
                  „O ľuďoch s ľuďmi“ 

             Cena za podporu miestnej demokracie 

                 pre  

             Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. 

 

Dňa 04.02. 2011 sa v Banskej Bystrici konala Národná konferencia a Slávnostné vyhlásenie 

víťazov 4. ročníka súťaže „ O ľuďoch s ľuďmi“. Do druhého kola hodnotenia sa dostalo 5 

projektov. Víťazom 4. ročníka tejto súťaže sa stalo o.z. Partnerstvo pre Horné Záhorie. Do 

súťaže bolo prihlásené s procesom aktivizácie občanov a zapojenia občanov do tvorby 

Integrovanej stratégie rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie participatívnou metódou.  

Partnerstvo pre Horné Záhorie spolu s ocenenými na 2. a 3. mieste postupujú do 

medzinárodného kola v rámci krajín V4. 

Občianske združenie bolo založené 

v roku 2007 na prístupe LEADER. 

V roku 2010 sa Partnerstvo pre 

Horné Záhorie o.z. pokúšalo 

o získanie štatútu MAS v 2. kole 

výzvy z Programu rozvoja vidieka 

SR. Napriek kvalitnej aktivizácii 

miestneho obyvateľstva 

a spracovaniu stratégie a žiadosti 

o finančný príspevok pod 

profesionálnym dohľadom experta 

na rozvoj vidieka nadnárodných 

kvalít nebolo Partnerstvo pre Horné 

Záhorie podporené zo strany MP SR. Skončilo prvé pod čiarou...... 

 

O súťaži 

Cieľom národnej súťaže je aktivizácia občanov a všetkých sektorov obce, aby sa zapájali  do 

rozhodovacích procesov v obci a súčasne motivácia občanov zaujímať sa o veci verejné.  

Súťaž „ O ľuďoch s ľuďmi - cena za podporu miestnej demokracie“ prebieha v krajinách V4 – 

Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko. Organizátorom na Slovensku je Vidiecka organizácia 

pre komunitné aktivity (VOKA). Víťazi národných kôl sa stretnú na medzinárodnej 

konferencii v rámci krajín V4, kde súťažia o najlepší projekt zapojenia verejnosti v strednej 

Európe.  

 



Zapájanie verejnosti 

Zapájanie verejnosti znamená množstvo aktivít, ktoré slúžia nielen k informovaniu 

zainteresovaných občanov či organizácií, ale aj k získavaniu názorov verejnosti príslušnými 

technikami a následne využitie týchto názorov pri príprave rozhodnutia. 

Tento prístup je jedným z moderných trendov plánovania rozvoja, ktorý sa vo väčšej miere 

začal používať od 90. rokov. 

Vďaka zapojeniu verejnosti sa spracuje projekt, ktorý je „šitý“ na mieru miestnych 

podmienok a propagácie, ktorá je súčasťou zapájania verejnosti, zvýši spoločenskú aj 

politickú priechodnosť navrhovanej aktivity. 

Na základe medzinárodných štúdií bolo zistené, že čím skôr je do rozhodovacieho procesu 

zapojená verejnosť, tým efektívnejšie proces prebieha.  

 

Spracovala: Bc. Erika Okániková 
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