia poskytne praktické príklady dobrej praxe, návrhy a opatrenia,
ako aj výsledky projektu na interaktívnej mape otvorenosti a
transparentnosti samospráv ŽSK.

MODERUJE: TBC
DISKUTUJÚ:
1. Zora Bútorová (sociologička, Inštitút pre verejné otázky)
2. Viera Žúborová (politologička, Bratislava Policy Institute)
3. Veronika Fishbone Vlčková (výskumníčka, Rada mládeže Slovenska)
11:30 - 12:30

Súčasťou vstupu budú ukážky prípadových štúdií samosprávnych webov
pod gesciou odborníkov z IKT sektoru a odporúčania, ako by mala vyzerať
vizuálna štruktúra internetovej stránky, jej funkčnosť na rôznych
zariadeniach. Účastníci môžu využiť priestor na konzultácie svojich
vlastných/známych webov z pohľadu technickej a používateľskej funkčnosti.

/

/

PREZENTUJÚCI/E A FACILITÁTORI/KY:
1. Zuzana Schreiber (projektová manažérka, OZ Pro Senium et Cultura)
2. Lukáš Válek (IKT expert)
3. Ladislav Boroň (IKT expert)
4. Adriana Brziaková (odborná garantka projektu, OZ Pro Senium et
Cultura)

Prestávka na obed (nie je súčasťou podujatia)

12:30 - 13:30
panelová diskusia
OZ SOVVA: AKO BY MALI SPOLUPRACOVAŤ VEDECKÉ A VEREJNÉ
INŠTITÚCIE?
- PARTNERSTVO MEDZI VEREJNOU SPRÁVOU A AKADEMICKOU OBCOU
(13:30 – 15:00)
- tlmočenie do posunkového jazyka
- live stream
Výskum a inovácie predstavujú vo všetkých vyspelých krajinách základ
konkurencieschopnosti a ekonomického rozvoja. V mnohých vyspelých
krajinách sú vedecké a verejné inštitúcie prirodzeným partnerom pri rozvoji
miest, regiónov, ale aj krajín. Verejná správa zároveň využíva vedomosti a
13:30 - 15:00
expertízu univerzít a výskumných inštitúcií na riešenie vlastných výziev a
potrieb. Na Slovensku je práve takéto prepojenie pomerne slabé.
MODERÁTOR/KA: TBC
DISKUTUJÚCI:
1. Ľudovít Paulis (štátny tajomník MŠVVaŠ SR, TBC)
2. Pavol Šajgalík (predseda Slovenskej akadémie vied)
3. zástupca/kyňa z regiónov
4. zástupca/kyňa univerzít

prezentácia výstupov spojená s workshopom
FUTURISTIQ: DÁTOVÉ MESTO A MINI-IDEA HACK
(13:30 – 15:00)
Účastníčky a účastníci sa dozvedia o nových trendoch v plánovaní tzv.
"liveable" miest, alebo miest, v ktorých to žije. Získajú prehľad o tom, aké
dáta a technológie pomáhajú plánovať mestá budúcnosti a to od tímu,
ktorý má skúsenosti z IT prostredia, dátovej ekonomiky, urbanizmu aj
architektúry.
Na workshope si v limitovanom počte budú môcť tiež sami odskúšať, ako
pomôcť mestám lepšie plánovať. Budú si môcť lepšie predstaviť, ako je
náročné robiť s obrovským množstvom dát a získavať z nich znalosti.
PREZENTUJÚCI/E a FACILITÁTORI/KY
1. Dagmar Ceľuchová Bošanská (predsedníčka Futuristiq o.z.)
2. Oto Nováček (urbanista, doktorandský študent STU FA)
3. Michal Burák (architekt, Atrium Architekti)
Pozor! Idea Hack je limitovaný počtom 25 osôb!

STÁNKY
PO CELÝ DEŇ
OZ SOVVA
OZ Pro Senium et Cultura
Platforma dobrovoľníckych centier
Proti prúdu o. z.
Aliancia združení na ochranu zvierat

/
prezentácia výstupov
EURÓPSKE CENTRUM MANAŽMENTU: OTVORENÉ STRATÉGIE (PHSR V
OTVORENÝCH DÁTACH)
(14:00 – 15:00)
Príspevok predstaví výsledky projektu "Otvorené stratégie"
https://www.otvorenestrategie.sk/, ktorého cieľom je skvalitnenie tvorby,
podpora implementácie a sfunkčnenie hodnotenia rozvojových stratégií na
lokálnej a regionálnej úrovni. V projekte za týmto účelom vznikla platforma,
ktorá poskytuje otvorené dáta v programoch hospodárskeho a sociálneho
rozvoja a konkrétne príklady pre extrakciu a analýzu dát a znalostí z týchto
dokumentov.
PREZENTUJÚCI:
Tamás Szőke (projektový manažér, Európske centrum manažmentu)

/

13:30 - 15:00

krajinách sú vedecké a verejné inštitúcie prirodzeným partnerom pri rozvoji
miest, regiónov, ale aj krajín. Verejná správa zároveň využíva vedomosti a
expertízu univerzít a výskumných inštitúcií na riešenie vlastných výziev a
potrieb. Na Slovensku je práve takéto prepojenie pomerne slabé.
MODERÁTOR/KA: TBC
DISKUTUJÚCI:
1. Ľudovít Paulis (štátny tajomník MŠVVaŠ SR, TBC)
2. Pavol Šajgalík (predseda Slovenskej akadémie vied)
3. zástupca/kyňa z regiónov
4. zástupca/kyňa univerzít

Na workshope si v limitovanom počte budú môcť tiež sami odskúšať, ako
pomôcť mestám lepšie plánovať. Budú si môcť lepšie predstaviť, ako je
náročné robiť s obrovským množstvom dát a získavať z nich znalosti.
PREZENTUJÚCI/E a FACILITÁTORI/KY
1. Dagmar Ceľuchová Bošanská (predsedníčka Futuristiq o.z.)
2. Oto Nováček (urbanista, doktorandský študent STU FA)
3. Michal Burák (architekt, Atrium Architekti)

rozvoja a konkrétne príklady pre extrakciu a analýzu dát a znalostí z týchto
dokumentov.
PREZENTUJÚCI:
Tamás Szőke (projektový manažér, Európske centrum manažmentu)

Pozor! Idea Hack je limitovaný počtom 25 osôb!

prezentácia návrhu
prezentácia spojená s workshopom
prezentácia výstupov
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR: STRATÉGIA
TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO: AKO BYŤ
CIVITA CENTER: BEHAVIORÁLNA POLITIKA PRE MESTÁ
OTVORENEJ VEDY NA SLOVENSKU
TRANSPARENTNEJŠIOU SAMOSPRÁVOU?
(15:00 – 16:00)
(15:00 – 16:00)
(15:00 – 16:00)
•
Čo znamená otvorená veda?
Prezentácia behaviorálnej ekonómie/politiky a jej využitie v praxi pre
•
Chcete vedieť, v akej podobe sa bude otvorená veda rozvíjať na
Prezentácia sa zameria na rebríček transparentnosti Otvorená samospráva
samosprávu formou prednášky, keďže hlavným princípom takýchto
Slovensku?
http://samosprava.transparency.sk/. Zúčastnení sa dozvedia viac o
opatrení je inovatívnosť a jednoduchá implementácia do praxe. Počas
Prezentácia predstaví Národnú stratégiu otvorenej vedy, ktorá vznikla ako trendoch, výsledkoch a pozitívnych príkladoch samospráv, ktoré sa dokázali
prezentácie budú predstavené výsledky, ktoré priniesli behaviorálne
jedna z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2020zlepšiť v otvorenosti a transparentnosti.
intervencie v meste Prievidza, kde skúsený tím expertov na verejnú politiku
2021. Medzi jej strategické ciele patrí otvorený prístup k vedeckým
Navyše zúčastnení dostanú počas workshopu konkrétne odporúčania a
a behaviorálne vedy navrhol pre mesto koncepciu behaviorálnej politiky v
15:00 - 16:00
publikáciám financovaným z verejných zdrojov, otvorený prístup k
príklady dobrej praxe, ktorými sa môžu inšpirovať vo svojich samosprávach.
súlade s ľudskou kogníciou. Jej aplikovaním do praxe budú môcť mestá
vedeckým dátam, rozvoj technickej infraštruktúry pre otvorenú vedu,
vyriešiť niektoré špecifické problémy ako neefektívny výber daní, či
systém financovania otvorenej vedy, ochrana autorských práv a práva
PREZENTUJÚCI:
neprívetivé služby.
duševného vlastníctva alebo vzdelávanie v tejto oblasti.
Michal Piško (Transparency International)
PREZENTUJÚCI:
PREZENTUJÚCI:
Patrik Pavlovský (Civita Center o. z.)
predstavitelia CVTI SR (TBC)

16:00 - 17:00

/

prezentácia praktických príkladov
CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR: OBČIANSKA VEDA
(15:00 – 16:00)
Občianska veda zapája širšiu verejnosť do vedeckých projektov. Je cestou,
ako si môžu vedu vyskúšať študenti, ktorí sa ešte len rozhodujú o svojom
budúcom poslaní, ako môžu robiť vedu ľudia, ktorí si zarábajú na živobytie
niečím iným, pomáha vedcom získať alebo spracovať také množstvo údajov,
ktoré by inak nezvládli a zároveň približuje vedu bežným občanom a rozvíja
občiansku spoločnosť.
Hoci pojem občianska veda nie je na Slovensku príliš známy, realizuje sa tu
už v rôznych podobách niekoľko projektov charakteru občianskej vedy, z
ktorých budú predstavené tri príklady.
PREZENTUJÚCI/E:
1. Enviróza: Veronika Páričková (Slovenská agentúra životného prostredia)
2. Visitor: Ladislav Pekarík (Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV)
3. Užovka stromová v Bratislave: (TBC)

Prestávka s občerstvením

VEČERNÝ GALAPROGRAM VO SVETLE REFLEKTOROV:
PRÍBEHY, KTORÉ PÍŠE PARTNERSTVO
Osem netradičných prezentácií projektov mimovládnych neziskových organizácií, ktoré boli podporené z dopytovo orientovaných výziev operačného programu Efektívna verejná správa. Predstavitelia mimovládnych neziskových organizácií účastníkom a účastníčkam pútavou
formou predstavia, v akých oblastiach verejných politík môžu byť mimovládne neziskové organizácie partneri štátu, či miestnej alebo regionálnej samosprávy, čo sa v projektoch podarilo a ako sa poučiť z toho, čo sa nepodarilo, aj ako ďalej s naštartovanými partnerstvami.

17:00 - 20:00

20:00 - 21:00

MODERUJE:
Samuel Arbe
PREZENTUJÚCI/E:
1. Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov (Michal Plevka, OZ Civita Center)
2. Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy (Jana Lukáčová, OZ Dianovum)
3. Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (Dagmar Ceľúchová Bošanská, OZ Futuristiq)
4. Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch (Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme - CEPA)
5. Migračný kompas (Barbara Meššová, Liga za ľudské práva)
6. Kľúč k domovu (Nina Beňová, OZ Proti prúdu)
7. Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva (Renáta Hall, To dá rozum - MESA 10)
8. Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni (Martina Paulíková, OZ Slatinka)
Networking/studený bufet

