
                                                               

Čomu sa venujeme v PDCS? 

Dušan Ondrušek, 

1.dec. 2014 



2007 1957 

Elizabeth Eckford (16)  

Little Rock High, Arkansase,  

Hazel Massery (66) 



 

 Mýty  

spájané s treťostranným riešením 
konfliktov (zmierovaním a 

mediáciou) 
 1. Mýtus spravodlivosti  

2. Mýtus finality 

3. Mýtus racionality 

4. Mýtus objektivity  

(neutrality) 

 

 
________________ 
podľa R.D. Benjamin (2003)  



Chronológia ZR na Slovensku 

• 1994 – 1995 – prvá ZR Levice 

• 1999 – 2001 – druhá ZR 

Levice, Nové Zámky 

• 2001 – 2002 Prešov 

• 2004 – 2006 Kežmarok, 

Rimavská Sobota a Prešov 

 





Peer mediácia na školách  

 

1997- 2000 

20 + 20 škôl  

tréningy pre študentov v 

príprave budúcich 

pedagógov,  

konzultácie  tréningy pre 

vedenie škôl, školských 

inšpektorov 



Medzisektorový dialóg v súvislosti so 

zákonom EIA  

 

1993-4 sme (ako jedni z prvých) 

pripravovali samosprávy, neziskové 

organizácie , predstaviteľov  investorov a 

predstaviteľov štátnej správy na praktické 

postupy pri uplatňovaní zákona EIA 

 



Navrhovanie dizajnu  

a vedenie procesov pre 

zapájanie občanov do 

verejného rozhodovania  

( napr. ECC, EON...) 



C PDCS 2003 

Čo sme sa naučili o procesoch 
zapájania občanov   
do verejného rozhodovania? 

• participácia umožňuje vedomie „spoluvlastníctva“ 

a vzdelávanie občanov vo veciach verejných, 

• občania, ktorí sa majú možnosť vyjadriť svoje 

potreby a záujmy (a niekto ich skutočne počúva) 

neprotestujú agresívnym, nekonštruktívnym 

spôsobom 

• pre realizáciu akejkoľvek verejnej politiky je 

potrebná dlhodobá politická podpora občanov 

a tá sa získava občianskou participáciou 



C PDCS 2003 

Večné otázky spojené 
s participáciou: 

kedy občanov zapájať a kedy nie?  

• podpora vs. nesúhlas verejnosti s možným    

rozhodnutím,  

• čiastkové vs. koncepčné/strategické 

rozhodnutie,  

• pri rozhodovaní, pri stanovovaní priorít, pri 

výbere kritérií, pri posudzovaní alternatív, 

pri realizácii rozhodnutia ... 

• technické vs. politické rozhodnutie,  

 



C PDCS 2003 

„Večné“ opakujúce sa otázky 
spojené s participáciou: 

koho z občanov zapojiť a ako?  

• prirodzene aktívnych vs. ”mlčiacu” 

väčšinu, 

• vybraných jednotlivcov (lídrov) zvláštnym 

spôsobom vs. všetkých rovnako,  

• zapojenie zmiešanej skupiny z menšiny a 

väčšiny vs. zapojenie zvlášť znevýhodnenej 

skupiny  



C PDCS 2003 

Večné otázky spojené 
s participáciou: 

akú moc odovzdať občanom?  

• umožniť vyjadriť potreby, pomenovať 

problémy, pripomienkovať alternatívy, 

formulovať alternatívy, posudzovať 

alternatívy 

• odporúčanie vs. rozhodnutie 



C PDCS 2003 

Niekoľko princípov efektívneho 
participatívneho rozhodovania: 

• každý z nás má inak pomenovaný 

(zadefinovaný) problém, ktorý treba riešiť 

• pokiaľ sa nedohodneme na spoločných 

východiskách, ťažko môžeme nájsť 

riešenie 

• skorá participácia kľúčových záujmov je 

nevyhnutná 

• samospráva by nemala príliš skoro 

v procese (pri participatívnom 

rozhodovaní) presadzovať svoje riešenie 



C PDCS 2003 

Niekoľko princípov efektívneho 
participatívneho rozhodovania: 

• dobré rozhodnutie vyžaduje posúdenie 

dostatočného množstva alternatív  

• pre posudzovanie alternatív treba zvoliť 

objektivizujúci spôsob/spôsoby      

• rozhodovanie často obnáša opakovanie 

tých istých fáz rozhodovania 

• viditeľnosť získava dôveru 

• podpora procesu zvyšuje podporu 

výsledku  



Vďaka za pozornosť 

Sturova 13, 811 02 Bratislava, 

tel: +421-2-5292 5016,  

pdcs@pdcs.sk, www.pdcs.sk 

mailto:pdcs@pdcs.sk
http://www.pdcs.sk/

