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Odborník/odborníčka na participatívne plánovanie 

 
Občianske združenie Punkt 

Pre občianske združenie Punkt hľadáme seniorného kolegu alebo kolegyňu so 
skúsenosťami s participatívnymi procesmi. 

Participáciám sa v Punkte venujeme od roku 2017. Realizovali sme napríklad 
participáciu na Panenskej ulici v Bratislave, vo Zvolene na sídlisku Sekier alebo na 
Námestí Republiky v bratislavskej Petržalke. Výsledky našej práce z tejto oblasti 
nájdete na stránke: https://punkt.sk/publikacie/. Aktuálne máme zatiaľ na stole dva 
nové participatívne procesy, ktoré budú realizované v rokoch 2022/2023. 

Občianske združenie Punkt bolo založené v roku 2007 na podporu rozvoja 
mesta s využitím interdisciplinárneho presahu urbanizmu, architektúry, vedy a umenia. 
V súčasnosti funguje pod vedením Barbary Zavarskej a Illah van Oijen. 

Tím Punktu organizuje podujatia Dobrý trh, Festival bez odpadu a WhatCity?, 
ktorý sa v roku 2021 transformoval do nového online magazínu Citizen. Zaoberá sa 
projektami  súvisiacimi podporou komunitného  života  a  miestnej  ekonomiky,  
prepojením potrieb  obyvateľov  s urbánnym rozvojom  alebo  cirkulárnou ekonomikou 
na verejných podujatiach. 

 
Hlavné úlohy 

• Dizajnovanie participatívnych procesov 
• Koordinácia participatívneho tímu 
• Výskum: zber a analýza existujúcich podkladov 
• Výber a realizácia metód (dotazníky, rozhovory, workshopy, a pod.) 
• Vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov výskumu 
• Spracovanie výstupov z participácie, príprava a editovanie textov 

Hlavné činnosti  

• Vedenie a organizácia participatívneho tímu v spolupráci s projektovým 
manažérom 

• Dohľad nad dodržiavaním harmonogramu participatívneho procesu v spolupráci 
s projektovým manažérom 

• Vedenie vybraných porád (v spolupráci s koordinátorom participácie) 
• Komunikácia so zadávateľmi a špecifikácia predmetu participácie 
• Dizajn participatívneho procesu a spolupráca na tvorbe cenových ponúk 
• Špecifikácia zadania v spolupráci so zadávateľmi participatívnych projektov 
• Spolupráca a vedenie interného participatívneho tímu (koordinátor, PR, 

výskumníci, grafik) 
• Vyhľadávanie a spolupráca s vybranými expertmi (demograf, sociológ, 

klimatológ, architekt a pod.) 

https://punkt.sk/publikacie/
https://www.dobrytrh.sk/
https://ctzn.punkt.sk/
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• Výskum vybraných oblastí súvisiacich so zadaním participácie: zber, analýza a 
tvorba rešeršov z podkladových dokumentov  (inžinierske siete, kartografický 
ústav, plán územia, pôdorysy a pod.) 

• Poskytovanie podkladov pre PR a komunikáciu (pre Punkt a pre zadávateľa) - 
podklady pre tlačové správy, podklady pre sumarizácie výstupov participácie, 
verejné prezentácie 

• Dizajn metód a interpretácia výstupov konkrétnych výskumných metód 
(dotazníky, komentovaná prechádzka, okrúhly stôl, workshop, rozhovory) 

• Spolupráca na facilitácii resp tvorba podkladov pre kolegov - facilitátorov 
• Zostavenie záverečnej správy - príprava a editovanie textov od externých 

autorov 
• Verejná prezentácia vybraných výstupov participácie 
• Poskytovanie konzultácií pre zadávateľa participácie pri vypracovaní zadania 

pre súťaže 
• V prípade možnosti sprostredkovanie nových zákaziek na participácie 

 
Podmienky spolupráce 

Termín  nástupu: ihneď 
Druh  pracovného  pomeru: živnosť, resp. iná forma spolupráce, nie zamestnanecký 
pomer  
Rozsah  práce: projektová spolupráca podľa aktuálneho zadania 
Mzdové  podmienky: 15 EUR na hodinu, resp. podľa individuálnej dohody v závislosti 
od skúseností uchádzača/ky. 
 

Požiadavky na uchádzača/uchádzačku 

• Vzdelanie z oblasti architektúry, urbanizmu, sociológie 
• Skúsenosť s participatívnym výskumom alebo iným príbuzným výskumom 

mesta 
• Skúsenosť s koordináciou/manažovaním tímu 
• Základné facilitačné schopnosti 
• Záujem o mestské témy a revitalizáciu verejných priestranstiev/budov 
• Samostatnosť, vytrvalosť 
• Zodpovednosť 
• Dôslednosť a zmysel pre detail 

 
V prípade záujmu o spoluprácu, pošlite svoje CV na adresu:  

zuzana.macurova@punkt.sk 


