
REČNÍCKY KÚTIK ZELENÁ OÁZA DIELŇA NÁPADOV STÁNKY

8:30 - 9:00 PO CELÝ DEŇ

10:00 -10:30

13:30 - 15:00

panelová diskusia

PRÍSTUP K VOLEBNÉMU PRÁVU - HLAVNÉ VÝZVY

(13:30 – 15:00)

- tlmočenie do posunkového jazyka

- live stream

Panelová diskusia otvorí hlavné výzvy komplexnej témy prístupu k voľbám, 

predovšetkým:

- Ako na voľby zo zahraničia? (elektronické voľby, voľby na ambasádach, 

právo voliť v komunálnych voľbách zo zahraničia)

- Je právo na voľby skutočne pre všetkých? (právo voliť pre rôzne 

znevýhodnené skupiny - nevidiaci, ľudia so zdravotným postihnutím...)

MODERÁTOR:

Daniel Kerekes

DISKUTUJÚCI:

1. Eva Chmelová (riaditeľka kancelárie odboru volieb, referenda a 

politických strán MV SR)

2. Zástupca/zástupkyňa MZVaEZ SR (TBC)

3. Branislav Mamojka (predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

4. Ján Suchal (Slovensko.digital)

/ / /

Prestávka na obed (nie je súčasťou podujatia)12:30 - 13:30

Ranná káva

prezentácia

RADA PRE ŠTÁTNU SLUŽBU: ETIKA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

(9:00 – 10:00)

- tlmočenie do posunkového jazyku

- live stream

Prezentácia sa zameria na nástroje, ktoré pomáhajú presadzovať etické 

riešenia v štátnej službe, napríklad  Etický kódex štátneho zamestnanca, 

ktorý je účinný od 1. januára 2020. Rieši viaceré zásady (politickú 

neutralitu, nestrannosť, profesionalitu, konanie vo verejnom záujme, 

dôstojnosť a rešpekt v medziľudských vzťahoch), ale aj postupy, na koho sa 

majú štátni zamestnanci obrátiť pri etických dilemách a aké sú dopady 

neetického správania.

So zúčastnenými budeme hľadať aj odpoveď na otázku, ktoré ďalšie kroky 

je potrebné urobiť, aby sme sa v etike posúvali ďalej?

PREZENTUJÚCE:

1. Daniela Zemanovičová (Rada pre štátnu službu)

2. Zuzana Šabová (Rada pre štátnu službu)

10:30 - 12:30

workshop

RADA PRE ŠTÁTNU SLUŽBU: ETICKÉ DILEMY V ŠTÁTNEJ SLUŽBE

(10:30 – 11:30)

Ak si chcete vyskúšať, ako by ste reagovali na niektoré etické dilemy, ktoré 

môžu v štátnej službe nastať, zúčastnite sa workshopu, kde budeme s vami riešiť 

napríklad:

•        či môžete ako štátni zamestnanci prijímať dary a iné benefity, ako sú 

pozvania na obedy, kultúrne a spoločenské podujatia

•        ako majú štátni zamestnanci komunikovať na sociálnych sieťach

•        či sa môžu štátni zamestnanci politicky angažovať.

Naznačíme vám, aké otázky by ste si pri riešení konkrétnej situácie mali položiť a 

aké nástroje vám môžu pomôcť hľadať etické riešenia.

FACILITÁTORI/KY:

1. Daniela Zemanovičová (Rada pre štátnu službu)

2. Zuzana Šabová (Rada pre štátnu službu)

3. Maroš Paulini (Rada pre štátnu službu)

4. Martin Firák (Rada pre štátnu službu)

Pozor! Workshop je limitovaný na 25 osôb! 

prezentácia spojená s diskusiou

ÚRAD VLÁDY SR: BOJ PROTI KORUPCII V PRÁVNOM ŠTÁTE

(11:30 – 12:30)

Prezentácia spojená s diskusiou bude otvárať nasledujúce témy: 

- pojem korupcia nerovná sa úplatkárstvo

- represia vs. prevencia

- aké máme možnosti v oblasti prevencie a represie

- máme šancu raz uvidieť svetlo na konci tunela?

PREZENTUJÚCI:

1. Peter Kovařík (generálny riaditeľ sekcie prevencie korupcie a krízového 

manažmentu, Úrad vlády SR)

Prestávka s občerstvením

okrúhly stôl

DOTÁCIE VO VEREJNOM ROZPOČTE - AKO ĎALEJ 

(10:30 – 11:30)

Diskusia vychádzajúca z dvoch analýz Úradu splnomocnenca vlády SR pre 

rozvoj občianskej spoločnosti na tému poskytovanie dotácií z verejného 

rozpočtu. Cieľom brainstormingu je spoločne so zúčastnenými diskutovať o 

transparentnosti dotačných mechanizmov a Module dotačných schém.

FACILITÁTORKY:

1. Lucia Lacika (ÚSV ROS)

2. Mária Milková (ÚSV ROS)

3. Katarína Valovičová (ÚSV ROS)

4. Michaela Ďurdíková (ÚSV ROS)

(ALTERNATÍVA NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU: WHISTLEBLOWERS)

ÚTVAR HODNOTY ZA PENIAZE - TRANSPARENTNEJŠÍ ROZPOČET 

(ALTERNATÍVA DOTÁCIE VO VEREJNOM ROZPOČTE)

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 - Právny štát - Štvrtok 24. september 2020

9:00 - 10:00

panelová diskusia

PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI NA TVORBE ZÁKONOV

(10:30 – 12:30)

- tlmočenie do posunkového jazyku

- live stream

Panelová diskusia obsahovo nadväzuje na diskusie, ktoré sa uskutočnili 

počas predchádzajúcich Týždňov otvoreného vládnutia v rokoch 2017 až 

2019 a na národný projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 

participatívnej tvorby verejných politík. Hlavnou témou tohtoročnej 

panelovej diskusie bude participácia verejnosti na tvorbe zákonov v 

parlamente. 

DISKUTUJÚCI/E: 

1. Natália Švecová (riaditeľka odboru Parlamentný inštitút Národnej rady 

SR)

2. Miloš Matúšek (riaditeľ Redakcie Slov-Lex Úradu vlády SR)

3. zástupca/kyňa Generálnej prokuratúry SR

4. Štefan Grman (expert v oblasti legislatívy a tvorby právnych predpisov)

5. Kristína Babiaková (právnička občianskeho združenia Via Iuris)

Srdcom doma, o.z.

Zastúpenie Európskej komisie na 

Slovensku

Aliancia združení na ochranu 

zvierat

Parlamentný inštitút NR SR

diskusia

ČLOVEK V OHROZENÍ: LEPŠIE VEREJNÉ POLITIKY PRE MARGINALIZOVANÉ 

RÓMSKE KOMUNITY 

(10:30 – 11:30)

Diskusia na tému Lepšie verejné politiky pre MRK so zástupcami 

neziskového sektora, obcí aj pracovníkmi ministerstiev. Diskusia by sa mala 

zameriavať na účinné riešenie problematiky segregovaných oblastí a ľudí 

žijúcich v generačnej chudobe. Súčasťou diskusie budú aj návrhy, ktoré 

Človek v ohrození špecifikoval v rámci projektu Lepšie verejné politiky pre 

MRK z operačného programu Efektívna verejná správa.

DISKUTUJÚCI/E: 

- TBC

prezentácia

PROJEKT DOM.OV: INKLUZÍVNE BÝVANIE

(11:30 – 12:30)

Projekt Dom.ov prichádza s originálnou myšlienkou riešenia nepriaznivej 

situácie v oblasti bývania obyvateľov žijúcich v marginalizovaných 

rómskych komunitách prostredníctvom svojpomocnej výstavby domov.

Organizácia realizuje projekt v rámci OP EVS, ktorý je zameraný na zvýšenie 

kvality verejných politík sociálneho začleňovania marginalizovaných 

rómskych komunít v oblasti bývania. Ambíciou projektu je vytvoriť 

podmienky pre systematické overovanie, skvalitňovanie a zefektívnenie 

verejnej správy a verejných politík pre začlenenie marginalizovaných 

rómskych komunít v oblasti bývania.

PREZENTUJÚCI/E:

1. Marián Zeman (štatutárny zástupca o.z. Projekt DOM.ov)

2. Františka Ondrašiková (metodička projektu)

3. Vladimír Frický (metodik/koordinátor projektu)

SVETLO REFLEKTOROV

// /



15:00 - 15:30

/

18:00 - 20:00

Ukončenie programu pre verejnosť 

13:30 - 15:00

15:30 - 17:00

17:00 - 18:00

Prestávka s občerstvením

diskusia

PRÍSTUP K VOĽBÁM - BACKEND: ELEKTRONIZÁCIA PROCESOV

(15:30 – 16:30)

MODERUJE: Daniel Kerekes

DISKUTUJÚCI/E:

1. Eva Chmelová (Ministerstvo vnútra SR)

2. Predstaviteľ/ka Štatistického úradu SR

prezentácia

PARLAMENTNÝ INŠTITÚT NR SR: RODOVÉ KVÓTY VO VOĽBÁCH

(15:30 – 16:30)

VEČERNÝ GALAPROGRAM VO SVETLE REFLEKTOROV

SLOVENSKO A PRINCÍPY PRÁVNEHO ŠTÁTU

(panelová diskusia)

- len pre pozvaných hostí

- tlmočené do posunkového jazyka

- po podujatí bude k dispozícii videozáznam z diskusie

MODERUJE: Ladislav Miko (vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku)

DISKUTUJÚCI/E:

1. Věra Jourová (podpredsedníčka Európskej komisie, komisárka pre hodnoty a transparentnosť) - TBC

2. Mária Kolíková (ministerka spravodlivosti SR) - TBC

3. Ján Šikuta (predseda Najvyššieho súdu SR)

4. Iveta Radičová (bývalá predsedníčka vlády SR)

5. Kristína Babiaková (právnička Via Iuris) - TBC

panelová diskusia

OBRANA DEMOKRACIE NA SLOVENSKU 

(15:30 – 17:00)

- tlmočenie do posunkového jazyka

- live stream

Demokracia je v ohrození. Diskutujeme o hrozbách, ktorým čelí slovenská 

spoločnosť, o ich príčinách a hlavne o tom, ako na ne reagovať, ako brániť 

demokraciu na Slovensku. Prehlbujúca sa polarizácia spoločnosti, nárast 

populizmu, extrémizmu a radikalizácie, zvyšujúca sa popularita 

dezinformácií a konšpirácií, nízka dôvera v inštitúcie i občiansku 

spoločnosť, nové hybridné hrozby, snahy o obmedzovanie ľudských práv 

predstavujú nebezpečné trendy, voči ktorým sa musí každý štát razantne 

brániť.

Spojiť sily musí štát, samospráva aj občianska spoločnosť.

MODERÁTOR/KA: TBC

DISKUTUJÚCI:

zástupcovia štátnej správy a mimovládnych neziskových organizácií

diskusia

ALIANCIA ZDRUŽENÍ NA OCHRANU ZVIERAT: VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA 

PRI OCHRANE ZVIERAT

(15:30 – 17:00)

Diskusia poukáže na súčasné platné zákony v oblasti ochrany zvierat, ku 

ktorých vymožiteľnosti často dochádza len veľmi ťažko, prípadne vôbec.  

Organizácia by rada otvorila diskusiu o dostupných kapacitách ŠVPS, ktorej 

úlohou je odoberať týrané a zanedbané zvieratá, no táto úloha často 

ostáva v rukách neziskových organizácií a súkromných útulkov, ktoré 

narážajú na kapacitné aj finančné prekážky. 

DISKUTUJÚCI/E:

1. Zuzana Stanová (zvieracia ombudsmanka)

2. Predstaviteľ/ka Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy (TBC)

panelová diskusia

PRÍSTUP K VOLEBNÉMU PRÁVU - HLAVNÉ VÝZVY

(13:30 – 15:00)

- tlmočenie do posunkového jazyka

- live stream

Panelová diskusia otvorí hlavné výzvy komplexnej témy prístupu k voľbám, 

predovšetkým:

- Ako na voľby zo zahraničia? (elektronické voľby, voľby na ambasádach, 

právo voliť v komunálnych voľbách zo zahraničia)

- Je právo na voľby skutočne pre všetkých? (právo voliť pre rôzne 

znevýhodnené skupiny - nevidiaci, ľudia so zdravotným postihnutím...)

MODERÁTOR:

Daniel Kerekes

DISKUTUJÚCI:

1. Eva Chmelová (riaditeľka kancelárie odboru volieb, referenda a 

politických strán MV SR)

2. Zástupca/zástupkyňa MZVaEZ SR (TBC)

3. Branislav Mamojka (predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

4. Ján Suchal (Slovensko.digital)

/ / /


