
 
2. KOMPONENT 

Zvýšenie informovanosti o fungovaní modernej verejnej správy  

 
V druhom komponente sa budeme zaoberať prípravou a disemináciou informačných materiálov o 

prepojení európskych politík a inštitúcií na slovenské politiky s dôrazom na regionálne špecifiká menej 

rozvinutých regiónov SR prostredníctvom vypracovaných materiálov zameraných na zvýšenie 

informovanosti o fungovaní modernej verejnej správy.  

Informačné materiály budú mať podobu informačnej brožúrky, ktorá jednoduchým a graficky pútavým 

spôsobom priblíži verejnosti jednotlivé oblasti fungovania verejnej správy na slovenskej a európskej 

úrovni.  

Príklady informačných brožúr pre obyvateľov vybraných krajov SR:  

� Európske verejné politiky a ich dopad na Slovensko  

� Fungovanie európskych inštitúcií  

� Hlavné princípy fungovania verejnej správy na Slovensku  

� Transparentnosť a integrita vo verejnej správe  

� Príklady dobrej praxe zo zahraničia – inšpirácia pre Slovensko  

� Viacročný finančný rámec EÚ a jeho dopady na Slovensko  

� a iné.  

 

Brožúrky budú voľne dostupné na novovytvorenom webovom sídle vo verzii pre tlač.  

 

V rámci webu sa ďalej budeme venovať napríklad:  

- vyvracanie alebo potvrdzovanie pravdivosti mýtov o nariadeniach EÚ. Je to dôležité z pohľadu, aby 

široká verejnosť vedela rozlišovať medzi faktami a fikciou a vedela sa v danej problematike ľahšie 

zorientovať.  

- súčasní europoslanci v číslach. Každý súčasný europoslanec bude mať na našom webe stručné 

biografické okienko, ktoré bude mimo iného obsahovať aj jeho aktivitu (napr. počet vystúpení v pléne 

atď.) v európskom parlamente. Náš web nebude mať za úlohu propagovať žiadneho kandidáta, ale 

ponúknuť ľuďom reálny obraz o činnosti/nečinnosti súčasných europoslancov, čo by malo občanom 

pomôcť v ľahšom rozhodovaní sa pri voľbách do európskeho parlamentu.  

- kvíz. V rámci nášho webu bude dostupný „euro kvíz“, v ktorom si široká verejnosť otestuje svoje 

znalosti z prostredia EÚ v súvislosti so Slovenskou republikou. Ďalší kvíz bude zameraný na zaradenie 

slovenského voliča do skupiny európskeho parlamentu (čo mu taktiež pomôže v rozhodovaní sa vo 

voľbách do európskeho parlamentu). Na základe odpovedí bude zaradený buď ku Poslaneckému 

klubu Európskej ľudovej strany, Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov, Európskym 

konzervatívcom a reformistom, Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Konfederatívnej skupine 



 
Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice, Zeleným – ESA skupina zelených/Európska 

slobodná aliancia alebo ku Skupine Európskej slobody a priamej demokracie.  

- vizualizácie. V rámci volieb do Európskeho parlamentu bude spracované krátke video, ktorého cieľom 

bude namotivovať ľudí z menej rozvinutých regiónov na ktorých je projekt zameraný, aby prišli voliť. 

Video sa bude dať stiahnuť a šíriť po sociálnych sieťach. Spracované budú aj vybrané témy z 

informačných brožúr.  

- a iné.  

 

Webstránka bude aktualizovaná a dostupná aj po realizácii projektu. Cieľovou skupinou druhého 

komponentu bude široká verejnosť vo všetkých 7 samosprávnych krajoch. Webstránku budeme šíriť 

do povedomia ľudí žijúcich v nich prostredníctvom internetu.  

 

Tento komponent bude prebiehať v období február 2019 – február 2021.  

 


