
Vitajte! 

 

Srdečne Vás vítame v schránke nástrojov k zapojeniu verejnosti (ďalej „Toolbox“), ktorá bola 

vypracovaná v rámci projektu IPPA. 

Toolbox dáva používateľom možnosť nájsť na základe rôznych vyhľadávacích kritérií jeden alebo viac 

nástrojov, metód či procesov k zapojeniu zúčastnených (stakeholdrov) do sporných projektových 

zámerov. Tiež je možné si stiahnuť množstvo prípadových štúdií, ktoré popisujú použitie týchto 

nástrojov, metód či procesov v skutočných situáciách ako sú výber lokality, výstavba či povoľovací 

proces hlbinného úložiska rádioaktívnych odpadov, a tiež rozširovanie letísk alebo výskum geneticky 

modifikovaných rastlín. 

Nástroje, procesy a metódy sú popísané pomocou viacerých charakteristických vlastností, vrátane 

typov zúčastnených strán v procese, frekvencie ich stretnutí, fázy procesu rozhodovania, 

nevyhnutnosti alebo navrhovania stupňa zapojenia ako aj cieľov zapojenia. Zahrnuté sú aj odkazy 

s ďalšími informáciami a zdrojmi. Je tu možné porovnávať (compare) až 5 nástrojov, metód 

a postupov s cieľom napomôcť používateľovi porozumieť vhodnosti ich použitia a ďalej pomôcť pri 

ich výbere. 

Odporúčame novým používateľom Toolboxu, aby vopred zvážili, čo je potrebné hľadať a čo dúfajú, že 

dosiahnu prostredníctvom navrhovaného procesu zapojenia verejnosti. Pre uľahčenie tohto prvého 

kroku sme navrhli niekoľko hlavných zásad (Guiding Principles), ktoré je potrebné mať na pamäti. 

Ďalej je k dispozícii stránka HELP (HELP page), ktorá obsahuje podrobnejšie vysvetlenie fungovania 

Toolboxu. 

Tí z Vás, ktorí ste sa už podrobne zoznámili s uvedenými pravidlami, kliknite na HĽADAŤ (SEARCH) na 

prehľadávanie Toolboxu. 

Poznámka: Toolbox obsahuje nástroje, metódy a procesy, avšak kvôli zjednodušeniu budeme niekedy 

používať iba termín „tool“ (nástroj). V našom ponímaní sa tieto termíny odlišujú takto: 

 „Proces“ zahŕňa použitie rôznych nástrojov, napríklad regionálne fóra a dialógy, mediáciu, 

RISCOM, lokálne partnerstvá. 

 „Nástroje“ môžu byť skupiny odborníkov, výbor občanov, okrúhle stoly a diskusné stretnutia. 

V sociálno-vedeckom kontexte nástroj môže predstavovať veľmi komplexné nástroje 

k zapojeniu zúčastnených strán ako aj jednoduché nástroje k moderovaniu, napríklad 

používanie moderačných kariet za účelom spontánnej diskusie pri hľadaní riešení 

(brainstorming). 

 „Metódy“ sú nástroje, ktoré sú popísané v literatúre, a ktoré majú pevne definovaný rámec. 

Príkladmi sú zakladajúce pracovné semináre, cieľová skupina, konsenzuálna konferencia. 

Toolbox bol vyvinutý ako súčasť projektu IPPA ((Implementing Public Participation Approaches in 

Radioactive Waste Disposal – Implementácia postupov k zapojeniu verejnosti v oblasti ukladania 

rádioaktívnych odpadov) projektu 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú 

energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy Európskej komisie (FP7) (Kontrakt 

(grantová schéma) č. 269849).  


