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1. ZHRNUTIE  

V rámci spoločného projektu „Spolupráca v manažmente verejnej správy“ vykonávala 

spoločnosť HILL-AMC Management GmbH sprievodné vyhodnocovanie s cieľom 

vyhodnotiť jednotlivé moduly ako aj celkový program, aby tým počas a po ukončení 

projektu mohla upozorňovať na možné zlepšenia v realizácii projektu.  

Sprievodné hodnotenie pozostávalo zo štyroch prvkov.  Pred začiatkom programu boli 

u vopred prihlásených účastníkov anonymne prostredníctvom dotazníkov zisťované ich 

očakávania, aby bolo možné zapojiť ich záujmy do obsahu a štruktúry modulov.  Počas 

programu boli účastníci po každom ukončenom module požiadaní v štruktúrovanom 

dotazníku o spätnú väzbu, ktorá bola následne v rámci zhrnutia vyhodnotená.  

Paralelne s tým jeden z expertov spoločnosti HILL-AMC vo zvolených dňoch 

absolvoval všetky moduly, aby tak získal priame dojmy o všetkých hodnotených 

otázkach.  Nakoniec sme v rámci štvrtého hodnotiaceho kroku - po ukončení programu 

- viedli osobné rozhovory s okruhom vybratých osôb podľa vopred vyvinutej štruktúry 

rozhovoru.  

Celkovo sa na jednotlivé moduly prihlásilo od 46 do 55 účastníkov, pričom sa na 

moduloch zúčastnilo len 25 až 33 účastníkov.  Na začiatku programu bol pri moduloch 

0 a 1 počet účastníkov 30 príp. 33 a na konci programu pri module 5 bol počet 

účastníkov 21.  Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že počet prihlášok zo 

Slovenska bol vyšší než z Rakúska, avšak pri počte prítomných účastníkov bola 

situácia opačná.  

Porovnanie očakávaní a splnenia očakávaní pri jednotlivých moduloch na základe 

zisťovania primárnych očakávaní a spätnej väzby viedlo k celkovo pozitívnemu 

výsledku:  „očakávania boli v zásade splnené“.  

Jednotlivé komponenty hodnotenia boli zhrnuté do štyroch tematických oblastí:  

 Tematická a obsahová štruktúra a osobný úžitok  

 Porovnanie regionálnych špecifických osobitostí v manažmente verejnej správy  

 Trénerky a tréneri  

 Organizačné otázky a dvojjazyčnosť 

Pozitívne hodnotenie osobného úžitku v zásade záviselo od toho, v akom rozsahu sa 

podarilo sprostredkovať praktické ako aj aktuálne teoretické poznatky.  Obsahová šírka 

tak nebola optimálna.  Podstatná bola požiadavka na uvedenie viac praktických 

príkladov, exkurzií, workshopov a interaktívnej výmeny názorov.  

Pri pokračovaní projektu by mala byť porovnaniu úloh v manažmente verejnej správy a 

ich regionálnych špecifických osobitostí (systémové porovnania právne 

inštitucionalizovaných rozdielov, rámcových podmienok atď.) prisúdený ešte väčší 

význam.  V tejto súvislosti by mohli exkurzie a s tým spojené prípadové štúdie 

predstavovať dôležitý prínos v porovnávaní regionálnych osobitostí.  
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Celkové hodnotenie tréneriek a trénerov ohľadne ich odbornej kvalifikácie bolo vcelku 

pozitívne.  Účastníci sa síce pozastavili nad heterogénnou štruktúrou trénerov (experti 

z praxe, vysokoškolskí lektori, úradníci, oficiálne poverené osoby), avšak zároveň bolo 

prejavené porozumenie pre to, že to je pri programoch so širokou témou bežné.  

Kvalita organizácie bola súhlasne označená ako vysoká.  Obavy týkajúce sa 

dvojjazyčnosti, ktoré existovali pri koncipovaní programu, boli v dôsledku kvality 

prekladov neopodstatnené.  Napriek tomu je nevyhnutné v prípade pokračovania 

projektu a pri zohľadnení možnej zmeny cieľových skupín zvážiť použitie angličtiny ako 

jazyka, v ktorom budú realizované prednášky a vedené diskusie.  Nezávisle od toho je 

nevyhnutné vyhotoviť slovník odborných pojmov v nemeckom, slovenskom a 

anglickom jazyku a vopred ho poskytnúť účastníkom.  Toto sa odporúča pri zachovaní 

dvojjazyčnosti s prekladom (s doplnením o slovník) a zachovaní súčasnej cieľovej 

skupiny účastníkov.  

Záverom je možné konštatovať, že existujúca koncepcia je veľmi vhodná pre 

permanentné ďalšie vzdelávanie so silnou koncentráciou na aktuálne témy.  

Existujúca koncepcia nie je vhodná ako samostatné základné alebo vstupné 

vzdelávanie zamestnancov verejnej (ani komunálnej) správy.  V tejto súvislosti je 

potrebné analyzovať, či by koncepcia ďalšieho vzdelávania nemala mať formu 

seminárového cyklu.  

V prípade pokračovania projektu je dôležité v podstatnej miere posilniť orientáciu na 

prax, podľa možnosti prezentovať konkrétne prípadové štúdie relevantné pre 

prihraničný región a absolvovať príslušné exkurzie.  Toto by v spojení so širším 

náborom pri využití existujúcich štruktúr spolupráce (viď portál miest) výrazne zvýšilo 

atraktivitu programu pre potenciálnych účastníkov.  

V rámci zhrnutia je potrebné s ohľadom na projekt zdôrazniť, že na základe charakteru 

projektu, ktorý nebol vopred presne určený príp. ktorý bol otvorený, je tento spojený s 

určitou šírkou ponuky s cieľom zozbierať skúsenosti a poznatky pre pokračovanie, čo 

sa úspešne podarilo.  
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2. CIEĽ A POSTUP  

Cieľom hodnotenia programu spolupráce v manažmente verejnej správy príp. platformy 

manažmentu verejnej správy bolo umožniť hodnotenie jednotlivých modulov a 

celkového programu zo strany účastníkov modulov ako aj zo strany zainteresovaných 

osôb, mentorov a trénerov s cieľom získať hodnotné informácie o cieľoch a ich 

dosahovaní, metodike a organizácii programu.  

V rámci prvého kroku bolo realizované prvotné hodnotenie na základe dotazníka 

zasielaného v elektronickej forme všetkým vopred prihláseným účastníkom, ktorí ho 

mali anonymne zodpovedať.  Cieľom tohto prvotného hodnotenia bolo zistiť 

očakávania vopred prihlásených účastníkov na program ako aj ich záujmy, aby boli 

tieto následne vložené do obsahu a štruktúry modulov.  

V nasledujúcom kroku bol vyvinutý hodnotiaci dotazník pre sprievodné hodnotenie 

modulov, ktorý bol odovzdaný účastníkom po ukončení každého modulu príp. bol 

zasielaný e-mailom vo forme linku.  Tento dotazník okrem hodnotenia príslušného 

modulu obsahoval aj otázky presahujúce jednotlivý modul, ktoré mali účastníci 

zodpovedať po ukončení posledného modulu.  

V rámci tretieho hodnotiaceho kroku boli po ukončení programu vedené rozhovory so 

zainteresovanými osobami, nadriadenými účastníkov ako aj trénermi, a to podľa 

vopred vyvinutej štruktúry, s cieľom zistiť názory a hodnotenie týkajúce sa programu, 

jeho realizácie a organizácie a z toho vyvodiť možnosti vylepšenia.   
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3. VÝSLEDKY  

3.1 Sprievodné hodnotenie  

3.1.1 Metodika dotazníka  

S cieľom zistiť očakávania vopred prihlásených účastníkov na program bol za účelom 

prvotného hodnotenia niekoľko mesiacov pred začiatkom programu vyvinutý dotazník, 

ktorý mal zistiť tieto aspekty, aby boli tieto následne vložené do obsahu a štruktúry 

modulov.  Dotazník bol ako online dotazník zaslaný všetkým vopred prihláseným 

účastníkom a obsahoval celkom 21 otázok a jeho cieľom bolo zistiť demografické údaje 

účastníkov, ich očakávania na program a trénerov ako aj príslušné oblasti záujmu a 

dôvody pre ich účasť na programe.   

Následne bol vyvinutý hodnotiaci dotazníka na sprievodné hodnotenie modulov, a to v 

papierovej forme ako aj ako online dotazník.  Tento dotazník pre sprievodné 

hodnotenie modulov bol odovzdaný účastníkom po ukončení každého modulu príp. bol 

zasielaný e-mailom vo forme linku.  Keďže bolo po ukončení modulu 0 zistené, že 

online dotazník bol za účelom hodnotenia vhodnejší, boli nasledovné moduly 

hodnotené výhradne formou online dotazníkov.  Pomocou celkom 16 otázok boli 

zisťované názory na hodnotenie cieľov a ich dosahovania, hodnotenie osobného úžitku 

ako aj kvality organizácie a metodiky, aby sme mohli vyhodnotiť príslušný modul zo 

strany účastníkov.  Okrem toho bol vytvorený blok pozostávajúci zo 4 dodatočných 

otázok, ktorý sa dotýkal všeobecného hodnotenia celkového programu.  Tento blok 

otázok bol účastníkom predložený v prípade, že v dotazníku uviedli, že aktuálne 

absolvovaný modul je posledný modul, na ktorom sa zúčastnili.   

S cieľom mobilizovať účastníkov na hodnotenie bola za každý modul zaslaná správa 

upozorňujúca na dotazník.   Údaje z dotazníkov boli po dvojtýždňovej fáze zisťovania 

vložené do štatistického hodnotiaceho programu SPSS a boli podrobené štatistickej 

analýze, pričom za každý modul bol pre projektových partnerov spracovaný prehľad 

výsledkov.  

 

 

3.1.2 Účastníci  

Pred začiatkom programu boli zainteresovaným osobám, multiplikátorom a 

organizáciám, napr. obciam, mestám, verejným organizáciám atď., zaslané brožúry a 

informácie o platforme manažmentu verejnej správy s cieľom získať účastníkov.  Týmto 

spôsobom sa do programu prihlásilo 59 účastníkov z príslušných regiónov Slovenska a 

Rakúska, z ktorých sa približne polovica zúčastnila na príslušnom module.   

V tabuľke č. 1 je uvedený počet účastníkov za každý modul, pričom je možné 

účastníkov rozdeliť do troch skupín: účastníci, ktorí sa vopred prihlásili, ale nakoniec sa 

na programe nezúčastnili, účastníci, ktorí sa zúčastnili čiastočne a účastníci, ktorí sa 

zúčastnili na všetkých moduloch.  Z tabuľky vyplýva, že počet osôb, ktoré sa zúčastnili 
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na celom module, sa v priebehu programu znižoval.  Približne polovica vopred 

prihlásených účastníkov, najmä na slovenskej strane, sa napriek prihláseniu na 

programe nezúčastnila.  Približne v polovici programu boli títo prihlásení účastníci 

mobilizovaní na účasť, avšak len s menším úspechom.  

Okrem toho z tabuľky č. 1 vyplýva, že v module 0 (Governance), 1 (Kvalita života) a 3 

(Ekonomický rozvoj) sa väčšina zúčastnila na všetkých modulových dňoch a že v 

moduloch 2 (Učiť sa a pracovať), 4 (Manažment infraštruktúry) a 5 (Životné prostredie 

a klimatické zmeny) sa väčšina osôb zúčastnila len na niektorých modulových dňoch, 

čiže čiastočne.  

 

Tabuľka č. 1: Účasť na module (počet účastníkov za modul) 
Počet osôb  Modul 0 

Governance  
Modul 1 

Kvalita života  
Modul 2 
Učiť sa a 
pracovať  

Modul 3 
Ekonomický 

rozvoj  

Modul 4 
Manažment 
infraštruktúry 

Modul 5 
Životné 

prostredie a 
klimatické 

zmeny  

Nezúčastnil/a sa  19 22 21 24 27 29 
Zúčastnil/a sa 
čiastočne  

4 14 23 11 15 15 

Zúčastnil/a sa na 
celom module  

26 19 2 14 11 6 

Celkom  49 55 46 49 53 50 

 

Na obrázku č. 1 je za každý modul uvedený počet vopred prihlásených osôb v 

porovnaní s prítomnými účastníkmi.  Aj z tohto obrázku vyplýva, že počet účastníkov 

počas programu klesal.  Napriek tomu je možné priemerný počet účastníkov ca. 27 

označiť za uspokojivý. 

 

Obrázok č. 1: Počet vopred prihlásených a prítomných osôb za modul  

 

Z porovnania krajín na obrázku č. 2 jednoznačne vyplýva, že na každom module sa 

zúčastnilo viac rakúskych než slovenských účastníkov. Z vopred prihlásených 

účastníkov sa na rakúskej strane skutočne zúčastnilo viac osôb než na strane 
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slovenskej, čo vyplýva z obrázku č. 3 a čo platí najmä pre moduly 0 (Governance), 2 

(Učiť sa a pracovať), 3 (Ekonomický rozvoj) a 4 (Manažment infraštruktúry). 

 

 

Obrázok č. 2: Počet prítomných účastníkov v porovnaní krajín  

 

 

Obrázok č. 3: Počet vopred prihlásených a prítomných osôb za modul v porovnaní krajín  

 

 

 

V priemere sa na moduloch zúčastnilo 27 účastníkov, z toho sa v priemere 21 
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a dotazníkoch v priebehu programu vyplýva, že účasť na moduloch ako aj na 
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vyplňovaní hodnotiaceho dotazníka počas programu klesala.  To musí byť zohľadnené 

aj pri nasledujúcich výsledkoch špecifických pre jednotlivé moduly.  Predovšetkým v 

module 5 odpovedalo na dotazník len 13 osôb z 21 účastníkov, takže  výsledky 

týkajúce sa modulu 5 nemusia prípadne odzrkadľovať názor všetkých účastníkov na 

module. 

 

Tabuľka č. 2: Účasť na moduloch a na vyplnení dotazníka, počet účastníkov a počet 

vyplnených dotazníkov za modul a priemerný počet  

 

 

 

Obrázok č. 4: Účasť na moduloch a na vyplnení dotazníka (počet osôb príp. vyplnených 

dotazníkov) 

 

Priemerná návratnosť na úrovni 79,16% sa považuje za uspokojivú.  V tabuľke č. 3 a 

na obrázku č. 5 je zobrazený priebeh návratnosti dotazníkov počas programu ako aj 

pre porovnanie priemernú návratnosť, pričom je zrejmé, že návratnosť dotazníkov za 

jednotlivé moduly bola najprv nadpriemerná a že za modul 4 (Manažment 

infraštruktúry) a najmä modul 5 (Životné prostredie a klimatické zmeny) bola 

podpriemerná.  
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Tabuľka č. 3: Návratnosť dotazník za modul a priemerná návratnosť 

 

Modul 0 
Governance  

Modul 1 
Kvalita 
života  

Modul 2 
Učiť sa a 
pracovať  

Modul 3 
Ekonomický 

rozvoj  

Modul 4 
Manažment 
infraštruktúry 

Modul 5 
Životné 

prostredie a 
klimatické 

zmeny  

Priemer za 
všetky moduly  

Návratnosť 
dotazníkov   
v % 90,00 81,82 80,00 92,00 69,23 61,90 79,16 

 

 

 

Obrázok č. 5: Návratnosť dotazníka za modul a priemerná návratnosť 

 

Celkovo je možné hodnotiť účasť na programe a vyplnení dotazníka ako uspokojivú, 

pričom by mohla byť v príslušných moduloch zlepšená najmä na slovenskej strane. Pre 

budúce projekty je potrebné vytvoriť motiváciu pre záväznú účasť. 

 

 

3.1.3 Hodnotenie modulov  

Ako už bolo uvedené, po každom module bol prítomným účastníkom odoslaný 

dotazník za účelom vyhodnotenia príslušného modulu. S ohľadom na modul 0 bol 

najprv pripravený dotazník v papierovej podobe  a bol v posledný deň modulu 

predložený účastníkom, ktorí ho mali zodpovedať. Účastníkom, ktorí sa nezúčastnili na 

poslednom modulovom dni, bol dotazník odoslaný v online verzii vo forme linku.  

Nakoľko tento spôsob zisťovania údajov účastníci dobre prijali a keďže na posledný 

deň boli často plánované exkurzie, boli s ohľadom na ďalšie moduly realizované len 

online dotazníky. Následne sú teraz výsledky štatistického hodnotenia predstavené za 

každý modul.  
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3.1.3.1 Modul 0: Governance  

Modul 0 sa ako úvodný modul venoval téme Governance a jeho ťažisko bolo na 

spolupráci medzi politikou a verejnou správou.  Centrálnou súčasťou pritom bola aj 

účasť občanov.  

3.1.3.1.1 Demografické údaje  

Na module 0 sa podľa tabuľky č. 3 zúčastnilo celkom 30 osôb, 9 slovenských a 21 

rakúskych účastníkov.  Hodnotiaci dotazník vyplnilo 27 účastníkov, z toho 7 

slovenských a 20 rakúskych účastníkov.   

42,3% účastníkov bolo vo veku 31 - 45 rokov, 26,9% účastníkov bolo vo veku do 30 

rokov a ďalších 26,9% účastníkov bolo vo veku 46 až 65 rokov.  Väčšina účastníkov, a 

síce 80,8%, mala vysokoškolské vzdelanie, ďalších 19,2% účastníkov malo ukončené 

úplne stredné vzdelanie (maturita) alebo stredné odborné vzdelanie, takže všetci 

účastníci mali vysokú vzdelanostnú úroveň.  S ohľadom na pomer pohlaví bolo zrejmé, 

že 48,0% účastníkov bolo ženského a 52,0% mužského pohlavia.  Veľká časť 

účastníkov pôsobila ako verejní zamestnanci (43,5%), nasledovali zamestnanci 

(30,4%).  Okrem toho boli medzi účastníkmi dvaja vedúci oddelení / odborov, dvaja 

starostovia, jeden konateľ a jeden miestny poslanec.  52,4% účastníkov vykonávalo 

vedúcu funkciu, 47,6% účastníkov vykonávalo výkonnú funkciu.  

 

3.1.3.1.2 Hodnotenie cieľov a ich dosahovanie  

Prvá ťažisková téma hodnotiaceho dotazníka zahŕňala hodnotenie stanovených cieľov 

a dosiahnutia nasledovných 5 cieľov: Sprostredkovanie verejného blaha v zmysle 

aktuálnej orientácie na všeobecné dobro, prezentácia opcií k vyššej účasti, účinná 

orientácia v zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy, impulzy a príklady pre 

praktickú realizovateľnosť ako aj podporu porozumenia a výmeny medzi kultúrami.  V 

tabuľkách č. 4 až 8 je uvedený percentuálny podiel osôb ohľadne hodnotenia 

dôležitosti a dosahovania príslušných cieľov vo forme krížových tabuliek a modrou 

farbou označujú tzv. Hotspots (ohniská). Tieto ohniská predstavujú ten percentuálny 

podiel hodnotení, pre ktoré je príslušný cieľ veľmi dôležitý a pri ktorých bolo súčasne 

dosiahnutie cieľov veľmi uspokojivé.  

 

Tabuľka č. 4: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Sprostredkovanie 

verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro - krížová 

tabuľka  

Celkom  15,0% 55,0% 30,0% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 5,0% 15,0% 20,0% 

dostatočná  5,0% 45,0% 10,0% 60,0% 

nízka  10,0% 5,0% 5,0% 20,0% 

 Nízka  skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   
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Tabuľka č. 5: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Prezentácia opcií k vyššej 

účasti - krížová tabuľka  

Celkom  9,1% 59,1% 31,8% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 13,6% 22,7% 36,4% 

dostatočná  9,1% 45,5% 9,1% 63,6% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 6: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Účinná orientácia v zmysle 

zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy - krížová tabuľka  

Celkom  18,2% 54,5% 27,3% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  4,5% 9,1% 27,3% 40,9% 

dostatočná  9,1% 40,9% 0,0% 50,0% 

nízka  4,5% 4,5% 0,0% 9,1% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 7: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Impulzy a príklady pre 

praktickú realizovateľnosť - krížová tabuľka  

Celkom  4,8% 38,1% 57,1% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 4,8% 33,3% 38,1% 

dostatočná  0,0% 28,6% 14,3% 42,9% 

nízka  4,8% 4,8% 9,5% 19,0% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 8: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Podpora porozumenia a 

výmeny medzi kultúrami - krížová tabuľka 

Celkom  4,5% 22,7% 72,7% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  4,5% 13,6% 36,4% 54,5% 

dostatočná  0,0% 0,0% 27,3% 27,3% 

nízka  0,0% 9,1% 9,1% 18,2% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

S ohľadom na tieto ohniská je možné vyhotoviť stupnicu dôležitosti cieľov a spokojnosti 

s ich dosahovaním v tom rozsahu, v akom účastníci pri module 0 považujú cieľ 

“podpora porozumenia medzi kultúrami” za najdôležitejší a v akom bola spokojnosť s 

dosahovaním cieľov takisto hodnotená najviac pozitívne, po ktorej nasledoval cieľ 

“impulzy a príklady pre lepšiu realizovateľnosť“.  

Pre žiadnu osobu neboli uvedené ciele pre modul 0 nepodstatné a nikto nebol s 

dosahovaním cieľov úplne nespokojný.  Na základe toho je možné ciele a ich 

dosahovanie v module 0 hodnotiť ako uspokojivé.  



 

 

- 18 -     PUMAKO_Hodnotiaca správa 

 

3.1.3.1.3 Hodnotenie osobného úžitku  

Druhý tematický blok hodnotiaceho dotazníka zahŕňal hodnotenie osobného úžitku pre 

účastníkov.  Výsledky týkajúce sa rôznych aspektov osobného úžitku sú uvedené v 

tabuľke č. 9 vo forme súhlasu v percentách.  Pritom je zrejmé, že prevažná väčšina 

opýtaných úplne alebo väčšinou súhlasí s tým, že z modulu 0 mali osobný úžitok, čo sa 

predovšetkým dotýka získania nových teoretických poznatkov a osobných kontaktov 

ako aj iných aspektov.  Nikto neuviedol, že z obsahu modulu 0 nemal žiaden osobný 

úžitok.  V priemere 41,6% opýtaných súhlasilo úplne, 45,5% väčšinou, 12,0% málo a 

0,0% vôbec nesúhlasilo.  Preto je potrebné vychádzať z toho, že účastníci z obsahu 

modulov získali pre samých seba ako aj pre svoju činnosť relevantné poznatky, 

skúsenosti a kontakty. 

 

Tabuľka č. 9: Hodnotenie osobného úžitku v module 0, súhlas v percentách  

Hodnotenie osobného úžitku na základe ...  veľký  podstatný  malý žiaden  

Získania nových teoretických poznatkov  60,0 36,0 4,0 0,0 

Získania praktických poznatkov  32,0 52,0 16,0 0,0 

Použitia obsahu v praxi 28,0 44,0 28,0 0,0 

Lepšieho pochopenia vecných problémov v dôsledku 

porovnania štruktúr vo verejnej správe AT/SK 

40,0 56,0 4,0 0,0 

Splnenia očakávaní súvisiacich so záujmami a 

kreatívnymi nápadmi  

33,3 45,8 20,8 0,0 

Získania osobných kontaktov  56,5 39,1 4,3 0,0 

Priemer Ø 41,6 45,5 12,9 0,0 

 

3.1.3.1.4 Hodnotenie kvality organizácie a metodiky  

Ďalším hodnotiacim aspektom bola kvalita organizácie a metodika modulu 0.  V 

tabuľke č. 10 je uvedený prehľad o spokojnosti účastníkov s kvalitou organizácie 

modulu 0.  Je zrejmé, že väčšina účastníkov bola prevažne až úplne spokojná so 

všetkými organizačnými aspektami, ako napr. časovým priebehom, priestormi, 

stravovaním, prekladom, starostlivosťou na mieste atď., pričom kvalita prekladov a 

starostlivosť na mieste boli hodnotené mimoriadne pozitívne.  
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Tabuľka č. 10: Hodnotenie kvality organizácie v module 0, údaje v percentách  

 

Aj s ohľadom na hodnotenie spokojnosti s metodickými aspektami uvedenými v 

tabuľke č. 11, napríklad s učebnou látkou a obsahom, kvalitou podkladov a trénermi, je 

možné vychádzať z prevažnej až úplnej spokojnosti, pričom existuje potenciál 

zlepšenia vo vzťahu k interaktivite, rozmanitosti vyučovacích metód a praktických 

súvislostí. 

 

Tabuľka č. 11: Hodnotenie metodiky modulu 0, údaje v percentách 

                                                           

1
 Tento podiel osôb nevyužil ponuku ubytovania.  

Hodnotenie kvality organizácie   

Spokojnosť s ....  

úplná  prevažná malá žiadna 

Časovým priebehom  22,2 63,0 14,8 0,0 

Seminárovými miestnosťami  51,9 44,4 3,7 0,0 

Stravovaním  59,3 29,6 11,1 0,0 

Ubytovaním (Hotel / izby) 0,0 50,0 0,0 50,0
1 

Organizačnou prípravou  55,6 40,7 3,7 0,0 

Podkladmi  25,9 63,0 11,1 0,0 

Starostlivosťou priamo na mieste  70,4 29,6 0,0 0,0 

Kvalitou prekladov  85,2 14,8 0,0 0,0 

Riešením problému dvojjazyčnosti 69,2 23,1 3,8 3,8 

Možnosťami na vytváranie kontaktov (sietí)  59,3 33,3 7,4 0,0 

Priemer Ø 49,9 39,2 5,6 5,4 

Hodnotenie metodiky   

Spokojnosť s ....  

úplná  prevažná malá žiadna 

Štruktúrovanie učebnej látky  29,6 59,3 11,1 0,0 

Zrozumiteľnosť obsahu  44,4 48,1 7,4 0,0 

Kvalita podkladov  25,9 66,7 7,4 0,0 

Rozmanitosť vyučovacích metód (prednášky, 
workshopy, diskusie) 

37,0 48,1 14,8 0,0 

Interaktivita 44,4 29,6 22,2 3,7 

Vzťah k praxi na základe príkladov najlepšej 
praxe  

32,0 56,0 12,0 0,0 

Tréneri: obsahovo 59,3 37,0 3,7 0,0 

Tréneri: didaktický prístup 40,7 51,9 7,4 0,0 

Priemer Ø 39,2 49,6 10,8 0,5 
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Návrhy na zlepšenie v oblasti organizácie a metodiky sa dotýkajú najmä interaktivity vo 

forme diskusií alebo workshopov ako aj časovej disciplíny (obrázok č. ).  

 

Obrázok č. 6: Návrhy na zlepšenie v oblasti organizácie a metodiky v module 0 (N=25) 

 

Chýbajúce oblasti a obsahové zložky, ktoré uviedli opýtaní účastníci v dotazníku, sú 

uvedené na obrázku č. 7, pričom je zrejmá lepšia dohoda medzi rakúskymi a 

slovenskými referentmi ohľadne ich prednášok a príkladov, okrem konkrétnych tém ako 

sú práca v samospráve alebo budúce projekty. 

 

Obrázok č. 7: Chýbajúce oblasti a obsahové zložky v module 0 (N=11) 

Lepšia dohoda 
medzi 

prednášajúcimi 4% 

Kratšie prednášky / 
moduly  

12% 

Menej prezentácií v 
Powerpointe 4% 

Exkurzia, viac 
výmeny, 

praktických 
príkladov, 

workshopov, 
diskusií, práce v 

skupinách  
36% 

Časová disciplína 
24% 

Chýbalo vzájomné 
predstavenie 

8% 

Zlepšiť podklady 8%  

Viac minerálnej 
vody 4% 

Modul 0 -Návrhy na zlepšenie v oblasti organizácie a 
metodiky 

Žiadne 
15% 

Procesy účasti 
občanov - budúce 

projekty 
14% 

Lepšia dohoda na 
prednáškach a 

príkladoch AT SK 
43% 

Práca v 
samospráve 14% 

Slovníky 
odborných 

pojmov 14% 

Modul 0 - Chýbajúce oblasti a obsahové zložky  
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3.1.3.1.5 Celkový dojem z modulu 0  

Celkovo bol modul 0 hodnotený pozitívne, aj s ohľadom na organizáciu, metodiku ako 

aj trénerov.   

50,0% opýtaných účastníkov hodnotilo modul 0 ako veľmi dobrý, 38,5% opýtaných 

účastníkov ako dobrý a zvyšných 11,5% opýtaných účastníkov ako uspokojivý.  Nikto 

neuviedol, že mal dostatočný alebo nedostatočný dojem.  Návrhy na zlepšenie je 

možné odvodiť najmä z otvorených otázok jednotlivých tematických blokov.  Tieto sa 

dotýkajú predstavenia účastníkov, viac  času na hĺbkovú analýzu príkladov najlepšej 

praxe, časovej disciplíny, silnejšej orientácie na workshopy a intenzívnejšej výmeny 

medzi Rakúskom a Slovenskom s ohľadom na dohodu o prezentovaných obsahoch 

ako aj využívania možností cezhraničnej spolupráce počas workshopu. 

 

 

3.1.3.2 Modul 1: Kvalita života  

Modul 1 s názvom Kvalita života sa ťažiskovo zaoberal témami sociálnej starostlivosti, 

sociálne istoty a zdravotnej starostlivosti, bezpečnosti bývania a integrácie 

predovšetkým s ohľadom na demografický rozvoj.  Okrem toho boli načrtnuté stratégie 

a nástroje riadenia so zreteľom na „Beyond the GDP“.  

 

3.1.3.2.1 Demografické údaje  

Na module 1 sa zúčastnilo 32 osôb, ktorým bol zaslaný elektronický hodnotiaci 

dotazník.  27 účastníkov - z toho 11 slovenských a 16 rakúskych účastníkov - vyplnilo 

tento dotazník, pričom bolo odovzdaných 21 úplne vyplnených dotazníkov.   

Účastníci, ktorí vyplnili dotazník k modulu 1, boli zväčša (52,4%) vo veku 31 až 45 

rokov a vysokoškolské vzdelanie (odborná vysoká škola:  19,0%, univerzita:  57,1%). 

28,6% osôb bolo veku nad 46 rokov, 19,0% bolo vo veku do 30 rokov.  Pomer medzi 

ženami a mužmi bol 11:10, čím bol takmer vyvážený.  Medzi opýtanými bolo podstatne 

viac osôb z výkonných funkcií (61,9%) než z riadiacich funkcií (38,1%).  Väčšina 

účastníkov boli verejní zamestnanci (33,3%) alebo zamestnanci (22,2%).  Okrem toho 

boli medzi účastníkmi dvaja vedúci oddelení / odborov, jeden konateľ a jeden starosta.  

 

3.1.3.2.2 Hodnotenie cieľov a ich dosahovanie  

Aj s ohľadom na modul 1 bola v dotazníku hodnotená dôležitosť cieľov a spokojnosť s 

ich dosahovaním pre nasledovných 5 cieľov:  Sprostredkovanie verejného blaha v 

zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro, prezentácia opcií k vyššej účasti, 

účinná orientácia v zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy, impulzy a 

príklady pre praktickú realizovateľnosť ako aj podporu porozumenia a výmeny medzi 

kultúrami.  V tabuľkách č. 12 až 16 je uvedený percentuálny podiel osôb ohľadne 
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hodnotenia dôležitosti a dosahovania príslušných cieľov vo forme krížových tabuliek a 

modrou farbou označujú ohniská. Tieto ohniská predstavujú ten percentuálny podiel 

hodnotení, pre ktoré je príslušný cieľ veľmi dôležitý a pri ktorých bolo súčasne 

dosiahnutie cieľov veľmi uspokojivé.  

 

Tabuľka č. 12: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Sprostredkovanie 

verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro - krížová 

tabuľka  

Celkom  3,7% 70,4% 25,9% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  3,7% 14,8% 7,4% 25,9% 

dostatočná  0,0% 44,4% 14,8% 59,3% 

nízka  0,0% 11,1% 3,7% 14,8% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 13: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Prezentácia opcií k vyššej 

účasti - krížová tabuľka  

Celkom  18,5% 44,4% 37,0% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  3,7% 3,7% 18,5% 25,9% 

dostatočná  3,7% 25,9% 11,1% 40,7% 

nízka  11,1% 11,1% 7,4% 29,6% 

žiadna 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 14: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Účinná orientácia v 

zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy - krížová tabuľka  

Celkom  14,8% 33,3% 51,9% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  3,7% 3,7% 11,1% 18,5% 

dostatočná  0,0% 18,5% 18,5% 37,0% 

nízka  11,1% 7,4% 22,2% 40,7% 

žiadna 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 15: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Impulzy a príklady pre 

praktickú realizovateľnosť - krížová tabuľka  

Celkom  40,7% 59,3% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  11,1% 14,8% 25,9% 

dostatočná  22,2% 33,3% 55,6% 

nízka  7,4% 11,1% 18,5% 

 skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   
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Tabuľka č. 16: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Podpora porozumenia a 

výmeny medzi kultúrami - krížová tabuľka 

Celkom  29,6% 70,4% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  7,4% 48,1% 55,6% 

dostatočná  22,2% 18,5% 40,7% 

nízka  0,0% 3,7% 3,7% 

 skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Vyššie uvedené ohniská v tabuľkách poukazujú na to, že v module 1 70,4% účastníkov 

ohodnotilo cieľ „Podpora porozumenia a výmeny medzi kultúrami“ ako veľmi dôležitý a 

že aj jeho dosiahnutie bolo hodnotené pozitívne (ca. 56%). Naproti tomu neboli ciele 

„sprostredkovanie verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro“ 

a „prezentácia opcií k väčšej účasti“ vyhodnotené ako natoľko prioritné a aj pri 

hodnotení ich dosiahnutia získali ostatné ciele menšie podiely z hodnotenia „veľmi 

spokojný/á“.  

V zásade boli ciele v module 1 dosiahnuté na uspokojivej úrovni, najmä s ohľadom na 

impulzy a príklady pre lepšiu realizovateľnosť a podporu porozumenia a výmeny medzi 

kultúrami. 

 

3.1.3.2.3 Hodnotenie osobného úžitku  

Druhý tematický blok hodnotiaceho dotazníka zahŕňal hodnotenie osobného úžitku, 

ktorého výsledky sú v rámci zhrnutia uvedené v tabuľke č. 17. V priemere 26,1% 

opýtaných súhlasilo úplne, 40,6% väčšinou, 29,0% málo a 4,3% vôbec nesúhlasilo s 

tým, že mali osobný úžitok z modulu 1.  Získavanie nových teoretických poznatkov bolo 

hodnotené osobitne pozitívne.  Naproti tomu len 65,2% opýtaných súhlasilo len málo 

alebo nesúhlasilo vôbec s možným využitím obsahov v ich praxi.     

Tabuľka č. 17: Hodnotenie osobného úžitku v module 1, súhlas v percentách  

Hodnotenie osobného úžitku na základe ...  veľký podstatný   malý žiaden 

Získania nových teoretických poznatkov  43,5 47,8 8,7 0,0 

Získania praktických poznatkov  21,7 47,8 26,1 4,3 

Použitia obsahu v praxi 13,0 21,7 52,2 13,0 

Lepšieho pochopenia vecných problémov v 

dôsledku porovnania štruktúr vo verejnej správe 

AT/SK 

17,4 56,5 21,7 4,3 

Splnenia očakávaní súvisiacich so záujmami a 

kreatívnymi nápadmi  

30,4 30,4 34,8 4,3 

Získania osobných kontaktov  30,4 39,1 30,4 0,0 

Priemer Ø 26,1 40,6 29,0 4,3 
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3.1.3.2.4 Hodnotenie kvality organizácie a metodiky  

Okrem dosahovania cieľov a osobného úžitku v module 1 zaujalo aj hodnotenie kvality 

organizácie a metodiky, ktorých výsledky sú prezentované v tabuľkách č. 18 a 19. 

 

Tabuľka č. 18: Hodnotenie metodiky modulu 1, údaje v percentách 

 

Kvalitu organizácie modulu 1, ktorá okrem iného zahŕňa časový priebeh, seminárne 

miestnosti, stravovanie, podklady, starostlivosť, kvalita prekladu, v priemere 44,3% 

opýtaných označili za úplne uspokojivú a 39,1% opýtaných za prevažne uspokojivú, 

pričom musí byť vyzdvihnutá najmä kvalita prekladov, riešenie dvojjazyčnosti, 

stravovanie a starostlivosť priamo na mieste.  Potenciál na zlepšenie bol identifikovaný 

pri možnostiach nadväzovania nových kontaktov (sietí), podkladoch a časovom 

priebehu. 

 

Výsledky hodnotenia metodiky modulu 1 sú v rámci zhrnutia popísané v tabuľke č. 19.  

V priemere vyjadrilo 31,2% opýtaných úplnú spokojnosť, 47,8% opýtaných prevažnú 

spokojnosť, 18,8% nízku spokojnosť a 2,2% opýtaných nespokojnosť s metodikou, 

pričom je potrebné pozitívne vyzdvihnúť najmä zrozumiteľnosť obsahu a interaktivitu a 

ako potenciál na zlepšovanie označiť rozmanitosť vyučovacích metód.  

Hodnotenie kvality organizácie   

Spokojnosť s ....  

úplná prevažná malá žiadna nevyužil/a 

Časovým priebehom  13,0 69,6 17,4 0,0 0,0 

Seminárovými miestnosťami  43,5 47,8 8,7 0,0 0,0 

Stravovaním  60,9 34,8 4,3 0,0 0,0 

Ubytovaním (Hotel / izby) 21,7 13,0 0,0 0,0 65,2 

Organizačnou prípravou  39,1 47,8 13,0 0,0 0,0 

Podkladmi  30,4 43,5 17,4 0,0 0,0 

Starostlivosťou priamo na mieste  56,5 43,5 0,0 0,0 0,0 

Kvalitou prekladov  73,9 26,1 0,0 0,0 0,0 

Riešením problému dvojjazyčnosti 65,2 30,4 4,3 0,0 0,0 

Možnosťami na vytváranie kontaktov 

(sietí)  

39,1 34,8 21,7 4,3 0,0 

Priemer Ø 44,3 39,1 8,7 0,4 6,5 
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Tabuľka č. 19: Hodnotenie metodiky modulu 1, údaje v percentách 

 

Od modulu 1 bola otázka na spokojnosť s obsahom a didaktickým prístupom trénerov 

položená za každý deň, a nie ako pri module 0 za celý modul.  Cieľom bolo zistiť 

podrobné údaje o spokojnosti.  Ako z tabuľky č. 20 vyplýva, bola spokojnosť s trénermi 

vo všetkých štyroch dňoch vyjadrená prevažná až úplná spokojnosť.  V priemere 

vyjadrilo 31,0% opýtaných úplnú spokojnosť, 48,9% opýtaných prevažnú spokojnosť, 

4,9% nízku spokojnosť príp.  nespokojnosť s prednášajúcimi v module 1.  Najvyššia 

spokojnosť bola s trénermi vo 4. deň, kedy boli všetci účastníci, ktorí uviedli údaje, 

prevažne až úplne spokojní s obsahom a didaktickým prístupom Spokojnosť s trénermi 

v 2. deň bola naproti tomu najnižšia.  

 

Tabuľka č. 20 :Spokojnosť s trénermi počas modulových dní modulu 1  

rozdelená na spokojnosť s obsahom a didaktickým prístupom, súhlas v %  

% 1. deň 2. deň 3. deň 4. deň  

Ø obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

úplná 26,1 26,1 13,0 13,0 26,1 21,7 60,9 60,9 31,0 

prevažná 56,5 56,5 56,5 52,2 52,2 56,5 30,4 30,4 48,9 

malá 0,0 0,0 17,4 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 

žiadna 4,3 4,3 4,3 4,3 8,7 8,7 0,0 0,0 4,3 

bez 

údajov, 

neprítomn

ý/á 

13,0 13,0 8,7 8,7 13,0 13,0 8,7 8,7 10,9 

 

Hodnotenie metodiky   

Spokojnosť s ....  

úplná prevažná malá žiadna 

Štruktúrovanie učebnej látky  17,4 60,9 17,4 4,3 

Zrozumiteľnosť obsahu  34,8 56,5 8,7 0,0 

Kvalita podkladov  21,7 47,8 30,4 0,0 

Rozmanitosť vyučovacích metód (prednášky, 

workshopy, diskusie) 

26,1 43,5 26,1 4,3 

Interaktivita 47,8 39,1 13,0 0,0 

Vzťah k praxi na základe príkladov najlepšej 

praxe  

39,1 39,1 17,4 4,3 

Priemer Ø 31,2 47,8 18,8 2,2 
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Návrhy na zlepšenie ohľadne organizácie a metodiky modulu 1 sa dotýkajú podľa 

odpovedí na otvorené otázky z hodnotiaceho dotazníka väčšej interaktivity a výmeny 

medzi kultúrami, intenzívnejšej dohody medzi rakúskymi a slovenskými príspevkami, 

zlepšenia podkladov ako aj časového plánovania a časovej disciplíny (obrázok č. 8). 

 

Obrázok č. 8: Návrhy na zlepšenie v oblasti organizácie a metodiky v module 1 (N=22) 

 

Na obrázku č. 9 je uvedené, ktoré obsahové oblasti účastníkom v module 1 chýbali.  

Okrem jednotlivých konkrétnych tematických želaní bola vyjadrená najmä požiadavka 

na porovnávanie a silnejšie cezhraničné súvislosti v rámci tejto témy.   

 

Obrázok č. 9: Chýbajúce oblasti a obsahové zložky v module 1 (N=23) 
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3.1.3.2.5 Celkový dojem z modulu 1  

Väčšina (47,8%) opýtaných účastníkov hodnotilo modul 1 ako dobrý, 30,4% opýtaných 

účastníkov ako veľmi dobrý, 8,7% ako uspokojivý príp. dostatočný a 4,3% (1 účastník) 

ako nedostatočný, takže môžeme vychádzať zo skôr pozitívneho hodnotenia.  Návrhy 

na zlepšenie sa podľa odpovedí na otvorené otázky dotýkajú najmä potreby dlhšieho 

trvania workshopov, diskusií a možností výmeny, intenzívnejšej dohody medzi 

rakúskymi a slovenskými prednášajúcimi ako aj lepšieho časového plánovania a 

časovej disciplíny a kvality prekladov / podkladov.  

  

3.1.3.3 Modul 2: Učiť sa a pracovať  

Modul 2 s názvom Učiť sa a pracovať sa popri úvodu o aktuálnych možnostiach 

vzdelávania pracovníkov verejnej správy v Rakúsku a na Slovensku venoval v prvom 

rade komunálnym možnostiam riadenia vzdelávania a trhu práce.  

 

3.1.3.3.1 Demografické údaje  

Z 25 účastníkov na module 2 vyplnilo 20 účastníkov dotazník k modulu 2, z toho 7 

slovenských a 13 rakúskych účastníkov.  Väčšina opýtaných (46,7%) bola vo veku do 

30 rokov, nasledovalo 26,7% osôb vo veku 31 až 45 rokov a osoby vo veku 46 až 65 

rokov.  60,0% účastníkov malo vysokoškolské vzdelanie, 20,0% malo maturitu a 20,0% 

ukončenú odbornú vysokú školu.  Pomer medzi ženami a mužmi bol 8:7, čím bol 

vyvážený.  Väčšina účastníkov boli verejní zamestnanci (38,5%) alebo zamestnanci 

(30,8%).  Medzi účastníkmi boli 2 vedúci oddelení / odborov a dvaja starostovia.  

Pomer osôb vo výkonnej a riadiacej funkcii bol 8:7, čím bol vyvážený.  Išlo tak o mladú 

vzorku účastníkov s dobrým vzdelaním, ktorá bola s ohľadom na ich pracovnú funkciu 

zmiešaná.  

 

3.1.3.3.2 Hodnotenie cieľov a ich dosahovanie  

Aj s ohľadom na modul 2 sa hodnotenie dotýkalo nasledovných cieľov a ich 

dosiahnutia: Sprostredkovanie verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na 

všeobecné dobro, prezentácia opcií k vyššej účasti, účinná orientácia v zmysle 

zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy, impulzy a príklady pre praktickú 

realizovateľnosť ako aj podporu porozumenia a výmeny medzi kultúrami.  V tabuľkách 

č. 21 až 25 je uvedený percentuálny podiel osôb ohľadne hodnotenia dôležitosti a 

dosahovania príslušných cieľov vo forme krížových tabuliek a modrou farbou označujú 

ohniská (percentuálny podiel osôb, pre ktoré bol daný cieľ veľmi dôležitý a ktorí boli s 

dosiahnutím cieľa veľmi spokojní).  
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Tabuľka č. 21: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Sprostredkovanie 

verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro - krížová 

tabuľka  

Celkom  10,5% 57,9% 31,6% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 5,3% 21,1% 26,3% 

dostatočná  10,5% 47,4% 5,3% 63,2% 

nízka  0,0% 5,3% 5,3% 10,5% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

 

Tabuľka č. 22: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Prezentácia opcií k vyššej 

účasti - krížová tabuľka  

Celkom  5,3% 5,3% 57,9% 31,6% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 0,0% 10,5% 15,8% 26,3% 

dostatočná  0,0% 5,3% 26,3% 15,8% 47,4% 

nízka  5,3% 0,0% 21,1% 0,0% 26,3% 

 
nie je vôbec 

dôležitý 
málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 23: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Účinná orientácia v 

zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy - krížová tabuľka  

Celkom  5,3% 47,4% 47,4% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 10,5% 26,3% 36,8% 

dostatočná  0,0% 36,8% 21,1% 57,9% 

nízka  5,3% 0,0% 0,0% 5,3% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 24: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Impulzy a príklady pre 

praktickú realizovateľnosť - krížová tabuľka  

Celkom  42,1% 57,9% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  15,8% 36,8% 52,6% 

dostatočná  26,3% 15,8% 42,1% 

nízka  0,0% 5,3% 5,3% 

 skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 25: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Podpora porozumenia a 

výmeny medzi kultúrami - krížová tabuľka 

Celkom  57,9% 42,1% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  26,3% 31,6% 57,9% 

dostatočná  31,6% 5,3% 36,8% 

nízka  0,0% 5,3% 5,3% 

 skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   
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Uvedené ohniská v tabuľkách poukazujú na to, že najmä cieľ „Impulzy a príklady pre 

praktickú realizovateľnosť“ bol ca. 58% hodnotený ako veľmi dôležitý, nasledoval cieľ 

„Účinná orientácia v zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy“ so 47% a 

„Podpora porozumenia a výmeny medzi kultúrami“ so 42%.  Aj dosiahnutie cieľa bolo 

pri prvom a poslednom z týchto cieľov viacnásobne vyhodnotené ako veľmi uspokojivé 

(ca. 52% príp. 58%).  

 

3.1.3.3.3 Hodnotenie osobného úžitku  

Nasledujúci tematický blok hodnotiaceho dotazníka zahŕňal hodnotenie osobného 

úžitku pre účastníkov v module 2.  Tabuľka č. 26 popisuje hodnotenie osobného úžitku 

ohľadne viacerých aspektov.  V priemere 83,4% opýtaných uviedlo, že mali osobný 

úžitok z modulu 2.  15,7% s tým len málo súhlasilo a 1,0% s tým vôbec nesúhlasilo.  

Pre väčšinu z opýtaných účastníkov prispel modul 2 k získaniu teoretických a 

praktických poznatkov ako aj k získaniu osobných kontaktov.  Použitie obsahu v praxi 

bolo naproti tomu vyhodnotené menej pozitívne.  

Tabuľka č. 26: Hodnotenie osobného úžitku v module 2, súhlas v percentách  

Hodnotenie osobného úžitku na základe ...  veľký podstatný  malý žiaden 

Získania nových teoretických poznatkov  58,8 29,4 11,8 0,0 

Získania praktických poznatkov  47,1 47,1 5,9 0,0 

Použitia obsahu v praxi 5,9 47,1 41,2 5,9 

Lepšieho pochopenia vecných problémov v dôsledku 

porovnania štruktúr vo verejnej správe AT/SK 

29,4 58,8 11,8 0,0 

Splnenia očakávaní súvisiacich so záujmami a 

kreatívnymi nápadmi  

29,4 58,8 11,8 0,0 

Získania osobných kontaktov  41,2 47,1 11,8 0,0 

Priemer Ø 35,3 48,1 15,7 1,0 

 

3.1.3.3.4 Hodnotenie kvality organizácie a metodiky  

Aj kvalita organizácie a metodika bola celkovo hodnotená pozitívne (tabuľky č. 27 a 

28), pričom je zjavný aj potenciál na zlepšenie.  

Kvalitu organizácie, ktorá zahŕňa časový priebeh, seminárne miestnosti, stravovanie 

atď., v priemere 80,0% opýtaných označili za prevažne až úplne uspokojivú, pričom 

musí byť vyzdvihnutá najmä starostlivosť priamo na mieste, kvalita prekladov, 

seminárne miestnosti a riešenie dvojjazyčnosti.  Potenciál na zlepšenie bol 

identifikovaný v stravovaní.  
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Tabuľka č. 27: Hodnotenie metodiky modulu 2, údaje v percentách 

 

S metodikou modulu 2 vyjadrilo prevažnú až úplnú spokojnosť v priemere 94,9% 

opýtaných účastníkov, pričom musí byť vyzdvihnutá najmä zrozumiteľnosť obsahu, 

kvalita podkladov a orientácia na prax.   Len 5,3% opýtaných účastníkov boli v 

priemere s metodikou málo spokojných; nikto nebol úplne nespokojný.  

 

Tabuľka č. 28: Hodnotenie metodiky modulu 2, údaje v percentách 

 

Hodnotenie kvality organizácie   

Spokojnosť s ....  

úplná prevažná malá žiadna nevyužil/a 

Časovým priebehom  31,3 68,8 0,0 0,0 0,0 

Seminárovými miestnosťami  50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Stravovaním  25,0 25,0 37,5 12,5 0,0 

Ubytovaním (Hotel / izby) 6,2 0,0 0,0 0,0 93,8 

Organizačnou prípravou  43,8 56,3 0,0 0,0 0,0 

Podkladmi  43,8 43,8 6,3 6,3 0,0 

Starostlivosťou priamo na mieste  62,5 31,3 6,3 0,0 0,0 

Kvalitou prekladov  56,3 18,8 12,5 6,3 6,3 

Riešením problému dvojjazyčnosti 50,0 37,5 6,3 6,3 0,0 

Možnosťami na vytváranie kontaktov 

(sietí)  

37,5 62,5 0,0 0,0 0,0 

Priemer Ø 40,6 39,4 6,9 3,1 10,0 

Hodnotenie metodiky   

Spokojnosť s ....  

úplná prevažná malá žiadna 

Štruktúrovanie učebnej látky  31,3 62,5 6,3 0,0 

Zrozumiteľnosť obsahu  56,3 37,5 6,3 0,0 

Kvalita podkladov  56,3 37,5 6,3 0,0 

Rozmanitosť vyučovacích metód (prednášky, 

workshopy, diskusie) 

43,8 50,0 6,3 0,0 

Interaktivita 43,8 50,0 6,3 0,0 

Vzťah k praxi na základe príkladov najlepšej 

praxe  

56,3 43,8 0,0 0,0 

Priemer Ø 48,0 46,9 5,3 0,0 
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Účastníci boli okrem toho vyzvaní na to, aby vyjadrili svoju spokojnosť s trénermi 

ohľadne obsahu a ich didaktického prístupu počas 4 modulových dní.  Ako vyplýva z 

tabuľky č. 29, boli v 1. a 3. deň ako aj v 4. deň všetci opýtaní účastníci prevažne až 

úplne spokojní s trénermi (obsahovo aj didakticky), pričom spokojnosť vo 4. deň bola 

najvyššia a spokojnosť v 2. deň v sebe ukrýva potenciál na zlepšenie.  V priemere 

vyjadrilo 49,4% opýtaných úplnú spokojnosť s trénermi modulu 2, 32,2% opýtaných 

prevažnú spokojnosť, 2,5% nízku spokojnosť a 0,0% nespokojnosť s trénermi modulu 

2.  

 

Tabuľka č. 29: Spokojnosť s trénermi počas modulových dní modulu 2, rozdelená na 

spokojnosť s obsahom a didaktickým prístupom, súhlas v %  

% 1. deň 2. deň 3. deň 4. deň  

Ø obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

Obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

úplná 53,3 46,7 40,0 40,0 46,7 37,5 68,8 62,5 49,4 

prevažná 33,3 40,0 46,7 40,0 4,0 50,0 18,8 25,0 32,2 

malá 0,0 0,0 6,7 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

žiadna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

bez 

údajov, 

neprítomn

ý/á 

13,3 13,3 6,7 6,7 13,3 13,3 12,5 12,5 11,5 

 

Návrhy na zlepšenie pre modul 2 sa ohľadne organizácie a metodiky dotýkajú podľa 

odpovedí na otvorené otázky prestávok, fungujúcej techniky / pomôcok, rozmanitosti 

metód vo forme viac diskusií ako aj presnejšieho prekladu odborných termínov 

(obrázok č. 10). 
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Obrázok č. 10: Návrhy na zlepšenie v oblasti organizácie a metodiky v module 2 (N=20) 

 

Na obrázku č. 11 sú zobrazené oblasti a obsahové zložky modulu 2, ktoré podľa 

opýtaných účastníkov chýbali, pričom bola okrem špecifických oblastí vyjadrená najmä 

požiadavka na konkrétnejšie príklady pre spoluprácu regiónov ako aj viac porovnaní.  

 

Obrázok č. 11:  Chýbajúce oblasti a obsahové zložky v module 2 (N=14) 
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3.1.3.3.5 Celkový dojem z modulu 2  

Celkovo bol modul 2 hodnotený pozitívne, aj s ohľadom na organizáciu, metodiku ako 

aj trénerov ako aj vo vzťahu k dosahovaniu cieľov.  46,7% účastníkov malo veľmi dobrý 

celkový dojem z modulu 2, ďalších 53,3% opýtaných označilo modul 2 za dobrý.  Nikto 

nevyhodnotil modul 2 ako uspokojivý, dostatočný alebo nedostatočný.  Návrhy na 

zlepšenie pre modul 2 sa dotýkajú užšej dohody medzi slovenskými a rakúskymi 

príspevkami, väčšieho počtu príkladov, štruktúry prestávok, rozmanitosti metód ako aj 

presnejšieho prekladu odborných termínov. 

 

3.1.3.4 Modul 3: Ekonomický rozvoj  

Modul 3 sa zaoberal ekonomickým rozvojom a spolupráci v znalostnej oblasti spolu s 

vypracovaním ekonomických potenciálov projektového regiónu s ohľadom na inovácie 

a udržateľnosť.  Okrem vybraných tematických oblastí boli predstavené aj nástroje na 

riadenie ekonomického rozvoja.  Kľúčovú úlohu zohrávala spolupráca medzi obcami.  

 

3.1.3.4.1 Demografické údaje  

Z celkovo 25 účastníkov na module zodpovedalo 23 účastníkov dotazník, z toho 19 

účastníkov vyplnilo dotazník úplne, a to 4 slovenskí a 19 rakúski účastníci.   

Účastníci na module 3 pozostávali takmer v rovnakom pomere z osôb vo veku 46-65 

rokov (36,8%), 31-45 rokov (31,6%) a menej ako 30 rokov (31,6%), pričom väčšina 

(78,9%) mala vysokoškolské vzdelanie.  Pomer medzi ženami (47,4%) a mužmi 

(52,6%) bol približne vyrovnaný.  Väčšina účastníkov boli verejní zamestnanci (52,6%) 

alebo zamestnanci (31,6%).  O niečo viac účastníkov je vo výkonnej funkcii (57,9%) 

než vo vedúcej funkcii (42,1%). 

 

3.1.3.4.2 Hodnotenie cieľov a ich dosahovanie  

Prvá ťažisková oblasť hodnotiaceho dotazníka sa venovala hodnoteniu nasledovných 

cieľov:  Sprostredkovanie verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné 

dobro, prezentácia opcií k vyššej účasti, účinná orientácia v zmysle zvyšovania 

výkonnosti vo verejnej správy, impulzy a príklady pre praktickú realizovateľnosť ako aj 

podporu porozumenia a výmeny medzi kultúrami.  V tabuľkách č. 30 až 34 je uvedený 

percentuálny podiel osôb ohľadne hodnotenia dôležitosti a dosahovania príslušných 

cieľov vo forme krížových tabuliek a modrou farbou označujú ohniská (percentuálny 

podiel osôb, pre ktoré bol daný cieľ veľmi dôležitý a ktorí boli s dosiahnutím cieľa veľmi 

spokojní).  
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Tabuľka č. 30: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Sprostredkovanie 

verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro - krížová 

tabuľka  

Celkom  4,3% 4,3% 69,6% 21,7% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 0,0% 21,7% 13,0% 34,8% 

dostatočná  0,0% 4,3% 43,5% 8,7% 56,5% 

nízka  0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 4,3% 

 žiadna 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

 
nie je vôbec 

dôležitý 
málo dôležitý skôr dôležitý 

veľmi dôležitý 
Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 31: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Prezentácia opcií k vyššej 

účasti - krížová tabuľka  

Celkom  8,7% 21,7% 47,8% 21,7% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 4,3% 13,0% 13,0% 30,4% 

dostatočná  4,3% 8,7% 26,1% 4,3% 43,5% 

nízka  0,0% 8,7% 8,7% 4,3% 21,7% 

 žiadna 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

 
nie je vôbec 

dôležitý 
málo dôležitý skôr dôležitý 

veľmi dôležitý 
Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 32: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Účinná orientácia v 

zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy - krížová tabuľka  

Celkom  4,3% 4,3% 43,5% 47,8% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 0,0% 4,3% 30,4% 34,8% 

dostatočná  0,0% 4,3% 30,4% 17,4% 52,2% 

nízka  0,0% 0,0% 8,7% 0,0% 8,7% 

 žiadna 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 

 
nie je vôbec 

dôležitý 
málo dôležitý skôr dôležitý 

veľmi dôležitý 
Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 33: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Impulzy a príklady pre 

praktickú realizovateľnosť - krížová tabuľka  

Celkom  30,4% 69,6% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  8,7% 43,5% 52,2% 

dostatočná  17,4% 21,7% 39,1% 

nízka  4,3% 4,3% 8,7% 

 skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   
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Tabuľka č. 34: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Podpora porozumenia a 

výmeny medzi kultúrami - krížová tabuľka 

Celkom  17,4% 43,5% 39,1% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  4,3% 17,4% 17,4% 39,1% 

dostatočná  8,7% 21,7% 13,0% 43,5% 

nízka  4,3% 4,3% 8,7% 17,4% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Ohniská označené v tabuľkách týkajúce sa veľmi vysokej dôležitosti cieľa a vysokej 

spokojnosti s jeho splnením poukazujú na to, že cieľ “Impulzy a príklady pre praktickú 

realizovateľnosť” vyčnieva (veľmi dôležitý pre ca. 70% a pre 52% veľmi uspokojivo 

splnený), s ohľadom na dôležitosť cieľa nasleduje “Účinná orientácia v zmysle 

zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy”.  

Ostatné stanovené ciele dosiahli nižšie hodnoty, najmä cieľ “Sprostredkovanie 

verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro” ako aj 

“Prezentácia opcií k väčšej účasti” (len 13% opýtaných považuje tento cieľ za veľmi 

dôležitý).  Na prvý pohľad je to podmienené témou samotnou (“ekonomický rozvoj”), 

avšak zároveň poukazuje na to, ako samotní experti z verejného sektora napodiv málo 

vnímajú v súčasnej hospodársko-politickej situácii originálne politické paradigmy 

verejného konania v oblasti ekonomického riadenia (napr. orientácia na všeobecné 

dobro v rámci priemyselno-politických aktivít). 

 

3.1.3.4.3 Hodnotenie osobného úžitku  

Výsledky hodnotenia osobného úžitku v module 3 sú zobrazené v tabuľke č. 35. V 

priemere vyjadrilo 34,9% účastníkov úplnú a 51,6% relatívnu spokojnosť, pričom bolo 

mimoriadne pozitívne hodnotené najmä získanie nových teoretických poznatkov, aj keď 

nie každý z opýtaných bude mať možnosť využiť tieto poznatky v praxi.  

Tabuľka č. 35: Hodnotenie osobného úžitku v module 3, súhlas v percentách  

Hodnotenie osobného úžitku na základe ...  veľký 

úžitok  

podstatný 

úžitok  

malý 

úžitok  

žiaden 

úžitok  

Získania nových teoretických poznatkov  66,7 33,3 0,0 0,0 

Získania praktických poznatkov  38,1 42,9 19,0 0,0 

Použitia obsahu v praxi 23,8 47,6 23,8 4,8 

Lepšieho pochopenia vecných problémov v dôsledku 

porovnania štruktúr vo verejnej správe AT/SK 

33,3 61,9 4,8 0,0 

Splnenia očakávaní súvisiacich so záujmami a 

kreatívnymi nápadmi  

33,3 57,1 9,5 0,0 

Získania osobných kontaktov  14,3 66,7 19,0 0,0 

Priemer Ø 34,9 51,6 12,7 0,8 
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3.1.3.4.4 Hodnotenie kvality organizácie a metodiky  

Ďalšia ťažisková oblasť v dotazníkoch sa venovala hodnoteniu organizácie a metodiky 

v module 3, pričom výsledky hodnotenia sú zhrnuté v tabuľkách č. 36 a 37.  

V priemere vyjadrilo 47,3% opýtaných úplnú spokojnosť, 32,1% opýtaných prevažnú 

spokojnosť, 4,2% nízku spokojnosť a 1,6% nespokojnosť s kvalitou organizácie.  

Najmä starostlivosť priamo na mieste, organizačná príprava a riešenie problému 

dvojjazyčnosti boli hodnotené mimoriadne pozitívne, naopak, potenciál na zlepšenie 

bol identifikovaný najmä v stravovaní ako aj v podkladoch.  

Z hodnotenia metodiky účastníkmi na module 3 uvedenom v tabuľke č. 37 vyplýva, že 

väčšina opýtaných, a síce 58,8%, bola úplne a 36,0% prevažne spokojných s použitou 

metodikou.  Len 5,3% opýtaných účastníkov boli v priemere s metodikou v module 3 

málo spokojných; nikto nebol úplne nespokojný.  Mimoriadne pozitívne boa hodnotená 

zrozumiteľnosť obsahu a interaktivita v rámci modulu, možnosti zlepšenia boli 

identifikované v orientácii na prax a vyučovacie metódy.  

 

Tabuľka č. 36: Hodnotenie kvality organizácie modulu 3, údaje v percentách 

 

 

 

Hodnotenie kvality organizácie   

Spokojnosť s ....  

úplná  prevažná malá  žiadna  nevyužil/a 

Časovým priebehom  47,4 47,4 5,3 0,0 0,0 

Seminárovými miestnosťami  36,2 31,6 5,3 0,0 0,0 

Stravovaním  36,8 31,6 15,8 15,8 0,0 

Ubytovaním (Hotel / izby) 5,3 0,0 0,0 0,0 94,7 

Organizačnou prípravou  68,4 31,6 0,0 0,0 0,0 

Podkladmi  47,4 42,1 10,5 0,0 0,0 

Starostlivosťou priamo na mieste  78,9 21,1 0,0 0,0 0,0 

Kvalitou prekladov  52,6 26,3 0,0 0,0 21,1 

Riešením problému dvojjazyčnosti 63,2 31,6 0,0 0,0 5,3 

Možnosťami na vytváranie kontaktov 

(sietí)  

36,8 57,9 5,3 0,0 0,0 

Priemer Ø 47,3 32,1 4,2 1,6 12,1 



 

 

- 37 -     PUMAKO_Hodnotiaca správa 

 

Tabuľka č. 37: Hodnotenie metodiky modulu 3, údaje v percentách 

 

Ohľadne spokojnosti s trénermi vyplýva z hodnotenia jednoznačný obraz na dni 1, 2 a 

3: Opýtaní uviedli, že boli prevažne až úplne spokojní s obsahom ako aj didaktickým 

prístupom trénerov.  Nikto nebol s trénermi počas týchto dní málo spokojný alebo 

nespokojný.  Naproti tomu boli prednášajúci zo 4. dňa na rozdiel od ostatných dní 

hodnotení negatívnejšie:  78,9% opýtaných vyjadrilo úplnú príp. prevažnú spokojnosť s 

trénermi, 1 osoba uviedla, že bola menej spokojná s obsahom a jedna osoba uviedla, 

že bola menej spokojná s didaktickým prístupom trénerov. V priemere vyjadrilo 65,2% 

opýtaných úplnú spokojnosť, 22,4% opýtaných prevažnú spokojnosť a 2,0% nízku 

spokojnosť s trénermi modulu 3 (tabuľka č. 38).  

 

Tabuľka č. 38: Spokojnosť s trénermi počas modulových dní, rozdelená na spokojnosť s 

obsahom a didaktickým prístupom, súhlas v %  

% 1. deň 2. deň 3. deň 4. deň  

Ø obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

úplná  89,5 89,5 52,6 47,4 63,2 63,2 57,9 57,9 65,2 

prevažná 5,3 10,5 26,3 31,6 31,6 31,6 21,1 21,1 22,4 

malá  5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 2,0 

žiadna  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

bez 

údajov, 

neprítomn

ý/á 

0,0 0,0 21,1 21,1 5,3 5,3 15,8 15,8 10,6 

 

Hodnotenie metodiky   

Spokojnosť s ....  

úplná  prevažná malá  žiadna  

Štruktúrovanie učebnej látky  52,6 47,4 0,0 0,0 

Zrozumiteľnosť obsahu  73,7 26,3 0,0 0,0 

Kvalita podkladov  47,4 52,6 0,0 0,0 

Rozmanitosť vyučovacích metód (prednášky, 

workshopy, diskusie) 

63,2 21,1 15,8 0,0 

Interaktivita 73,7 21,1 5,3 0,0 

Vzťah k praxi na základe príkladov najlepšej 

praxe  

42,1 47,4 10,5 0,0 

Priemer Ø 58,8 36,0 5,3 0,0 
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Z odpovedí na otvorené otázky týkajúce sa návrhov na zlepšenie organizácie a 

metodiky vyplýva, že účastníci identifikovali možnosti zlepšenia najmä v optimalizácii 

prestávok ako aj zdravších jedlách (obrázok č. 12).  

 

Obrázok č. 12:  Návrhy na zlepšenie v oblasti organizácie a metodiky v module 3 (N=13) 

 

Na obrázku č. 13 sú uvedené chýbajúce oblasti a obsahové zložky, ktoré označili 

účastníci.  Väčšina opýtaných bola spokojná s obsahom výučby a neuviedla žiadne 

návrhy na zlepšenie, nasledovalo 23% účastníkov, ktorí požadovali viac ekonomických 

aspektov a základov a 15% účastníkov, ktorí si želali tému „Inovácie pri vzdelávaní a 

účasť mládeže na rozvoji obci / mesta“.  

 

 

Obrázok č. 13:  Chýbajúce oblasti a obsahové zložky v module 3 (N=13) 
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3.1.3.4.5 Celkový dojem z modulu 3  

Celkovo bol modul 3 hodnotený pozitívne, aj s ohľadom na organizáciu, metodiku ako 

aj trénerov ako aj vo vzťahu k dosahovaniu cieľov.  

63,2% účastníkov malo veľmi dobrý celkový dojem z modulu 3, ďalších 36,8% 

opýtaných označilo modul 3 za dobrý.  Nikto z opýtaných nevyhodnotil celkový dojem z 

modulu 3 ako neuspokojivý, dostatočný alebo nedostatočný. Z odpovedí na otvorené 

otázky vyplývajú okrem už uvedených nasledovné obsahové možnosti zlepšenia:  

Zapojenie viacerých budúcich projektov ako aj projektov na boj proti negatívnym 

tendenciám.  

 

3.1.3.5 Modul 4: Manažment infraštruktúry 

Modul 4 s názvom „Manažment infraštruktúry“ sa zaoberal manažmentom a 

poskytovaním komunálnych služieb a podnikov. Ďalším aspektom bola dostupnosť a 

prístup k doprave a vybaveniu informatikou.  

3.1.3.5.1 Demografické údaje  

Všetkým účastníkom na module (27) boli odoslané hodnotiace dotazníky za účelom ich 

elektronického zodpovedania, z ktorých boli zodpovedaných 18 dotazníkov,  A to 11 

dotazníkov rakúskych účastníkov a 7 dotazníkov slovenských účastníkov. 17 

dotazníkov bolo vyplnených úplne.  

Účastníci na module 4 pozostávajú takmer v rovnakom pomere z osôb vo veku 46-65 

rokov (23,5%), 31-45 rokov (41,2%) a menej ako 30 rokov (35,3%), pričom väčšina 

(70,6%) mala vysokoškolské vzdelanie.  Z pomeru medzi ženami (64,7%) a mužmi 

(35,5%) vyplýva, že na module sa zúčastnilo podstatne viac žien než mužov.  

Väčšina účastníkov boli verejní zamestnanci (58,8%) alebo zamestnanci (23,5%), o 

niečo viac účastníkov je vo výkonnej funkcii (52,9%) než vo vedúcej funkcii (47,1%). 

 

3.1.3.5.2 Hodnotenie cieľov a ich dosahovanie  

Prvá ťažisková oblasť hodnotenia modulu 4 sa zaoberá hodnotením nasledovných 

cieľov a ich dosahovaním:  Sprostredkovanie verejného blaha v zmysle aktuálnej 

orientácie na všeobecné dobro, prezentácia opcií k vyššej účasti, účinná orientácia v 

zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy, impulzy a príklady pre praktickú 

realizovateľnosť ako aj podporu porozumenia a výmeny medzi kultúrami.  V tabuľkách 

č. 39 až 43 je uvedený percentuálny podiel osôb ohľadne hodnotenia dôležitosti a 

dosahovania príslušných cieľov vo forme krížových tabuliek a modrou farbou označujú 
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ohniská (percentuálny podiel osôb, pre ktoré bol daný cieľ veľmi dôležitý a ktorí boli s 

dosiahnutím cieľa veľmi spokojní).  

 

Tabuľka č. 39: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Sprostredkovanie 

verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro - krížová 

tabuľka  

Celkom  33,3% 38,9% 27,8% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 5,6% 16,7% 22,2% 

dostatočná  22,2% 27,8% 5,6% 55,6% 

nízka  11,1% 5,6% 5,6% 22,2% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 40 :Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Prezentácia opcií k vyššej 

účasti - krížová tabuľka  

Celkom  5,6% 22,2% 33,3% 38,9% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 0,0% 5,6% 22,2% 27,8% 

dostatočná  5,6% 0,0% 22,2% 11,1% 38,9% 

nízka  0,0% 22,2% 5,6% 5,6% 33,3% 

 
nie je vôbec 

dôležitý 
málo dôležitý skôr dôležitý 

veľmi dôležitý 
Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 41 :Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Účinná orientácia v 

zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy - krížová tabuľka  

Celkom  22,2% 22,2% 55,6% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  5,6% 5,6% 27,8% 38,9% 

dostatočná  11,1% 11,1% 16,7% 38,9% 

nízka  5,6% 5,6% 11,1% 22,2% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 42 :Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Impulzy a príklady pre 

praktickú realizovateľnosť - krížová tabuľka  

Celkom  16,7% 44,4% 38,9% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 27,8% 16,7% 44,4% 

dostatočná  11,1% 16,7% 11,1% 38,9% 

nízka  5,6% 0,0% 11,1% 16,7% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   
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Tabuľka č. 43 :Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Podpora porozumenia a 

výmeny medzi kultúrami - krížová tabuľka 

Celkom  22,2% 27,8% 50,0% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 11,1% 22,2% 33,3% 

dostatočná  16,7% 16,7% 16,7% 50,0% 

nízka  5,6% 0,0% 11,1% 16,7% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Uvedené ohniská v tabuľkách poukazujú na to, že najmä cieľ „Účinná orientácia v 

zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy“ bol 56% účastníkov vyhodnotený 

ako veľmi dôležitý - pri veľkej spokojnosti (39% účastníkov) s dosiahnutím tohto cieľa.  

Na úrovni 50% to platí aj pre cieľ „Podpora porozumenia a výmeny medzi kultúrami“, 

ktorý bol hodnotený ako veľmi dôležitý, s ohľadom na spokojnosť s dosiahnutím cieľa 

je na prvom mieste (44%) cieľ „Impulzy a príklady pre praktickú realizovateľnosť“. 

Ciele „Orientácia na všeobecné blaho“ a „Opcie na účasť“ sú aj tu s ohľadom na 

dôležitosť cieľa hodnotené ako menej dôležité.  

3.1.3.5.3 Hodnotenie osobného úžitku  

Ako ďalšia ťažisková oblasť hodnotenia bol zisťovaný osobný úžitok modulu 4 pre 

účastníkov. Výsledky hodnotenia osobného úžitku v module 4 sú zobrazené v tabuľke 

č. 44.  

 

Tabuľka č. 44: Hodnotenie osobného úžitku v module 4, súhlas v percentách  

Hodnotenie osobného úžitku na základe ...  veľký podstatný   malý žiaden 

Získania nových teoretických poznatkov  35,3 47,1 17,6 0,0 

Získania praktických poznatkov  35,3 29,4 29,4 5,9 

Použitia obsahu v praxi 17,6 35,3 41,2 5,9 

Lepšieho pochopenia vecných problémov v dôsledku 

porovnania štruktúr vo verejnej správe AT/SK 

23,5 52,9 23,5 0,0 

Splnenia očakávaní súvisiacich so záujmami a kreatívnymi 

nápadmi  

23,5 47,1 23,5 5,9 

Získania osobných kontaktov  29,4 41,2 17,6 11,8 

Priemer Ø 27,4 42,2 25,5 4,9 

 

V priemere 69,6% opýtaných súhlasilo úplne, 25,5% málo a 4,9% vôbec nesúhlasilo s 

tým, že mali osobný úžitok z modulu 4, pričom najpozitívnejšie bolo hodnotené 

získanie nových teoretických poznatkov.  Ukazuje sa, že 41,2% opýtaných dokáže 

sprostredkovaný obsah málo a 5,9% nevie vôbec využiť v praxi, pričom existuje 
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potenciál na zlepšenie existuje v kreatívnych nápadoch, získavaní kontaktov a 

praktických poznatkov.  

 

3.1.3.5.4 Hodnotenie kvality organizácie a metodiky  

Ďalšia ťažisková oblasť v dotazníkoch sa venovala hodnoteniu organizácie a metodiky, 

pričom výsledky hodnotenia sú zhrnuté v tabuľkách č. 45 a 46. 

V priemere bola kvalita organizácie hodnotená celkovo pozitívne (tabuľka č. 45):  

51,8% opýtaných vyjadrilo úplnú spokojnosť, 31,8% opýtaných prevažnú spokojnosť, 

5,9% nízku spokojnosť a 1,8% nespokojnosť s kvalitou organizácie.  Vyzdvihnúť je 

potrebné starostlivosť na mieste, organizačná príprava, časový priebeh, seminárne 

miestnosti a kvalita prekladov, pričom posledný menovaný faktor predstavuje aj 

potenciál na zlepšenie.  Podobne bolo hodnotené aj riešenie problému dvojjazyčnosti.   

Aj metodika v module 4 bola v priemer 45,1% opýtaných hodnotená ako úplne 

uspokojivá a 36,5% opýtaných vyjadrilo prevažnú spokojnosť (tabuľka č. 46).  Len 

8,8% s tým len málo súhlasilo a 3,0% s tým vôbec nesúhlasilo.  Osobitne pozitívne (s 

menšími odchýlkami) bola hodnotená interaktivita a zrozumiteľnosť obsahu.  Z 

odpovedí na otvorené otázky vyplýva, že potenciál na zlepšenie existuje pri 

štruktúrovaní učebnej látky a použitia praktických súvislostí.  

 

Tabuľka č. 45: Hodnotenie kvality organizácie modulu 4, údaje v percentách 

 

 

Hodnotenie kvality organizácie   

Spokojnosť s ....  

úplná  prevažná malá  žiadna  nevyužil/a 

Časovým priebehom  23,5 76,5 0,0 0,0 0,0 

Seminárovými miestnosťami  58,8 35,3 5,9 0,0 0,0 

Stravovaním  52,9 41,2 0,0 5,9 0,0 

Ubytovaním (Hotel / izby) 23,5 5,9 0,0 0,0 70,6 

Organizačnou prípravou  64,7 23,5 11,8 0,0 0,0 

Podkladmi  23,5 52,9 23,5 0,0 0,0 

Starostlivosťou priamo na mieste  82,4 11,8 5,9 0,0 0,0 

Kvalitou prekladov  82,4 0,0 5,9 5,9 5,9 

Riešením problému dvojjazyčnosti 64,7 23,5 0,0 5,9 5,9 

Možnosťami na vytváranie kontaktov 

(sietí)  

41,2 47,1 5,9 0,0 5,9 

Priemer Ø 51,8 31,8 5,9 1,8 8,8 
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Tabuľka č. 46: Hodnotenie metodiky modulu 4, údaje v percentách 

 

Vo vzťahu k spokojnosti s prednášajúcimi boli zistené len minimálne rozdiely počas 

štyroch rôznych dní.  Najlepšie boli vyhodnotení tréneri vo 4. deň, kedy boli všetci 

účastníci úplne (75%) príp. prevažne (25%) spokojní s obsahom ako aj s didaktickým 

prístupom.  Najmenej spokojní boli účastníci s prednášajúcimi v 1. deň, kedy bolo 50% 

opýtaných  úplne spokojní s obsahom ako aj s didaktickým prístupom, 33,3% 

opýtaných boli prevažne spokojní a 16,7% bolo menej spokojných.  Jedna osoba 

nebola v 3. deň spokojná s didaktickým prístupom prednášajúcich.  V zásade však bola 

preukázaná prevažná spokojnosť s trénermi vo všetky dni.  V priemere vyjadrilo 50,0% 

opýtaných úplnú spokojnosť, 21,3% opýtaných prevažnú spokojnosť, 6,6% nízku 

spokojnosť a 0,7% nespokojnosť (tabuľka č. 47).  

 

Tabuľka č. 47: Spokojnosť s trénermi počas modulových dní, rozdelená na spokojnosť s 

obsahom a didaktickým prístupom, súhlas v %  

% 1. deň 2. deň 3. deň 4. deň  

Ø Obsah didaktický 

prístup  

Obsah didaktický 

prístup  

Obsah didaktický 

prístup  

Obsah didaktický 

prístup  

úplná  35,3 35,3 47,1 47,1 58,8 58,8 52,9 64,7 50,0 

prevažná 23,5 23,5 23,5 29,4 23,5 17,6 17,6 11,8 21,3 

malá  11,8 11,8 17,6 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 

žiadna  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,7 

bez 

údajov, 

neprítomn

ý/á 

29,4 29,4 11,8 11,8 17,6 0,0 29,4 23,5 19,1 

 

Hodnotenie metodiky   

Spokojnosť s ....  

úplná  prevažná malá  žiadna  

Štruktúrovanie učebnej látky  29,4 52,9 17,6 0,0 

Zrozumiteľnosť obsahu  47,1 47,1 5,9 0,0 

Kvalita podkladov  29,4 58,8 11,8 0,0 

Rozmanitosť vyučovacích metód (prednášky, 

workshopy, diskusie) 

47,1 41,2 5,9 5,9 

Interaktivita 70,6 23,5 0,0 5,9 

Vzťah k praxi na základe príkladov najlepšej 

praxe  

47,1 35,3 11,8 5,9 

Priemer Ø 45,1 36,5 8,8 3,0 



 

 

- 44 -     PUMAKO_Hodnotiaca správa 

 

Návrhy na zlepšenie organizácie a metodiky v module 4, ktoré vyplývajú z odpovedí na 

otvorené otázky hodnotiaceho hárku, sa dotýkajú predovšetkým kvality a dostupnosti 

prekladov, organizácie prestávok a interaktivity ako aj zloženia trénerov (obrázok č. 

14).  

 

 

Obrázok č. 14:  Návrhy na zlepšenie v oblasti organizácie a metodiky v module 4 (N=17) 

 

Chýbajúce oblasti a obsahové zložky uvedené na obrázku č. 15 poukazujú na to, že 

väčšina opýtaných bola spokojná s obsahom a oblasťami v module 4.  Opýtaným 

chýbalo najmä porovnanie rakúskej a slovenskej strany týkajúce sa rôznych tém, ako 

napr. právo obchodných súťaží, samospráva atď., organizácia dopravy, opatrenia 

práce s verejnosťou a požiadavky na rozvoj mesta ako aj efektivita a výkonnosť 

verejnej správy. 
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Obrázok č. 15:  Chýbajúce oblasti a obsahové zložky v module 4 (N=15) 

 

3.1.3.5.5 Celkový dojem z modulu 4  

Celkový dojem účastníkov z modulu 4 je možné celkovo popísať ako uspokojivý až 

dobrý:  47,1% účastníkov hodnotilo modul 4 ako veľmi dobrý.  17,6% účastníkov malo 

dobrý celkový dojem z modulu 4, 29,4% označilo modul 4  za uspokojivý a 5,6% (1 

osoba) za dostatočný.  Nikto z účastníkov neoznačil modul 4 za nedostatočný, napriek 

tomu musia byť uvedené možnosti pre zlepšenie zohľadnené pri budúcich projektoch.  

 

3.1.3.6 Modul 5: Životné prostredie a klimatické zmeny  

Modul 5 s názvom „Životné prostredie a klimatické zmeny“ sa zaoberal výzvami v 

súvislosti s klimatickými zmenami a ich komunálnymi dopadmi a potrebou ich riešiť v 

oblasti ochrany pred katastrofami.  Okrem toho sa prednášajúci venovali komunálnou a 

regionálnou ochranou pred katastrofami ako aj energetickej politike a komunálnemu 

energetickému hospodárstvu.   

 

3.1.3.6.1 Demografické údaje  

V rámci piateho modulu boli celkovo 21 účastníkom odoslané elektronické dotazníky, z 

ktorých bolo 13 dotazníkov vyplnených úplne,  z toho dotazníky od 3 slovenských  a 10 

rakúskych účastníkov. 

Skupina účastníkov z modulu 5 pozostávala z dvojnásobného počtu účastníkov vo 

veku 31-45 rokov (46,2%) než účastníkov vo veku do 30 rokov (23,1%), 30,8% 
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opýtaných bolo vo veku 46 až 65 rokov.  Väčšina opýtaných (69,2%) malo 

vysokoškolské vzdelanie, 23,1% opýtaných mali maturitu a jedna osoba (7,7%) mala 

odbornú vysokú školu. Z pomeru medzi ženami (38,5%) a mužmi (61,5%) vyplýva, že 

na module sa zúčastnilo podstatne viac mužov než žien.  

Väčšina účastníkov boli verejní zamestnanci (46,2%) alebo zamestnanci (38,5%), o 

niečo viac účastníkov je vo výkonnej funkcii (61,5%) než vo vedúcej funkcii (38,5%). 

 

3.1.3.6.2 Hodnotenie cieľov a ich dosahovanie  

Aj s ohľadom na modul 5 bola v dotazníku hodnotená dôležitosť cieľov a spokojnosť s 

ich dosahovaním pre nasledovných 5 cieľov:  Sprostredkovanie verejného blaha v 

zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro, prezentácia opcií k vyššej účasti, 

účinná orientácia v zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy, impulzy a 

príklady pre praktickú realizovateľnosť ako aj podporu porozumenia a výmeny medzi 

kultúrami.  V tabuľkách č. 48 až 52 je uvedený percentuálny podiel osôb ohľadne 

hodnotenia dôležitosti a dosahovania príslušných cieľov vo forme krížových tabuliek a 

modrou farbou označujú ohniská (percentuálny podiel osôb, pre ktoré bol daný cieľ 

veľmi dôležitý a ktorí boli s dosiahnutím cieľa veľmi spokojní).  

 

Tabuľka č. 48: Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Sprostredkovanie 

verejného blaha v zmysle aktuálnej orientácie na všeobecné dobro - krížová 

tabuľka  

Celkom  15,4% 30,8% 53,8% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 7,7% 38,5% 46,2% 

dostatočná  7,7% 23,1% 15,4% 46,2% 

nízka  7,7% 0,0% 0,0% 7,7% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 49 :Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Prezentácia opcií k vyššej 

účasti - krížová tabuľka  

Celkom  23,1% 30,8% 46,2% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  7,7% 7,7% 23,1% 38,5% 

dostatočná  7,7% 15,4% 15,4% 38,5% 

nízka  0,0% 7,7% 7,7% 15,4% 

 žiadna  7,7% 0,0% 0,0% 7,7% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   
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Tabuľka č. 50 :Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Účinná orientácia v 

zmysle zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy - krížová tabuľka  

Celkom  7,7% 38,5% 53,8% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 7,7% 46,2% 53,8% 

dostatočná  7,7% 15,4% 0,0% 23,1% 

nízka  0,0% 15,4% 7,7% 23,1% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 51 :Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Impulzy a príklady pre 

praktickú realizovateľnosť - krížová tabuľka  

Celkom  61,5% 38,5% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  7,7% 23,1% 30,8% 

dostatočná  38,5% 7,7% 46,2% 

nízka  15,4% 7,7% 23,1% 

 skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Tabuľka č. 52 :Dôležitosť a spokojnosť so stanoveným cieľom Podpora porozumenia a 

výmeny medzi kultúrami - krížová tabuľka 

Celkom  7,7% 30,8% 61,5% 100,0% 

Spokojnosť  
s dosiahnutím 
cieľa  

veľká  0,0% 7,7% 30,8% 38,5% 

dostatočná  0,0% 15,4% 30,8% 46,2% 

nízka  7,7% 7,7% 0,0% 15,4% 

 málo dôležitý skôr dôležitý veľmi dôležitý Celkom  

 Dôležitosť stanoveného cieľa   

 

Z vyššie uvedených tabuliek prislúchajúcich k tomuto modulu vyplýva veľmi vysoká 

dôležitosť piatich cieľov (ca. 50% alebo viac ako 50% - s výnimkou cieľa “Impulzy a 

príklady pre praktickú realizovateľnosť” (veľmi dôležitý cieľ pre ca. 39%).  V tomto 

ohľade vedie cieľ “Podpora vzájomného porozumenia a výmeny medzi kultúrami”, ktorý 

62% opýtaných označili za veľmi dôležitý.  

Aj s ohľadom na dosahovanie cieľov boli v priemere pre všetky ciele vykázané 

najvyššie podiely veľmi vysokej spokojnosti (najmä pri “Účinnej orientácii v zmysle 

zvyšovania výkonnosti vo verejnej správy” a “Verejnom blahu v zmysle orientácie na 

všeobecné dobro”).  Celkovo vedú tieto hodnoty v celkovom hodnotení k vedúcej 

pozícii modulu 5 (viď porovnanie celkového hodnotenia dôležitosti cieľa a dosahovania 

cieľa strana 57). 

 

3.1.3.6.3 Hodnotenie osobného úžitku  

Ďalej sme sa zaujímalo o tom, v akom rozsahu mali účastníci osobný úžitok z modulu 

5. V tabuľke č. 53 sú popísané výsledky hodnotenia, v priemere 78,3% opýtaných 

uviedlo, že mali osobný úžitok z modulu 5.  Len 18,0% s tým len málo súhlasilo a 3,9% 
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s tým vôbec nesúhlasilo.  Najmä získanie nových poznatkov a lepšieho pochopenia 

vecných problémov v štruktúrach verejnej správy v Rakúsku a na Slovensku bolo 

vyhodnotené pozitívne, kým možnosť využitia obsahu programu v praxi bola 

vyhodnotená menej pozitívne.  

Tabuľka č. 53: Hodnotenie osobného úžitku v module 5, súhlas v percentách  

Hodnotenie osobného úžitku na základe ...  veľký podstatný   malý  žiaden 

Získania nových teoretických poznatkov  53,8 30,8 15,4 0,0 

Získania praktických poznatkov  46,2 38,5 15,4 0,0 

Použitia obsahu v praxi 30,8 30,8 23,1 15,4 

Lepšieho pochopenia vecných problémov v dôsledku 

porovnania štruktúr vo verejnej správe AT/SK 

46,2 46,2 7,7 0,0 

Splnenia očakávaní súvisiacich so záujmami a 

kreatívnymi nápadmi  

46,2 23,1 30,8 0,0 

Získania osobných kontaktov  38,5 38,5 15,4 7,7 

Priemer Ø 43,6 34,7 18,0 3,9 

 

3.1.3.6.4 Hodnotenie kvality organizácie a metodiky  

Aj hodnotenie kvality organizácie v module 5 je celkovo hodnotené pozitívne (tabuľka 

č. 54):  V priemere vyjadrilo 57,7% opýtaných úplnú spokojnosť, 34,6% opýtaných 

prevažnú spokojnosť a 2,3% nízku spokojnosť.   Nikto neuviedol, že s organizáciou 

modulu 4 nebol vôbec spokojný.  Opýtaní boli osobitne spokojní s kvalitou prekladov, 

riešením problému dvojjazyčnosti ako aj starostlivosťou na mieste.  

Tabuľka č. 54: Hodnotenie kvality organizácie modulu 5, údaje v percentách 

Hodnotenie kvality organizácie   

Spokojnosť s ....  

úplná prevažná malá  žiadna  nevyužil/a 

Časovým priebehom  38,5 61,5 0,0 0,0 0,0 

Seminárovými miestnosťami  61,5 38,5 0,0 0,0 0,0 

Stravovaním  69,2 23,1 7,7 0,0 0,0 

Ubytovaním (Hotel / izby) 38,5 7,7 0,0 0,0 53,8 

Organizačnou prípravou  53,8 46,2 0,0 0,0 0,0 

Podkladmi  38,5 53,8 7,7 0,0 0,0 

Starostlivosťou priamo na mieste  69,2 30,8 0,0 0,0 0,0 

Kvalitou prekladov  84,6 15,4 0,0 0,0 0,0 

Riešením problému dvojjazyčnosti 76,9 23,1 0,0 0,0 0,0 

Možnosťami na vytváranie kontaktov 

(sietí)  

46,2 46,2 7,7 0,0 0,0 

Priemer Ø 57,7 34,6 2,3 0,0 5,4 
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Tabuľka č. 55 popisuje hodnotenie použitej metodiky, pričom v priemere 94,9% 

opýtaných účastníkov boli s metodikou prevažne až úplne spokojní a 5,1% účastníkov 

bolo málo spokojných; nikto nebol úplne nespokojný.  Vyzdvihnúť je potrebné najmä 

štruktúrovanie učebnej látky a zrozumiteľnosť obsahu, pričom aj ďalšie uvedené 

aspekty vykazujú len malý potenciál na zlepšenie.  

 

Tabuľka č. 55: Hodnotenie metodiky modulu 5, údaje v percentách 

 

Tabuľka č. 56 :Spokojnosť s trénermi počas modulových dní, rozdelená na spokojnosť s 

obsahom a didaktickým prístupom, súhlas v %  

% 1. deň 2. deň 3. deň 4. deň  

Ø Obsah didaktický 

prístup  

Obsah didaktický 

prístup  

Obsah didaktický 

prístup  

Obsah didaktický 

prístup  

úplná 38,5 46,2 61,5 61,5 69,2 69,2 53,8 61,5 57,7 

prevažná 23,1 15,4 23,1 23,1 23,1 23,1 30,8 23,1 23,1 

malá  7,7 7,7 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0 3,9 

žiadna  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

bez 

údajov, 

neprítomn

ý/á 

30,8 30,8 15,4 15,4 0,0 0,0 15,4 15,4 15,4 

 

Účastníci modulu 5 boli prevažne spokojní s trénermi vo všetky štyri dni (tabuľka č. 56): 

V priemere vyjadrilo 57,7% opýtaných úplnú spokojnosť s trénermi modulu 5, 23,1% 

opýtaných prevažnú spokojnosť, 3,9% nízku spokojnosť a 0,0% nespokojnosť s 

Hodnotenie metodiky   

Spokojnosť s ....  

úplná prevažná malá  žiadna  

Štruktúrovanie učebnej látky  61,5 38,5 0,0 0,0 

Zrozumiteľnosť obsahu  69,2 30,8 0,0 0,0 

Kvalita podkladov  38,5 53,8 7,7 0,0 

Rozmanitosť vyučovacích metód (prednášky, 

workshopy, diskusie) 

53,8 38,5 7,7 0,0 

Interaktivita 69,2 23,1 7,7 0,0 

Vzťah k praxi na základe príkladov najlepšej 

praxe  

46,2 46,2 7,7 0,0 

Priemer Ø 56,4 38,5 5,1 0,0 
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trénermi modulu 5.  Najväčšiu spokojnosť preukázali opýtaní s trénermi v 2. a 4. deň, 

kedy boli všetci úplne príp. prevažne spokojní s obsahom ako aj metodikou.  V 2. a 4. 

deň bola jedna osoba menej spokojná s prednášajúcimi, pričom ostatní účastníci boli 

úplne alebo prevažne spokojní. 

 

Návrhy na zlepšenie organizácie a metodiky v module 5, ktoré vyplývajú z odpovedí na 

otvorené otázky hodnotiaceho hárku, sa dotýkajú predovšetkým interaktivity v module 

a plánovania exkurzií (obrázok č. 16).   

Celkovo boli účastníci s témami a obsahom výučby v module 5 spokojní (obrázok č. 

17).  Obsahové požiadavky sa dotýkali najmä predstavenia ekologickej stratégie 

príslušnej krajiny a potenciálov spolupráce v oblasti životného prostredia ako aj 

medzinárodných porovnaní.  Viac priestoru by mali prednášajúci venovať témam, ako 

sú ochrana a kvalita životného prostredia a politika vodného hospodárstva. 

 

Obrázok č. 16: Návrhy na zlepšenie v oblasti organizácie a metodiky v module 5 (N=15) 

 

Žiadne 
27% 

Viac interaktivity, 
workshopov, praxe, 

diskusie, exkurzií  
33% 

Včas predložiť 
podklady k prednáške  

7% 

Zlepšiť plánovanie 
exkurzie (čas presunu)  

33% 

Modul 5 - Návrhy na zlepšenie v oblasti organizácie a 
metodiky 
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Obrázok č. 17:  Chýbajúce oblasti a obsahové zložky v module 5 (N=9) 

 

3.1.3.6.5 Celkový dojem z modulu 5  

Celkovo bol modul 5 v priemere hodnotený ako veľmi dobrý až dobrý.  Spokojnosť s 

trénermi bola hodnotená takisto veľmi vysoko.  53,8% opýtaných účastníkov hodnotilo 

modul 5 ako veľmi dobrý, 30,8% opýtaných účastníkov ako dobrý a zvyšných 15,4% 

opýtaných účastníkov ako uspokojivý.  Žiaden účastník nevyhodnotil modul ako 

dostatočný príp. nedostatočný.  Okrem už uvedeného potenciálu zlepšenia boli v 

odpovediach na otvorené otázky uvedené témy ako sú ochrana životného prostredia, 

potenciál spolupráce v oblasti životného prostredia, medzinárodne komparatívna 

politika a politika vodného hospodárstva. 

 

3.1.4 Celkové hodnotenie  

3.1.4.1 Otázky presahujúce rámec modulov  

Otázky presahujúce jednotlivé moduly boli položené na konci dotazníka, ktorého 

účelom bolo získať spätnú väzbu, pričom účastníci boli vyzvaní na zodpovedanie tejto 

časti dotazníka, ak sa už neplánovali zúčastniť na ďalších moduloch tohto programu.  

Obsah otázok sa dotýkal najmä cezhraničného sprostredkovania obsahu programu, 

potenciálu a udržateľnosti programu ako aj jeho cieľových skupín.  Okrem toho mali 

opýtaní uviesť celkový dojem z programu.  Výsledky sa nachádzajú v tabuľkách č. 57, 

58 a 59. 

 

ŽIadne  
45% 

Politika vodného 
hospodárstva, 

kvalita životného 
prostredia  

11% 

Ochrana životného 
prostredia  

11% 

Ekologická 
stratégia, potenciál 
spolupráce v oblasti 

životného 
prostredia  

22% 

Medzinárodná 
komparatívna 

politika  
11% 

Modul 5 - Chýbajúce oblasti  
a obsahové zložky 
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Tabuľka č. 57 :Hodnotenie udržateľnosti a potenciálu programu, súhlas v percentách 

(N=32) 

 

Ako je zobrazené v tabuľke č. 57, v priemere 74,4% opýtaných označilo 

medziregionálne sprostredkovanie, udržateľnosť a potenciál programu za veľmi dobrý, 

20,4% za skôr dobrý, 5,2% za menej dobrý a nikto ho neoznačil za nevhodný.  79,4% z 

32 opýtaných považovalo medziregionálne a cezhraničné sprostredkovanie obsahu 

programu za veľmi zmysluplné, 17,6% opýtaných vyhodnotilo program za skôr 

zmysluplný a 2,9% za menej zmysluplný, pričom nikto ho neoznačil za nepotrebný.  

Ďalej obsahoval dotazník otázky o udržateľnosti programu a cezhraničnom 

sprostredkovaní jeho obsahu, pričom tento aspekt vyhodnotilo 78,1% z 32 opýtaných 

za veľmi dobrý.  15,6% opýtaných uviedol, že program má skôr udržateľnú hodnotu, 

ďalších 6,3% opýtaných uviedlo, že udržateľná hodnota programu je skôr nízka.  Nikto 

z opýtaných neuviedol, že program by nemal udržateľnú hodnotu a že by nevnímal 

cezhraničné sprostredkovanie programu.  

Ďalšia otázka presahujúca jednotlivé moduly sa dotýkala hodnotenia, v akom rozsahu 

opýtaní vnímajú v takomto vzdelávacom programe potenciál na získanie certifikovanej 

kvalifikácie na podporu kariérneho rozvoja.  Väčšina z 32 opýtaných - 65,6% - s tým 

súhlasili veľmi, 28,1% súhlasili trochu a 6,3% menej.  Nikto z opýtaných neuviedol, že 

nevidí žiaden potenciál tohto programu.  

Okrem toho sme sa zaujímali o zodpovedanie otázky, pre ktoré profesné skupiny je 

program tohto typu podľa názoru účastníkov osobitne vhodný, na čo mali opýtaní 

možnosť vybrať si z viacerých možností (tabuľka č. 58).  Všetkých 31 opýtaných 

uviedlo, že program je osobitne vhodný ako program ďalšieho vzdelávania pre 

praktikov s cezhraničným dopadom.  79,2% opýtaných bolo názoru, že program je 

možné použiť aj na vzdelávanie vedúcich pracovníkov, čo však 20,8% opýtaných 

zamietlo.  47,4% opýtaných uviedlo, že program je vhodný na základné vzdelávanie 

pre začiatočníkov vo verejnej správe, s čím však 52,6% opýtaných nesúhlasilo.   

Na základe toho je možné program vo forme, v ktorej sa uskutočnil, jednomyseľne 

označiť príp. v budúcnosti ďalej ponúkať ako podujatie ďalšieho vzdelávania. 

Hodnotenie udržateľnosti a potenciálu  veľká  mierna  nízka  žiadna  

Interregionálne cezhraničné sprostredkovanie 

obsahu výučby v rámci programu 

79,4 17,6 2,9 0,0 

Udržateľnosť programu a cezhraničného 

sprostredkovania obsahu výučby  

78,1 15,6 6,3 0,0 

Potenciál na získanie certifikovanej kvalifikácie na 

podporu kariérneho rozvoja 

65,6 28,1 6,3 0,0 

Priemer Ø 74,4 20,4 5,2 0,0 



 

 

- 53 -     PUMAKO_Hodnotiaca správa 

 

 

Tabuľka č. 58: Hodnotenie vhodnosti programu pre isté cieľové skupiny (N=31) 

 

Okrem týchto otázok presahujúcich jednotlivé moduly mali opýtaní účastníci uviesť aj 

ich celkový dojem z programu so šiestimi modulmi (tabuľka č. 59):  50,0% z 32 

opýtaných vyhodnotili program ako veľmi dobrý, 40,6% ako dobrý, 6,3% ako uspokojivý 

a 3,1% ako dostatočný.  Nikto nevyhodnotil program ako nedostatočný.  Na základe 

tohto pozitívneho celkového hodnotenia programu je možné vychádzať z toho, že 

účastníci boli celkovo s programom a jeho modulmi spokojní.  

 

Tabuľka č. 59: Celkové hodnotenie programu public management platform (N=32) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.2 Hodnotenie dôležitosti cieľov a dosahovania cieľov  

Celkové hodnotenie dôležitosti cieľov a dosahovania programu je zobrazený v tabuľke 

č. 60 vo forme porovnania tých ohnísk, ktoré sa predtým objavili v hodnoteniach 

jednotlivých modulov.  “Ohnisko” predstavuje hodnotu z horného pravého políčka v 

krížovej tabuľke  „Dôležitosť cieľov“/“Dosahovanie cieľov” za modul, a tak zodpovedá 

podielu tých opýtaných, ktorí považujú príslušný cieľ v danom module za veľmi 

dôležitý, a ktorí zároveň tvrdia, že tento cieľ bol veľmi uspokojivo splnený. 

 

 

 

Hodnotenie vhodnosti programu ako ....  Áno  nie  

Program ďalšieho vzdelávania pre praktikov  100,0 0,0 

Vzdelávanie vedúcich pracovníkov  79,2 20,8 

Základné vzdelávanie pre začiatočníkov vo verejnej správe 47,4 52,6 

Priemer Ø 74,4 20,4 

Celkové hodnotenie programu  Počet  Percento 

veľmi dobré  16 50,0 

dobré 13 40,6 

uspokojivé  2 6,3 

dostatočné  1 3,1 

nedostatočné  0 0,0 
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Tabuľka č. 60: Porovnanie ohnísk (cieľ veľmi dôležitý, veľká spokojnosť s dosiahnutím 

cieľa) všetkých modulov v % 
Modul  Sprostredk

ovanie 
verejného 

blaha  

Opcie pre 
vyššiu účasť  

účinná 
orientácia v 

zmysle 
zvyšovania 
výkonnosti 

Impulzy pre 
praktickú 

realizovateľno
sť  

Porozumenie 
medzi 

kultúrami  

Ø Očakáv
anie  

(veľmi) 

Splneni
e cieľa  
(veľmi) 

0 Governance 15 22,7 27,3 33,3 36,4 26,9 43,8 38,0 
1 Kvalita 

života 7,4 18,7 11,1 14,8 48,1 20,0 48,9 30,4 

2 Učiť sa a 

pracovať 21,1 15,8 26,3 36,8 31,6 26,3 42,1 40,4 

3 Ekonomický 

rozvoj 13 13 30,4 43,5 17,4 23,5 40,0 38,3 

4 Manažment 

infraštruktúry 16,7 22,2 27,8 16,7 22,2 21,1 42,2 33,3 

5 Životné 

prostredie a 
klimatické 
zmeny 

38,5 23,1 46,2 23,1 30,8 32,3 
50,8 41,6 

Ø 18,6 19,3 28,2 28,0 31,1  
  

Očakávani
e (veľmi) 31,8 34,5 47,3 53,6 56,0 

   

Splnenie 
cieľa 

(veľmi) 
29,2 30,9 37,3 40,7 46,5 

   

 

Podľa tohto kritéria ohnísk bol modul 5 (Životné prostredie a klimatické zmeny) na 

úrovni 32,3% vyhodnotený na prvom mieste (veľmi vysoká dôležitosť všetkých 5 cieľov 

a zároveň veľmi uspokojivé splnenie tohto cieľa) a modul 1 (Kvalita života) na úrovni 

20,0% vyhodnotený na poslednom mieste. Modul 1 zároveň vykazuje najväčšiu 

diskrepanciu medzi očakávaním cieľa (podiel cieľov je v priemere veľmi dôležitý) a 

dosiahnutím cieľa (podiel cieľov je v priemere veľmi uspokojivý), kým moduly 2 (Učiť sa 

a pracovať) ako aj modul 3 (Hospodársky rozvoj) dosiahli v tomto aspekte najvyššiu 

zhodu.   

Vo všetkých 6 moduloch označilo 31% opýtaných cieľ „Porozumenie medzi kultúrami“ 

ako veľmi dôležitý a veľmi uspokojivo splnený, pričom pri cieľoch „Sprostredkovanie 

verejného blaha“ a „Opcie pre vyššiu účasť“ boli hodnoty dôležitosti len 18,6% a 

spokojnosti s ich dosiahnutím len 19,3%. Pri posledných dvoch cieľoch boli očakávania 

na úrovni 32% príp. 34,5% veľmi vysoké (vysoké očakávania cieľov - a tým aj malé 

„napätie“ medzi očakávaním a dosiahnutím cieľa). Naopak, cieľ „zvýšiť porozumenie 

medzi kultúrami“ bol veľmi dôležitý (56%) a 46,5% opýtaných ho označili za „veľmi 

uspokojivo splnený“.  

 

3.1.4.3 Hodnotenie osobného úžitku  

Celkové hodnotenie osobného úžitku programu je zobrazené v tabuľke č. 61 vo forme 

porovnania percenta osôb, ktoré v jednotlivých hodnoteniach modulov úplne súhlasili s 

tým, že z daného modulu mali osobný úžitok.   
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Tabuľka č. 61: Hodnotenie osobného úžitku (úplný súhlas v %) 
Modul  Získanie 

teoretických 
poznatkov  

Získanie 
praktických 
poznatkov  

Použitia 
obsahu v 

praxi 

Lepšie 
pochopenie 

vecných 
problémov v 

dôsledku 
porovnania 
štruktúr vo 

verejnej správe 
AT/SK 

Splnenia 
očakávaní 

súvisiacich so 
záujmami a 
kreatívnymi 

nápadmi  

Získania 
osobných 
kontaktov  

Ø 

0 Governance 60,0 32,0 28,0 40,0 33,3 29,4 37,1 

1 Kvalita 

života 43,5 21,7 13,0 17,4 30,4 30,4 26,1 

2 Učiť sa a 

pracovať 58,8 47,1 5,9 29,4 29,4 41,2 35,3 

3 Ekonomický 

rozvoj 66,7 38,1 23,8 33,3 33,3 14,3 34,9 

4 Manažment 

infraštruktúry 35,3 35,3 17,6 23,5 23,5 29,4 27,4 

5 Životné 

prostredie a 
klimatické 
zmeny 53,8 46,2 30,8 46,2 46,2 

38,5 

35,6 

Ø 53,0 36,7 19,9 31,6 32,7 30,5 
 

 

Z analýzy hodnotenia osobného úžitku všetkých modulov, ktoré sa nachádza v tabuľke 

č. 61, vyplýva, že osobný úžitok účastníkov bol v priemere najvyšší v module 0 - 37,1% 

opýtaných úplne súhlasilo s tým, že mali osobný úžitok z modulu 0 - a že osobný úžitok 

bol najnižší v prípade modulu 1, pri ktorom len 26,1% opýtaných úplne súhlasilo s tým, 

že mali osobný úžitok z tohto modulu. Väčšina opýtaných (53,0%) úplne súhlasila s 

tým, že počas programu získala nové teoretické poznatky, avšak len 19,9% účastníkov 

súhlasilo s tým, že dokáže využiť obsah modulov v praxi.  

 

3.1.4.4 Hodnotenie kvality organizácie a metodiky  

Priemerné hodnotenie kvality organizácie modulov je v tabuľke č. 62 zobrazené ako 

porovnanie percenta osôb, ktorí boli úplne spokojní s príslušným organizačným 

aspektom modulu.  Z tabuľky vyplýva, že 57,7% opýtaných bolo úplne spokojných s 

kvalitou organizácie modulu 5 a 51,8% opýtaných s kvalitou modulu 4, po ktorých 

nasledovali ostatné moduly, pričom kvalita organizácie modulu 2 bola v priemere 

vyhodnotená ako najnižšia.  Ukazuje sa, že účastníci boli spokojní najmä so 

starostlivosťou na mieste a kvalitou prekladov, výrazne menej osôb bolo spokojných s 

časovým priebehom a ubytovaním.   

 

Tabuľka č. 62: Hodnotenie kvality organizácie (úplná spokojnosť v % s:) 
Modul  Časovým 

priebeho
m  

Seminár
ovými 

miestnos
ťami  

Stravov
aním  

Ubyto
vaním  

Organiza
čnou 

prípravo
u  

Podkla
dmi  

Starostl
ivosťou 
priamo 

na 
mieste  

Kvalitou 
preklado

v  

Riešením 
problému 
dvojjazyč

nosti  

Možnos
ťami na 
vytváran

ie 
kontakto

Ø 
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v (sietí)  

0 Governance 22,2 51,9 59,3 0,0 55,6 25,9 70,4 85,2 69,2 59,3 49,9 

1 Kvalita života 13,0 43,5 60,9 21,7 39,1 30,4 56,5 73,9 65,2 39,1 44,3 

2 Učiť sa a 

pracovať 31,3 50,0 25,0 6,2 43,8 43,8 62,5 56,3 50,0 37,5 40,6 

3 Ekonomický 

rozvoj 47,4 36,2 36,8 5,3 68,4 47,4 78,9 52,6 63,2 36,8 47,3 

4 Manažment 

infraštruktúry 23,5 58,8 52,9 23,5 64,7 23,5 82,4 82,4 64,7 41,2 51,8 

5 Životné 

prostredie a 
klimatické 
zmeny 38,5 61,5 69,2 38,5 53,8 

38,5 69,2 84,6 76,9 46,2 
57,7 

Ø 29,3 50,3 50,7 15,9 54,2 34,9 70,0 72,5 64,9 43,4 
 

 

Podobne zobrazuje tabuľka č. 63 percento osôb, ktoré boli úplne spokojné s 

hodnotením príslušného metodického aspektu.  Z tabuľky vyplýva, že 58,8% opýtaných 

plne súhlasilo s tým, že boli úplne spokojní s metodikou modulu 3, po ktorom 

nasledoval modul 5 a ostatné moduly, pričom metodika modulu 1 bola v priemere 

vyhodnotená ako najnižšia (len 31,2%). Za všetky moduly bola pozitívne hodnotená 

najmä interaktivita a zrozumiteľnosť obsahu, pričom štruktúrovanie učebnej látky bolo 

menej uspokojivé.  

 

Tabuľka č. 63: Hodnotenie metodiky (úplná spokojnosť v %) 
Modul  Štruktúrovanie 

učebnej látky  
Zrozumiteľnosť 

obsahu  
Kvalita 

podkladov  
Rozmanitosť 
vyučovacích 

metód  

Interaktivita Orientácia 
na prax  

Ø 

0 Governance 29,6 44,4 25,9 37,0 44,4 32,0 35,6 

1 Kvalita života 17,4 34,8 21,7 26,1 47,8 39,1 31,2 
2 Učiť sa a 

pracovať 31,3 56,3 56,3 43,8 43,8 56,3 48,0 

3 Ekonomický 

rozvoj 52,6 73,7 47,4 63,2 73,7 42,1 58,8 
4 Manažment 

infraštruktúry 29,4 47,1 29,4 47,1 70,6 47,1 45,1 

5 Životné 

prostredie a 
klimatické 
zmeny 61,5 69,2 38,5 53,8 69,2 

46,2 
56,4 

Ø 37,0 54,3 36,5 45,2 58,3 43,8 
 

 

Ďalším metodickým aspektom je hodnotenie spokojnosti s prednášajúcimi.  Tabuľka č. 

64 popisuje úplnú spokojnosť v percentách ohľadne obsahu a didaktiky prednášajúcich 

v jednotlivých moduloch ako aj v priemere.  Z tabuľky vyplýva, že 65,2% opýtaných 

bolo úplne spokojných s trénermi modulu 3, po ktorom nasledovali ostatné moduly, 

pričom spokojnosť s trénermi modulu 1 bola  vyhodnotená ako najnižšia.  Tu len 31,0% 

účastníkov súhlasilo s tým, že boli úplne spokojní s trénermi.  Ak analyzujeme 

priemernú úplnú spokojnosť v porovnaní dní, tak sa ukazuje, že najpozitívnejšie bol 

väčšinou opýtaných vyhodnotený 4. deň, a to s ohľadom na obsah (58,9%) ako aj 
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didaktický prístup (58,0%), po ktorom nasledovali ostatné modulové dni, pričom na 

poslednom mieste v didaktickom prístupe bol 2. deň (41,6%).  Pozitívne hodnotenie 4. 

dňa môže súvisieť s interaktivitou tohto dňa, nakoľko vo 4. deň sa väčšinou konali 

exkurzie a boli prezentované príklady najlepšej praxe.  

 

Tabuľka č. 64: Spokojnosť s trénermi (úplná spokojnosť v %)  

Modul  1. deň 2. deň 3. deň 4. deň Ø 

obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

obsah didaktický 

prístup  

0 Governance 59,3 40,7 59,3 40,7 59,3 40,7 59,3 40,7 50,0 

1 Kvalita života 26,1 26,1 13,0 13,0 26,1 21,7 60,9 60,9 31,0 
2 Učiť sa a 

pracovať 53,3 46,7 40,0 40,0 46,7 37,5 68,8 62,5 49,4 

3 Ekonomický 

rozvoj 89,5 89,5 52,6 47,4 63,2 63,2 57,9 57,9 65,2 

4 Manažment 

infraštruktúry 35,3 35,3 47,1 47,1 58,8 58,8 52,9 64,7 50,0 
5 Životné 

prostredie a 
klimatické zmeny 

38,5 46,2 61,5 61,5 69,2 69,2 53,8 61,5 
57,7 

Ø 50,3 47,4 45,6 41,6 53,9 48,5 58,9 58,0  

 

3.1.5 Zhrnutie spätnej väzby z otvorených otázok  

Spätná väzba k otvoreným otázkam o jednotlivých moduloch, ako bola prezentovaná v 

predchádzajúcom odseku, zahŕňa nasledovný potenciál zlepšenia celého programu 

 Lepšia dohoda medzi trénermi o témach porovnávajúcich krajiny a o 

prednáškach 

 Viac interaktivity v prednáškach – formou diskusií, práce v skupinách, 

workshopov, exkurzií a menej vyučovania pred účastníkmi 

 Časové plánovanie a disciplína, organizácia prestávok a stravovanie 

 Lepšie, presnejšie preklady odborných pojmov ako aj dostupnosť prekladov 

 

3.1.6 Porovnanie prvotného hodnotenia a spätnej väzby  

Počas prvotného zisťovania údajov sme sa vopred prihlásených účastníkov  (N=34) 

elektronicky pýtali na ich záujmy a očakávania na program a na prednášajúcich.  

 

3.1.6.1 Záujem o moduly a hodnotenie modulov  

Tabuľka č. 65 ukazuje, aké percento opýtaných sa zaujímalo o jednotlivé moduly – od 

veľmi až po vôbec nie – ako aj z toho vyplývajúce umiestnenie modulov. Z toho 

vyplýva, že opýtaní sa zaujímali predovšetkým o modul 0, 1 a 4, po ktorých nasledovali 

modul 3 a 5, na poslednom mieste skončil modul 2.  V priemere sa 52,8% zaujímalo 

veľmi o moduly programu. Aj z celkového hodnotenia programu v hodnotiacom hárku 



 

 

- 58 -     PUMAKO_Hodnotiaca správa 

 

vyplýva, ako je uvedené v tabuľke č. 59, že 50,0% účastníkov  programu vnímalo 

program veľmi dobre a ďalších 40,6% dobre, na základe čoho je možné vychádzať z 

toho, že záujem účastníkov bol v priemere dobrý. 

Tabuľka č. 65 :Prvotné zisťovanie:  Záujem vopred prihlásených osôb o moduly v % 

(N=34) 

Ako veľmi sa zaujímate o ....   Zaujímam 

sa veľmi 

Zaujímam 

sa  

Zaujímam 

sa menej  

Nezaujímam 

sa  

Umiestnenie  

Modul 0: Governance  63,3 36,7 0,0 0,0 1 

Modul 1: Kvalita života  60,0 36,7 3,3 0,0 2 

Modul 2: Učiť sa a pracovať  43,3 30,0 23,3 3,3 6 

Modul 3: Ekonomický rozvoj  53,3 40,0 6,7 0,0 3 

Modul 4: Manažment 

infraštruktúry 

60,0 30,0 6,7 3,3 
4 

Modul 5: Životné prostredie a 

klimatické zmeny   

36,7 43,3 16,7 3,3 
5 

Priemer Ø 52,8 36,1 9,5 1,7  

 

Tabuľka č. 66: porovnanie hodnotenia celkového dojmu z modulov  

Hodnotenie     veľmi dobré  dobré uspokoji

vé  

dostatočn

é  

nedostato

čné  

Umiestne

nie  

Modul 0: Governance  50,0 38,5 11,5 0,0 0,0 3 

Modul 1: Kvalita života  30,4 47,8 8,7 8,7 4,3 6 

Modul 2: Učiť sa a pracovať  46,7 53,3 0,0 0,0 0,0 2 

Modul 3: Ekonomický rozvoj  63,2 36,8 0,0 0,0 0,0 1 

Modul 4: Manažment infraštruktúry 47,1 17,6 29,4 5,9 0,0 5 

Modul 5: Životné prostredie a 

klimatické zmeny   

53,8 30,8 15,4 0,0 0,0 
4 

 

Pri porovnaní umiestnení modulov uvedených v tabuľke č. 66, ktoré vyplývajú z 

hodnotenia celkového dojmu z príslušného modulu, sa ukazuje, že najlepšie boli 

hodnotené najmä moduly 3 a 2, po ktorých nasledovali moduly 0 a 5, na poslednom 

mieste bol modul 1.  
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V porovnaní v umiestnením modulov uvedených v tabuľke č. 66, ktoré zobrazujú 

záujem účastníkov o príslušný modul, je možné konštatovať, že na začiatku bol modul 

1 vyhodnotený ako modul s druhým najvyšším záujmom, avšak neskôr bolo 

hodnotenie modulu účastníkmi v porovnaní s ostatnými modulmi najnižšie. Naproti 

tomu získal modul 2 v prvotnom hodnotení posledné miesto, avšak neskôr bol 

vyhodnotený ako druhý najlepší modul. 

 

3.1.6.2 Dôvody pre účasť, hlavné záujmy a očakávania opýtaných ako aj ich 
splnenie  

Dôvody pre účasť na programe boli na strane opýtaných najmä osobný a profesný 

ďalší rozvoj, program ako aj výmena medzi kultúrami (tabuľka č.  67). Hlavný záujem 

opýtaných na programe sa dotýkal najmä príkladov najlepšej praxe, sprostredkovania 

poznatkov o aktuálnom vývoji a zvolených ťažiskových témach, ako napr. cezhraničné 

práce a výmena medzi kultúrami (tabuľka č. 68). Celkovo bol tento záujem v rámci 

modulov uspokojený, potenciál na zlepšenie však predstavujú príklady najlepšej praxe 

regiónov, ktoré účastníci podľa už zobrazeného hodnotenia modulov požadovali viac.  

 

Tabuľka č. 67: Prvotné zisťovanie - dôvody pre účasť (v percentách) 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo sa chcete zúčastniť na programe?  Súhlasím 

úplne  

Súhlasím  Súhlasím 

menej  

nesúhlasí

m  

kvôli vzdelávaciemu programu  54,8 41,9 3,2 0,0 

na základe výmeny medzi kultúrami  41,9 45,2 9,7 3,2 

za účelom ďalšieho profesného rozvoja a kvôli 

možnosti povýšenia  

41,9 48,4 9,7 0,0 

účasť sa považuje za odpracovaný čas  0,0 3,2 25,8 71,0 

chcem spoznať a realizovať nové spôsoby pre 

praktickú činnosť  

41,2 44,1 6,5 0,0 

za účelom ďalšieho osobného rozvoja 61,3 38,7 0,0 0,0 

kvôli môjmu všeobecnému záujmu o tému  48,4 48,4 3,2 0,0 

môj zamestnávateľ očakáva účasť na programe 

príp. je povinná  

3,2 3,2 6,5 87,1 
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Tabuľka č. 68: Prvotné zisťovanie - záujem o program (v percentách) 

 

V rámci prvotného zisťovania údajov očakávali účastníci najmä získavanie a 

rozširovanie odborných poznatkov, blízkosť k praxi, dialóg medzi trénermi a účastníkmi 

ako aj interkultúrnu výmenu skúseností, praktík, problémov a riešení (tabuľka č. 69). 

Získavanie a rozširovanie odborných poznatkov väčšina opýtaných počas hodnotenia 

realizovaného na základe otázok presahujúcich jednotlivé moduly potvrdili.  Blízkosť k 

praxi vo forme príkladov najlepšej praxe ako aj interkultúrna výmena boli uskutočnené, 

avšak z hodnotení modulov vyplýva, že si ich účastníci želali vo väčšom rozsahu, takže 

tieto očakávania boli splnené čiastočne.  

 

Tabuľka č. 69: Prvotné zisťovanie - očakávania na program (v percentách) 

Čo Vás na programe zaujíma najviac?  Súhlasím 

úplne  

Súhlasím  Súhlasím 

menej  

nesúhlasí

m  

vybraté ťažiskové témy  61,3 35,5 3,2 0,0 

teoretické základy o riadení verejnej správy 29,0 45,2 25,8 0,0 

príklady najlepšej praxe z regiónov  80,6 19,4 0,0 0,0 

Sprostredkovanie aktuálneho vývoja v danej 

oblasti  

67,7 32,3 0,0 0,0 

cezhraničné pôsobenie  51,6 41,9 6,5 0,0 

výmena medzi kultúrami  51,6 32,3 16,1 0,0 

Zmena oproti bežnému pracovnému dňu 12,9 25,8 41,9 19,4 

prednášajúci 9,7 48,4 35,5 6,5 

Diskusie a workshopy 22,6 74,2 3,2 0,0 

Charakter platformy 22,6 48,4 22,6 6,5 

Aké sú Vaše očakávania na program?  Súhlasím 

úplne  

Súhlasím  Súhlasím 

menej  

nesúhlasí

m  

Získanie a rozšírenie odborných poznatkov  80,6 19,4 0,0 0,0 

Blízkosť k praxi 71,0 29,0 0,0 0,0 

Rozhovory medzi trénermi a účastníkmi  64,5 35,5 0,0 0,0 

interkultúrna výmena skúseností, praktických 

príkladov, problémov a riešení  

71,0 25,8 3,2 0,0 

Vyváženosť teórie a praxe  41,9 38,7 19,4 0,0 

Charakter vyučovania 16,1 41,9 41,9 0,0 

Možnosti ďalšieho vzdelávania  45,2 41,9 9,7 3,2 

organizovaný priebeh programu (priestory, časový 

harmonogram atď.) 

35,5 54,8 9,7 0,0 
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Okrem toho sme sa vopred prihlásených osôb v rámci prvotného zisťovania pýtali na 

ich očakávania na trénerov, pričom príslušné výsledky sú uvedené v tabuľke č. 70. 

Ukazuje sa, že účastníci očakávali najmä odborné poznatky a aktuálne informácie ako 

aj blízkosť k praxi a skúsenosti z praxe, nasledovala ochota zaoberať sa otázkami 

účastníkov, jasne zrozumiteľné prednášky a zrozumiteľné spracovávanie tém.   

Spokojnosť s prednášajúcimi bola zisťovaná v dotazníku k hodnoteniu každého 

modulu, a to s ohľadom na obsah ako aj didaktiku (viď 3.1.3 Hodnotenia modulov príp. 

tabuľka č. 64). Podľa toho bola priemerná spokojnosť účastníkov s trénermi najnižšia v 

module 1 (31,0%) a najvyššia v module 3 (65,0%).  4. deň bol v priemer všetkých 

modulov hodnotený najpozitívnejšie, pravdepodobne z toho dôvodu, že tento deň bol 

na základe exkurzií interaktívnejší než ostatné modulové dni.  Aj získavanie a 

rozširovanie nových teoretických poznatkov sa na základe hodnotenia modulov 

považuje za splnené.  Dialóg s prednášajúcimi a blízkosť prednášajúcich s praxou by 

mohli byť na základe výsledkov modulov v module 1 alebo 4 zlepšené v prípade 

budúcich projektov.  Preto je možné predpokladať, že očakávania na prednášajúcich 

boli celkovo splnené, pričom v jednotlivých prípadoch existuje potenciál pre zlepšenia.  

 

Tabuľka č. 70: Prvotné hodnotenie - očakávania na trénerov (v percentách) 

 

V rámci zhrnutia je možné uviesť, že záujem a očakávania účastníkov na program boli 

v zásade splnené, pričom pre možné budúce projekty existuje potreba konať najmä s 

ohľadom na interaktivitu a interkultúrnu výmenu.  

 

Aké boli Vaše očakávania na trénerov? Súhlasím 

úplne  

Súhlasím  Súhlasím 

menej  

nesúhlasí

m  

osobné nasadenie  54,8 45,2 0,0 0,0 

Odborné poznatky  90,3 9,7 0,0 0,0 

Možnosti diskusií a výmeny  58,1 41,9 0,0 0,0 

pestrá štruktúra programu  41,9 48,4 9,7 0,0 

Blízkosť k praxi a skúsenosti z praxe  83,9 16,1 0,0 0,0 

aktuálne informácie  90,3 9,7 0,0 0,0 

zrozumiteľné spracovávanie tém  61,3 38,7 0,0 0,0 

jasne zrozumiteľné prednášky  74,2 22,6 3,2 0,0 

výstižné témy 54,8 38,7 6,5 0,0 

štruktúrované podklady  58,1 35,5 6,5 0,0 

Využívanie médií a pomôcok  22,6 54,8 19,4 3,2 

seriózne zaoberanie sa otázkami účastníkov  64,5 35,5 0,0 0,0 
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3.2 Osobné rozhovory  

3.2.1 Realizácia  

Okrem hodnotení na základe modulov sme formou hĺbkových osobných rozhovorov 

získavali od účastníkov spätnú väzbu o plnení cieľov a realizácii programu / fóra.  

Za týmto účelom boli zo skupín zainteresované osoby/mentori projektu, tréneri, 

účastníci a zodpovední za projekt po dohode s projektovými partnermi vybratí 13 

partneri na rozhovory, ktorých sme požiadali o ich osobný názor na základe ich 

skúseností ako aj o spätnú väzbu z ich okolia.   

Rozhovory boli realizované podľa predloženej štruktúry rozhovorov a zhrnutia 

informácií o najdôležitejších obsahových cieľoch a ťažiskových témach modulov ako aj 

na základe informácií o účasti a realizácii.  

12 partneri boli ochotní absolvovať takýto rozhovor (z toho 5 účastníci zo Slovenska, z 

toho jeden na základe písomných odpovedí).  Jedna z osôb, ktoré boli požiadané o 

rozhovor (ako „nadriadený“) s ohľadom na vyslanie len dočasne zamestnanej 

pracovníčky uviedla, že sa nemôže vyjadrovať k otázkam kladeným počas rozhovoru.  

Rozhovory boli vedené s nasledovnými skupinami:  5 trénerov / lektorov, z toho jeden v 

dvojitej funkcii ako „mentor“, 3 účastníci, z toho jeden v dvojitej funkcii ako 

„zainteresovaná osoba“, 2 zainteresovaná osoby ako aj 2 osoby zodpovedné za 

projekt.  

Rozhovory boli vedené od polovice júla do začiatku októbra, pričom boli nahrávané 

pomocou nahrávacieho zariadenia (na záznam zvuku) a následne boli prepísané do 

protokolov.  Protokoly boli následne predložené účastníkom na rozhovoroch, ktorí boli 

požiadaní o autorizáciu.  

Nasleduje zhrnutie najdôležitejších výrokov.  

 

3.2.2 Zhrnutie výrokov z rozhovorov  

3.2.2.1 Spätná väzba 

Spätná väzba, ktorá bola získaná od účastníkov rozhovorov príp. ktorú vyjadrili 

spontánne v ich okolí, bola celkovo pozitívna, lektori aj účastníci označili pokračovanie 

týchto príp. podobných aktivít za dôležité a zaujímavé.  Podobne pozitívne hodnotenie 

vyslovili mentori a zainteresovaná osoba príp. účastníci z danej oblasti (t.j.  Obce, 

združené obce), kde bol projekt prijatý pozitívne, nakoľko podporuje klímu spolupráce.  

 

3.2.2.2 Dosahovanie cieľov  

Štruktúra tém - šírka tém / zameranie  

Názory na rozsah tém sú na jednej strane rozdelené: medzi opýtanými účastníkmi a 

trénermi existuje približne rovnaký počet tých, ktorí považujú rozsah tém za dôležitý a 
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odôvodnený alebo ho považujú za náročný a s ohľadom na odbornú heterogénnosť 

účastníkov za menej fokusovaný príp. pre odborníkov za málo špecifický, avšak v 

jednotlivých prípadoch príliš stratený v detailoch (“množstvá dát”).  

Na druhej strane bola v tejto súvislosti niektorými opýtanými uvedená ako rozhodujúca 

téma prepojenia medzi obsahovou šírkou tém a koncepčným charakterom kurzu 

(kurzov): ak ide o diskusnú platformu / fórum, je táto šírka primeraná (pričom by sa mal 

program viac zameriavať na impulzy a menej detailov), ak by išlo o ďalšie vzdelávanie / 

kurzy pre odborníkov alebo rozhodujúce osoby, mal by byť obsah kurzu zameraný na 

funkčné aspekty cieľových skupín a mal by byť hlbší a „užšie vedený“. 

Niektoré hlasy kritizovali trochu schematické spracovávanie socio-ekonomických 

problémových oblastí o abstraktných parametroch, ktoré “zaradené vedľa seba” 

vyzerajú tak, že majú malú spätnú väzbu na inter(regionálny) stav a strategické opcie a 

na druhej strane boli prednášané bez alebo len s malým napojením na “červenú niť” 

celkovej súvislosti. 

V rámci zhrnutia je potrebné s ohľadom na projekt zdôrazniť, že na základe charakteru 

projektu, ktorý nebol vopred presne určený príp. ktorý bol otvorený (čo sa týka 

charakteru kurzu verzus diskusného fóra), je tento spojený s určitou šírkou ponuky s 

cieľom zozbierať skúsenosti a poznatky pre pokračovanie.  

 

Porovnanie príslušných rámcových podmienok a regionálnych osobitostí – 
rovnocennosť zobrazenia  

K týmto aspektom sa väčšina opýtaných vyjadrila kriticky príp. identifikovala potrebu 

zlepšenia: opýtaní by si želali systematickejšie spracovanie odlišných rámcových 

štruktúr – úvodný blok o právnych a inštitucionálnych rozdieloch systémov verejnej 

správy chýbal, ako aj paralelné referáty o dôležitých podsystémoch a procesoch 

manažmentu verejnej správy, ktoré by na seba navzájom reagovali a venovali sa 

rozdielom. 

Kriticky bola vyhodnotená aj istá ľubovoľnosť pri výbere porovnávaných príkladov pre 

úlohy manažmentu verejnej správy (napr. regionálny rozvoj verzus makroekonomická 

štrukturálna politika prostredníctvom dominancie FDI). 

Problémy s rovnomerným porovnávaním v prednáškovej časti čiastočne súviseli s 

problémami s rovnomerne zastúpenými trénermi (a aj naopak, napr. niekedy bol tréner 

na slovenskej strane z tematického hľadiska reprezentatívnejší než rakúsky tréner a 

naopak), a tým súviseli aj s problémami s náborom trénerov a ich prípravou (viď aj v 

danom odseku). 

Podľa výpovedí opýtaných účastníkov títo mali najväčší úžitok s ohľadom na 

“porovnanie” z exkurzií a tam prezentovaných prípadových štúdií. Tieto považovali 

účastníci za zaujímavé, nakoľko boli sprostredkované s blízkosťou k praxi. 
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Sprostredkovanie nových poznatkov  

Názory na túto tému (aj keď ich nie je veľa) sú prevažne mierne pozitívne, avšak 

výroky na túto tému odzrkadľujú heterogenitu cieľovej skupiny.  Dvaja účastníci by 

ocenili zásadné informácie na tému „Good Governance“ v zmysle “nových poznatkov”, 

pre jedného ďalšieho účastníka umožnil pohľad do rôznych rámcových podmienok 

získanie nových poznatkov.  

Celkovo veľmi pozitívne bola vyhodnotená aktuálnosť a väčšinou vysoká úroveň 

obsahu referátov, pričom v niektorých prípadoch bola konštatovaná prekvapujúca 

odborná hĺbka.  

Len jeden účastník kritizoval nedostatočné prezentovanie alternatív na slovenskej 

strane (a tým nedostatok “nových poznatkov”).  

 

Výber účastníkov a zameranie tém  

Opýtaní jednoznačne označili heterogénnu štruktúru účastníkov (odborne aj s ohľadom 

na funkciu vo verejnej správe) za problém.  Vo vnímaní trénerov to niekedy viedlo k 

odbornému preťaženiu niektorých účastníkov.  Čiastočne chýbali profesní adresáti, na 

ktorých by boli tréneri a lektori v bežnom prípade pripravení; táto skutočnosť bola 

osobitne vyjadrená v   

priebehu a v úrovni diskusie, čím trpela aj realizácia nárokov na workshopy. 

Podľa názoru účastníkov chýbala preto možnosť vypracovať konkrétne opcie 

cezhraničnej spolupráce v jednotlivých oblastiach.  

S ohľadom na stratégiu koncepcie vznikla – aj v súvislosti s bodom “štruktúra tém” - 

otázka, či nemal byť kurz od svojho začiatku vybudovaný podľa odborno-funkčného 

profilu a potrieb ďalšieho vzdelávania očakávaných cieľových skupín a účastníkov.  

Z toho by vyplynuli rozsiahle organizačné dôsledky (ktoré sa opakujú aj v iných bodoch 

a sú relevantné pre následné konanie), napr. vytvorenie časovo odstupňovaných alebo 

paralelne vedených podskupín, ktoré by boli s ohľadom na odborno-funkčný profil 

homogénne, a ktoré by najmä v priebežnom rámci mohli konať účinnejšie (a to aktívne 

ako aj názorne).  

 

Výber trénerov a metodika  

Celkovo opýtaní účastníci potvrdili vysokú odbornú úroveň trénerov a lektorov.  

Samozrejme existovali aj veľké rozdiely v didaktike, kultúre prednášania a obsahovej 

kvalite, niektoré prednášky boli príliš dlhé a menej počítali s impulzmi, takže následná 

fáza workshopu bola príliš krátka.  Väčšina účastníkov sa vyjadrila za skrátenie čistého 

času prednášok v prospech diskusie a workshopovej fázy.  
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Heterogénna štruktúra trénerov (odborníci z praxe / vysokoškolskí lektori / úradníci z 

verejnej správy / oficiálni mandanti) bola podľa názoru účastníkov podmienená šírkou 

tém, v dôsledku čoho niekedy vznikali neistoty v prístupe k cieľovej skupine, ale aj 

rozdiely v sprostredkovaní problémov (príliš schematické / abstraktné zobrazenie).   

Účastníci odporúčali výber trénerov podľa ich inštitucionálneho a na prax 

orientovaného pozadia, ktoré si vyžaduje príslušná téma, a menej podľa osobných 

kontaktov.  

K možnej dohode medzi trénermi (medzi tematicky prepojenými prednášajúcimi z 

oboch krajín) a ich príprave existujú rôzne stanoviská: 

Opýtaní tréneri boli sčasti toho názoru, že príprava bola primeraná (aj keď bola krátka) 

a že rozdiely medzi spolutrénermi (SK/A) predstavovali bežný problém v paradigmách 

až po jazykovo-terminologické pochopenie.  Ostatní kritizovali (sčasti organizačne 

podmienenú) príliš krátku prípravnú fázu ako aj chýbajúcu možnosť vzájomného 

nahliadania do obsahu prednášok, aby mohli tú svoju prednášku pripraviť cielenejšie.  

Zo strany opýtaných účastníkov bola zaznamenaná požiadavka na užšiu dohodu 

medzi jednotlivými prezentáciami, a to medzi prednášajúcimi navzájom, ako aj s 

ohľadom na celkový kontext (ciele kurzu) až po väčšiu kontrolu kvality a lepšiu prípravu 

prezentačných podkladov.  

Tréneri ako aj účastníci by v zásade privítali slovníky za účelom lepšieho 

terminologického porozumenia (ak by boli možné) (viď aj bod “Jazyk / preklad”).  

Niektorí účastníci sa vyjadrili, že chýbalo alebo bolo nedostatočné sprievodné 

moderovanie podujatia, zhrnutie výsledkov (denné zhrnutia, dokumentácia k 

workshopom atď.) ako aj moderovanie za účelom motivovania k interaktívnejšej 

diskusii a objasnenie otázok zo strany “vedenia kurzu” (túto úlohu mohli prevziať 

organizátori zodpovední za modul alebo témy). 

Avšak prevládal názor (u trénerov, zainteresovaných osôb a osôb zodpovedných za 

projekt), že pri projekte s týmto nákladovým rámcom, ktorý mal skôr charakter fóra než 

charakter vyučovania, by nebolo možné akceptovať širšiu prípravu trénerov, nakoľko 

toto nie je bežné voči prednášajúcim ani na odborných konferenciách. Pri takomto 

rámci a s takouto tematickou šírkou je možné trénerom a lektorom zadať len hrubú 

konštrukciu a je potrebné sa spoľahnúť na ich osobné odborné skúsenosti a schopnosti 

sprostredkovať nové poznatky.  

 

Jazyk / preklad  

Účastníci a tréneri jednotne vyzdvihli excelentný výkon simultánnych tlmočníkov. To 

platí aj pre ochotu tlmočníkov tlmočiť neformálne rozhovory medzi účastníkmi.  

Problémy pri porozumení a dorozumievaní (napr. na základe nejednoznačných alebo 

nevhodných prekladov odborných pojmov) preto primárne vyplývali z nedostatočného 
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objasnenia pojmových a sémantických štruktúr na pozadí príslušného jazykového 

priestoru príp. medzi jednotlivými prednášajúcimi.  

Tým sa opäť vraciame k problému prípravy (aj s ohľadom na kvalitu podkladov, ktorá je 

hodná zlepšenia). Existuje však aj názor, že vhodné významy pojmov často vyplynuli z 

kontextu referátu, ak aj napriek tomu boli nezrozumiteľné, mali účastníci možnosť sa 

spýtať. Okrem toho súvisí zrozumiteľnosť simultánne tlmočených prednášok s 

odbornou homogénnosťou auditória; čím je táto vyššia, o to menej závažné sú 

problémy pri preklade (to vzniká najmä pri technickom obsahu a oveľa menej v oblasti 

sociálnych vied / inštitúcií).  

Na zásadnú otázku „dvojjazyčnosť (simultánne tlmočenie) alebo angličtina“ majú 

opýtaní dva rozdielne názory:  

Samozrejme to závisí od jazykových schopností cieľovej skupiny (znalosť angličtiny).   

Časť opýtaných je toho názoru, že pri danom rámci účastníkov bude dvojjazyčnosť s 

tlmočením ešte dlhšiu dobu nevyhnutná, nakoľko by v opačnom prípade museli byť 

vylúčené široké cieľové skupiny.  Okrem toho vzniká prinajmenej istá miera 

vzájomného vcítenia sa do druhého jazykového priestoru.   

Iná časť opýtaných si myslí, že z dlhodobého hľadiska, najmä, ak má prednosť 

charakter kurzu, nie je možné sa vyhnúť angličtine ako jazyku, v ktorom budú 

absolvované prednášky a vedené diskusie a že by sa to malo pri cieľových skupinách s 

príslušným odborným záujmom o sprostredkovanie nových poznatkov a istými nárokmi 

predpokladať (aj s ohľadom na motivovanie k neformálnejšej komunikácii).   

Väčšina opýtaných (s jednou výslovnou výnimkou) však súhlasili s tým, že by bolo 

užitočné lepšie vypracovať 2-jazyčné základné pojmy v pripravených slovníkoch príp. 

tieto po doplnení harmonizovaných pojmov doplniť o tretí jazyk – angličtinu.  

T.j. S ohľadom na následné spracovanie to znamená, že určenie jazykovej formy bude 

spojené so zásadnými otázkami charakteru podujatia a cieľových skupín, ktoré budú 

chcieť organizátori osloviť. 

 

Ostatné aspekty kvality organizácie  

Organizačné a koordinačné činnosti vykonávané projektovými partnermi, ktoré sa 

dotýkali logistiky a plánovania, evidencie termínov, informovania účastníkov, 

dodržiavania časových plánov, priestorov a vybavenia, technických zariadení ako aj 

technického zabezpečenia, boli zhodne vyhodnotené na vysokej úrovni. 

Ak už bolo uvedené v predchádzajúcich bodoch, prevládal vo vzťahu k internému 

časovému štruktúrovaniu programu / fóra medzi opýtanými účastníkmi názor, že dĺžka 

prednášok mohla byť skrátená v prospech interaktívnych diskusií / workshopových fáz. 
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Celkovo znamená blok štyroch za sebou nasledujúcich seminárových dní pre mnohých 

účastníkov príliš veľkú časovú záťaž (viď aj možný negatívny dopad na mobilizáciu 

účastníkov). 

Za nevýhodu účastníci označili skutočnosť, že miesta konania mali v oboch mestách 

okrajovú polohu. 

 

3.2.2.3 Mobilizácia účastníkov  

Tu sme zisťovali dôvody pre veľkú diskrepanciu medzi pôvodným počtom prihlásených 

účastníkov a nižším počtom skutočných účastníkov, najmä na slovenskej strane.  

Opýtaní uviedli rôzne dôvody a faktory:  

Niektorí účastníci rozhovorov uviedli, že táto skutočnosť súvisela s nejednoznačným 

charakterom podujatia (podujatí), ktorý nebol vopred známy, a s veľkou šírkou tém.  

Najmä na Slovensku sú zamestnanci menších obcí (ktoré boli primárnou cieľovou 

skupinou) profesne zameraní na veľmi úzku oblasť, a preto neexistuje potreba ďalšieho 

vzdelávania v takomto širokom tematickom rámci.  Inštitúcie prijímajúce rozhodnutia 

nemajú záujem o fundované ďalšie vzdelávanie príp. sú zamerané na osobné 

zhodnotenie.  Možné je aj to, že slovenský projektový partner nerealizoval intenzívny 

nábor účastníkov spomedzi relevantných cieľových skupín a zrejme mal do náboru 

účastníkov zapojiť slovenské Združenie miest a obcí.  

S ohľadom na všeobecné semináre o porovnávaní systémovej reformy došlo 20 rokov 

od revolúcie k istému nasýteniu; ak si inštitúcia nie je istá, či určí príslušných 

odborných zamestnancov pre isté témy, tak potom je účasť na takomto podujatí menej 

atraktívna.  Posledný aspekt zrejme platí aj pre - síce slabší - pokles počtu  Rakúskych 

účastníkov v priebehu programu (nedostatok možností na odbornú výmenu).  

Projekt bol realizovaný v čase dramatických zmien v slovenskej samospráve, ktoré boli 

spojené s veľkým napätím ako aj neistotou pre zamestnancov a inštitúcie v príslušných 

cieľových skupinách, ktoré mali byť oslovené.  

Väčšina opýtaných je toho názoru, že nižšia slovenská účasť spočíva aj vo faktoroch 

silnejšieho zohľadňovania osobného úžitku / pomeru k nákladom z dôvodu 

nedostatočných zdrojov v bežnej administratíve, prípadne aj v menších záväzkoch 

medzi zamestnávateľmi a zamestnancami pri téme ďalšieho vzdelávania.  Motívy pre 

ďalšie vzdelávania sú v zásade len málo odmeňované, odhliadnuc od neexistujúcich 

požiadaviek na výkon práce vo verejnej službe, ktoré by motivovali na zvyšovanie 

kvalifikácie, (napr. služobné skúšky atď.) v komunálnej samospráve.  

Pritom mohli zohrávať istú rolu aj individuálna doprava na miesto konania ako aj 

náklady na prepravu zo vzdialenejších regiónov 
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To, v akom rozsahu by hodnota certifikácie (pre profesionálnu kariéru) mohla 

predstavovať motivačný prvok pre účasť, je z pohľadu opýtaných sporné (názory na 

túto tému sú uvedené v časti “Vyhliadky”). 

 

3.2.2.4 Vyhliadky s ohľadom na pokračovanie programu (trvalé vytvorenie kurzu 
/ platformy k cezhraničným témam manažmentu verejnej správy  

Názory opýtaných na túto majú spoločného menovateľa, avšak pri podrobnom 

zobrazení predstavujú celé spektrum opcií: 

 Ako samostatné základné alebo vstupné vzdelávanie pre zamestnancov vo 

verejnej / komunálnej správe, so zameraním na cezhraničné úlohy verejnej 

správy nie je program vhodný, nakoľko príslušné profesné skupiny a potreby 

chýbajú príp. nie sú dostatočne vyšpecifikované.  

 Ako špeciálna časť existujúceho základného vzdelávania (napr. na 

Správnych akadémiách) je tento program len podmienečne vhodný, nakoľko 

tieto inštitúcie sa musia pri vzdelávaní sústrediť na vzdelávanie v 

príslušných národných / regionálnych správnych agendách. Profesný formát 

„cezhranične pôsobiaceho európskeho správneho manažéra/manažérky” 

ešte nie je definovaný príp. sa používa v akademických kvalifikáciách len 

čiastočne. 

 Preukázané formáty realizovaného “Programu / fóra o manažmente verejnej 

správy” sú však vhodné ako podujatia celoživotného vzdelávania príp. je ich 

pokračovanie v zásade žiadúce. 

 Ako forma realizácie sa skôr odporúča “cyklus seminárov”, so spektrom 

medzi silnejším rozdelením na bloky a priebežnými “kontrolami” (prípadne 

formou e-learningu) vo viacsemestrovom rámci a vo forme neobmedzeného 

konferenčného rámca, ktorý bude obsahovať voľné ponuky s časovým 

odstupňovaním. 

 Obsahovo-tematické štruktúry, ktoré majú byť sprostredkované a 

spracované, majú byť zamerané a vopred upravené podľa presne zistenej 

potreby profilov cieľových skupín. Potom by mali byť zodpovedané aj otázky 

týkajúce sa napríklad organizačnej segmentácie skupín účastníkov 

orientovanej podľa ich odbornosti / profesného zamerania (prípadne po 

alebo paralelne so všeobecným blokom o Governance). 

 Za účelom účinnejšieho náboru účastníkov, avšak aj v zmysle vyššieho 

úžitku pre účastníkov by mohla byť vybudovaná priebežná sieť príp. využité 

existujúce štruktúry spolupráce /napr. portál miest/,  aby sa zvýšila 

pozornosť voči možnému kruhu záujemcov ako aj aby bola zabezpečená 

kontinuita účasti cieľových skupín (až po alumni systém).  
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 Témy by mali byť do programu vkladané flexibilne podľa ich aktuálnosti vo 

verejnej mienke príp. v rámci politických agend a takýto základný charakter 

by mal byť doplnený do programu. 

 Vzťah k praxi by mal byť podstatne posilnený v spracovaní tém ako aj v 

rámci profilov trénerov, podľa možnosti by mali byť spracovávané konkrétne 

prípadové štúdie relevantné pre pohraničný región ako aj požiadavky 

manažmentu verejnej správy (aj so vzťahom k EU). Názorné vyučovanie a 

exkurzie by mali byť zintenzívnené. 

 Certifikácia účasti sa síce zdá byť v zásade motivujúca pre účasť na 

programe, avšak konkrétna hodnota certifikácie je nevýrazná, sčasti z toho 

dôvodu, že chýbajú špecifické profesné skupiny a kvalifikačné požiadavky 

na cieľové skupiny, a sčasti z toho dôvodu, že tento rámec nie je daný s 

ohľadom na jeho úroveň (nejde o akademický program) a medzinárodný 

charakter (program je príliš špecifický pre región). 

 Väčšina opýtaných sa vyjadrila pre zachovanie dvojjazyčnosti prednášok a 

diskusií s ich simultánnym tlmočením. 
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4. ZÁVERY  

Nasleduje zhrnutie podstatných výrokov z celkového hodnotenia dotazníkov a 

rozhovorov.  

4.1 Zhrnutie výsledkov  

 

4.1.1 Zhrnutie výsledkov  

Sprievodné hodnotenie projektu sa začalo dotazníkmi pre prihlásených účastníkov, v 

ktorých sme zisťovali najmä očakávania od jednotlivých modulov programu.  Po 

ukončení programu sme sa účastníkov okrem iného pýtali na ich celkový dojem a na 

splnenie ich očakávaní.  Ako vyplýva z tabuľky č. 71, vysoké očakávania sa osobitne 

dobre zhodujú s vysokým splnením očakávaní pri module 3 (Ekonomický rozvoj).  V 

prípade modulov, ktoré mali vysoký potenciál očakávaní (modul 0 Governance a modul 

1 Kvalita života), je ich splnenie nižšie ako v opačnom prípade, kde boli očakávania 

nižšie (platí najmä pre modul 4 „Manažment infraštruktúry“).  

 

Tabuľka č. 71: Porovnanie očakávaní a ich splnenia pri všetkých šiestich moduloch  

 

 

Modul  

Prvotný záujem  

Zaujímam sa veľmi  

a  

Zaujímam sa  

(v % opýtaných) 

Spätná väzba o celkovom 

dojme   

„veľmi dobrý“   

a  

„dobrý“ 

(v % opýtaných) 

 

 

Hodnotenie  

0 100,0 88,5 nie úplne splnené  

1 96,7 78,2 nie úplne splnené  

2 73,3 100,0 viac než splnené  

3 93,3 100,0 viac než splnené  

4 30,0 64,7 viac než splnené  

5 80,0 84,6 relatívne splnené  

Zdroj:  Tabuľka  č. 65 a 66 

 

Celkové hodnotenie osobného úžitku (viď aj tabuľku č.  61) poukazuje na to, že tam, 

kde bolo vysoko hodnotené získavanie teoretických poznatkov, bolo vysoké aj celkové 

hodnotenie osobného úžitku a naopak.  Keďže na druhej strane - ako už bolo v tejto 

hodnotiacej správe na viacerých miestach uvedené - nebolo získavanie praktických 

poznatkov (najmä na základe prípadových štúdií) v programe výrazné, prispelo by 

zlepšenie tohto aspektu k celkovo lepšiemu hodnoteniu osobného úžitku (a viedlo by aj 

k lepšiemu hodnoteniu „využitia obsahu v praxi“).  
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Celkové hodnotenie metodiky (viď aj tabuľku č.  63) poukazuje na to, že účastníci boli 

spokojní s interaktivitou a zrozumiteľnosťou obsahu, avšak vnímali slabé stránky 

spočívajúce v štruktúrovaní učebnej látky a kvalite podkladov.  Zlepšenie v oboch 

týchto oblastiach by celkovo viedla k podstatne lepšiemu hodnoteniu metodiky.  

Celkové hodnotenie tréneriek a trénerov (viď tabuľku č.  64) ukazuje, že najvyššia 

spokojnosť bola s prednášajúcimi v module 3 „Ekonomický rozvoj“ a najnižšia 

spokojnosť v module 1 „Kvalita života“.  Na príklade modulu 1 je možné spoznať 

význam prakticky orientovaného programu, keďže v tomto module bol 4. deň, kedy sa 

väčšinou konali exkurzie a boli prezentované príklady najlepšej praxe, bol hodnotený 

nadpriemerne.  Ak by sa tak nestalo, bol by modul 1 - s ohľadom na spokojnosť s 

trénermi - dosiahol ešte horšie výsledky.  Zároveň zo zistených údajov vyplýva, že 

spokojnosť s trénermi sa odlišovala nielen od modulu k modulu, ale bola odlišná aj v 

jednotlivých dňoch toho istého modulu.  Najnižšie výkyvy takéhoto druhu vykazuje 

modul 0 „Governance“.  

Celkové hodnotenie organizácie a jej kvality (viď tabuľku č.  62) poukazuje na to, že 

obavy, ktoré existovali s ohľadom na koncepciu programu a jeho dvojjazyčnosti, neboli 

na základe osobitne vysokej kvality prekladov, odôvodnené, nakoľko vďaka tomu 

nevznikli žiadne problémy.  Potenciál na zlepšenie bol identifikovaný najmä v 

ubytovaní, časovom priebehu a pri podkladoch (viď nižšie).  

 

4.1.2 Hodnotenie rozhovorov  

Okrem dotazníkového zisťovania sme po ukončení programu viedli s 13 osobami, 

medzi ktorými boli zainteresované osoby / projektoví mentori, tréneri, osoby 

zodpovedné za projekt a účastníci, a ktoré pochádzali z oboch krajín, osobné 

rozhovory.  Ťažiskovými témami za účelom kontroly dosiahnutia cieľov programu boli:  

 Štruktúra tém a účastníkov  

 Porovnanie verejnej správy špecifickej pre región  

 Tréneri   

 Jazyk a ostatné organizačné otázky  

Názory na štruktúru tém, najmä s ohľadom na šírku tém verzus zamerania sa na isté 

témy je možné zhrnúť tak, že pri možnom pokračovaní tohto projektu by malo byť 

prijaté rozhodnutie o tom, či cieľ spočíva vo vytvorení diskusnej platformy / fóra (kde je 

obsahová šírka - podobne ako v ukončenom programe - považovaná za primeranú) 

alebo v ďalšom vzdelávaní pre odborníkov príp. rozhodujúcich expertov (kde by bola 

účelnejšia prehĺbená obsahová štruktúra zodpovedajúca cieľovej skupine).  

Je zrozumiteľné, že dôležitou témou rozhovorov bolo porovnávanie príslušných 

osobitostí verejnej správy.  V rámci zhrnutia je možné aj tu vidieť potenciál na 

zlepšenie: zobrazeniu rôznych rámcových štruktúr v oboch krajinách by mal byť 
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venovaný podstatne širší priestor, čo by bolo možné zabezpečiť úvodným blokom o 

právnych a inštitucionálnych rozdieloch v systémoch verejnej správy.  V tejto súvislosti 

predstavujú exkurzie a s tým spojené prípadové štúdie dôležitý príspevok k porovnaniu 

regionálnych osobitostí.  

Vysoká zhoda bola zistená pri pozitívnom hodnotení odborných kvalít trénerov.  

Účastníci sa síce pozastavili nad heterogénnou štruktúrou trénerov (experti z praxe, 

vysokoškolskí lektori, úradníci, oficiálne poverené osoby), avšak zároveň bolo 

prejavené porozumenie pre to, že to je pri programoch so širokou témou bežné.  

Potenciál na zlepšenie bol identifikovaný v prezentačných podkladoch, slovníku 

(nemecko-slovensko-anglickom), ktorý bol na základe dvojjazyčnosti nevyhnutný a v 

skrátení dĺžky prednášok v prospech diskusií a workshopov.  

Kvalita organizácie bola súhlasne označená ako vysoká.  Ako nevýhody boli uvedené 

časová náročnosť (štyri za sebou nasledujúce seminárové dni) ako aj okrajová poloha 

miest konania v oboch mestách.  Predpokladáme, že posledné dve uvedené nevýhody 

negatívne ovplyvnili aj mobilizáciu účastníkov.  Väčšina účastníkov rozhovorov 

spomenula dvojjazyčnosť a s tým spojenú nevyhnutnosť prekladu verzus jednotný 

(anglický) jazyk seminára.  Časť opýtaných bola toho názoru, že pri danej cieľovej 

skupine je dvojjazyčnosť s prekladom nevyhnutná.  Iná časť opýtaných je toho 

názoru, že pri koncepcii kurzu by mala mať prednosť angličtina ako jazyk, v ktorom sú 

realizované prednášky a diskusie.  Väčšina účastníkov rozhovorov sa zhodla na tom, 

že by bolo vhodné v pripravovaných slovníkoch lepšie pripraviť trojjazyčné základné 

pojmy.  
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4.2 Závery - návrhy projektového tímu  

 

Dotazníkové zisťovanie realizované po ukončení programu preukázalo veľmi vysokú 

mieru spokojnosti, nakoľko 90,6% všetkých účastníkov vyhodnotilo program ako veľmi 

dobrý až dobrý.  

Bez ohľadu na to boli pri dotazníkovom zisťovaní ako aj počas individuálnych 

rozhovorov konštatované viaceré možnosti zlepšenia programu (tabuľka č. 72).  

 

Tabuľka č. 72: Často uvádzané obsahové návrhy na zlepšenia 

Obsah výučby  
Modul y 

0 1 2 3 4 5 

Porovnanie príkladov z   

AT a SK  

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

Hospodárske aspekty, ako napr. 

postupy účasti občanov a 

samospráva  

 

X 

   

X 

 

X 

 

Pohlavie   X X    

Otázky financovania   X X X   

Zdroj:  Obr.  7, 9, 11, 13, 15 a 17  

 

Potenciál na zlepšenia je možné zhrnúť do nasledovných bodov:  

 Väčšia a lepšia dohoda na obsahu a príkladoch porovnávajúcich jednotlivé 

krajiny  

 S tým súvisí aj požiadavka na väčšiu spojitosť s regionálnymi podmienkami a 

osobitosťami manažmentu verejnej správy ako aj na regionálne strategické 

opcie.  Pritom si účastníci rozhovorov uvedomovali najmä problém 

porovnávania problémových štruktúr špecifických pre krajiny, preto opakovane 

navrhovali znížiť čistú dĺžku prednášok v prospech navýšenia času na diskusie, 

workshopy a exkurzie.  Nie je preto prekvapujúce, že 4. deň bol v priemere 

všetkých modulov hodnotený najpozitívnejšie, keďže tento deň bol na základe 

exkurzií interaktívnejší než ostatné modulové dni.  

 Celkovo bola potvrdená vysoká odborná úroveň prednášajúcich. Samozrejme 

existovali aj veľké rozdiely v didaktike, kultúre prednášania a obsahovej kvalite. 

Avšak prevládal názor, že pri projekte s týmto nákladovým rámcom by nebolo 

možné akceptovať širšiu prípravu trénerov. 
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 Celkovo nebola dvojjazyčnosť na základe dobrej kvality prekladov žiaden 

problém, avšak existovali problémy pri preklade príp. obsahovom výklade 

odborných termínov (sémantika odborných termínov). Preto by bolo výhodné 

pripraviť slovník, pričom okrem výkladu v slovenčine a nemčine by mali byť tieto 

pojmy vysvetlené aj v angličtine. To vo všeobecnosti formuluje otázku 

dvojjazyčnosti verzus angličtiny. Odporúčame zachovať dvojjazyčnosť s 

prekladom (s doplnením o slovník), kým bude prevládať súčasná cieľová 

skupina účastníkov.  

 Zlepšenia sa dotýkajú časového plánovania a disciplíny, organizácie prestávok 

a stravovania.  

 

Odporúčame vykonať strategické hodnotenie základnej koncepcie a diskutovať o 

otázke (v súvislosti s tematickou štruktúrou programu), či program nemal byť od 

začiatku vybudovaný podľa odborno-funkčných profilov a potrieb ďalšieho vzdelávania 

očakávaných cieľových skupín príp. štruktúr účastníkov. Z toho vyplývajú nielen 

organizačné dôsledky (napr. jazyková problematika alebo paralelne vedené odborno-

funkčné podskupiny), ale aj zameranie tém a zmenené výberové kritériá pre 

prednášajúcich. Heterogénna štruktúra trénerov (experti z praxe, vysokoškolskí lektori, 

úradníci, oficiálne poverené osoby) bola podmienená šírkou tém, čím je možné 

vysvetliť aj rozdiely v sprostredkovávaní problémov.  

V rámci zhrnutia je potrebné s ohľadom na projekt zdôrazniť, že na základe charakteru 

projektu, ktorý nebol vopred presne určený príp. ktorý bol otvorený (čo sa týka 

charakteru kurzu verzus diskusného fóra), je tento spojený s určitou šírkou ponuky s 

cieľom zozbierať skúsenosti a poznatky pre pokračovanie.  
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4.3 Vyhliadky 

 

Pri pokračovaní „cezhraničnej platformy v manažmente verejnej správy“ by mali byť 

zohľadnené nasledovné výsledky a zistenia z hodnotenia projektu:  

 Existujúca koncepcia je veľmi vhodná pre permanentné ďalšie vzdelávanie so 

silným zameraním na aktuálne témy.  Existujúca koncepcia nie je vhodná ako 

samostatné základné alebo vstupné vzdelávanie zamestnancov verejnej (ani 

komunálnej) správy.  

 Je potrebné preveriť možnosť zorganizovať túto koncepciu ďalšieho 

vzdelávania vo forme seminárového cyklu, ktorý by bol spojený so silnejším 

obsahovým rozdelením na bloky a priebežnými „kontrolami“ (prípadne formou 

e-learningu).  Táto forma realizácie by dokázala zabezpečiť aj nevyhnutnú 

aktuálnosť obsahu a posilniť interkultúrne porozumenie medzi susednými 

krajinami v oblasti verejnej správy.  

 V prípade pokračovania projektu je dôležité v podstatnej miere posilniť 

orientáciu na prax, podľa možnosti prezentovať konkrétne prípadové štúdie 

relevantné pre prihraničný región a absolvovať príslušné exkurzie.  

 Pri využití existujúcich štruktúr spolupráce, ako napr. cez portál miest, by mal 

byť vybudovaný systém náboru účastníkov, aby sa tým zároveň podporil 

vznik cezhraničných komunikačných sietí.  

 


