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Pri riešení klimatickej krízy je rovnako 
dôležitá diskusia ako aj konanie samotné. 
Potrebujeme, aby sa ľudia v celej Európe  spojili a   
vyjadrili  svoje nápady, názory a obavy týkajúce sa 
zmeny klímy. Našim cieľom je, aby sme sa vedeli 
od seba navzájom učiť a spoločne vypracovali  
riešenia, ktoré budú fungovať pre všetkých. Ako 
spoločnosť sa musíme spojiť pri riešení najväčšej 
výzvy našej generácie. Pridať sa môžete aj Vy!

Chceme sa Vám poďakovať, že ste sa podujali 
zorganizovať stretnutie typu Peer Parliament 
a dať dokopy svojich priateľov, rodinu, kolegov 
a susedov, aby ste prediskutovali najnaliehavejšie 
klimatické problémy našej doby. Ako organizátor 
a moderátor stretnutia Peer Parliament ste 
súčasťou celoeurópskej iniciatívy, v rámci 
ktorej ľudia debatujú o zmene klímy. Diskusie, 
ktoré sa uskutočňujú na celom kontinente, 
pomôžu Európe dosiahnuť jej cieľ stať sa do roku 
2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom 
a spoločnosťou na svete.

Ako usporiadať stretnutie typu Peer 

Parliament: Podrobný sprievodca, 

ktorý Vám pomôže previesť svoju 

skupinu diskusiou o klíme



Cieľ
Cieľom stretnutia typu Peer Parliament je spoločné a informované rozhodnutie skupiny o kľúčových 
otázkach týkajúcich sa opatrení v oblasti klímy. Môžete si vybrať z rôznych možných odpovedí a môžete 
predložiť aj vlastné nápady. Poskytujeme ľahko zrozumiteľné materiály pre informovanú diskusiu. Interakcia 
s myšlienkami a názormi všetkých členov skupiny bude viesť k zaujímavému procesu spoločného učenia 
a odsúhlasenia spoločných riešení niektorých z najnaliehavejších problémov našej doby. Vaše hlasy a voľby 
budú vypočuté- bude sa o nich diskutovať pri okrúhlych stoloch s tvorcami politiky a budú podkladom pre 
Konferenciu o budúcnosti Európy.

Ako usporiadať stretnutie typu Peer Parliament?
Usporiadanie stretnutia a diskusie Peer Parliament je jednoduché, stačí päť jednoduchých krokov. Tento 
podrobný sprievodca Vám pomôže moderovať diskusiu tak, aby mohli všetci štruktúrovane vyjadriť svoje 
myšlienky a nápady. Navyše Vám tento sprievodca poskytne podporu, aby ste vedeli z diskusie pripraviť 
výstup,  ktorý bude predložený Európskej komisii.

Diskusie Peer Parliament sa sústredia na tri hlavné témy:

Pre každú z nich sme pripravili materiály, 
aby sme Vám poskytli informácie 
a usmernili Vašu diskusiu. Každá téma 
pozostáva z dvoch hlavných otázok 
a niekoľkých možných riešení, ktoré môže 
Vaša skupina prediskutovať. Materiály Vám 
pomôžu dozvedieť sa viac o jednotlivých 
navrhovaných možnostiach predtým, 
ako budete diskutovať o ich výhodách 
a nevýhodách. Samozrejme, pri diskusiách 
nejde len o nami navrhované riešenia  – 
chceme počuť aj Vás! V rámci diskusie 
prispievajte aj vlastnými myšlienkami,  
nápadmi a riešeniami. 

Keď už Vaša skupina pozná možné riešenia a prediskutovala ich vplyv, je čas hlasovať. Budete viesť 
hlasovanie skupiny. Každý člen skupiny pritom zoradí rôzne možnosti v závislosti od toho, ktoré podporuje 
najviac, po tie, ktoré majú najmenšiu podporu.  Ako organizátor spočítate hlasy, zaznamenáte výsledky 
a nahráte ich na webovú stránku Peer Parliament.

Mobilita: Ako 

sa presúvame 

a cestujeme

Spotreba: 

Ako jeme 

a konzumujeme
Energia: Ako vyrábať 

energiu ekologicky 

a spravodlivo 
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How we move and get around. 
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V ideálnom prípade majú byť stretnutia Peer Parliaments neformálne rozhovory o klíme a nie 
len formálne diskusie. Pre lepšiu diskusiu bude vhodné, ak sa Vám podarí zabezpečiť uvoľnenú, 
neformálnu atmosféru. My Vás v tom podporíme poskytnutím pripravenej štruktúry pre Vaše 
stretnutie tak, aby ste vedeli vytvoriť zaujímavé a zmysluplné výstupy. 

Prvý krok je o príprave na diskusiu pred jej samotným začiatkom. Aj malá 
príparava pomôže rozprúdiť hladkú diskusiu. 

• Zhromaždite svojich hostí: Pozvite 5 –10 ľudí, ktorých téma zaujíma. 
Môžu to byť skúsení klimatickí aktivisti alebo aj úplní nováčikovia. Čím 
bude skupina rôznorodejšia, tým zaujímavejšia bude diskusia. Môžete 
pozvať priateľov, rodinu, kolegov, susedov – je to na Vás. 

• Vyberte miesto: Ďalej si premyslite miesto, kde usporiadate diskusiu. 
Môže to byť najbližšia kaviareň, škola alebo aj Vaša obývačka. Postarajte 
sa o to, aby sa Vaši hostia cítili pohodlne a v pozadí nebol príliš veľký hluk 
–aby sa Vaši hostia navzájom dobre počuli.

• Pripravte sa: Poskytneme vám materiály, ktoré obsahujú niekoľko 
dôležitých faktov, obrázkov a informácií na rozprúdenie diskusie. 
Nezabudnite ich pripraviť, aby si ich mohli prečítať Vaši hostia – alebo 
ich vopred rozošlite e-mailom. V prípade potreby ich môžete vytlačiť, 
odporúčame však používať digitálnu verziu.

• Buďte otvorení kreativite: Chceme, aby Vaši hostia rozmýšľali vo 
veľkom! Môžete podporiť ich kreativitu tak, že im dáte perá a papier, 
aj nejaké pochutiny a nápoje, aby mali dosť energie.

• Sledujte hodiny: Dodržanie časového limitu je dôležité. Dbajte na hladký 
priebeh diskusie a načasujte jednotlivé časti diskusie alebo vymenujte 
člena svojej skupiny, ktorý Vám pomôže dodržať harmonogram.

Akých je päť krokov na 

usporiadanie stretnutia 

Peer Parliament?

PRVÝ KROK: 

Príprava

https://europa.eu/climate-pact/resources/peer-parliaments-toolkit_en


Privítanie (približne 5 minút)
• Pozitívna a priateľská atmosféra je veľmi dôležitá pre úspešné stretnutie Peer 

Parliament – prinesie živšiu diskusiu a lepšie výsledky. Privítajte svojich hostí 
a zoznámte všetkých. Potom môžete predstaviť tému diskusie a poskytnúť 
praktické informácie o diskusii.

Úvod (približne 10 minút)
• Predstavte účel diskusie a uistite sa, že mu rozumejú všetci hostia. 

Vysvetlite cieľ, plán a štruktúru diskusie, ako aj svoju úlohu hostiteľa. 
Povedzte svojim hosťom, že ste zodpovední za udržiavanie aktívnej 
a sústredenej diskusie a za vytvorenie prostredia, kde má každý príležitosť 
zapojiť sa. Vysvetlite, že budete sledovať čas a dbať na dosiahnutie cieľa 
diskusie. A nezabudnite: aj Vy sa môžete zúčastniť diskusie a hlasovať, 
rovnako ako ostatní hostia. 

• Oboznámte svojich hostí s týmito šiestimi základnými pravidlami diskusie.

1. Buďte konštruktívni, otvorení a úprimní.

2. Hovorte len vtedy, keď máte slovo.

3. Dodržujte časový limit.

4. Všetci by sa mali ozvať aspoň raz. Stretnutia Peer Parliament predstavujú 
bezpečný priestor, v ktorom môžete predniesť svoje nápady.

5. Kým začnete, nechajte dohovoriť ostatných ľudí.

6. Počúvajte ostatných a oceňujte rozmanitosť názorov v skupine. Neexistujú 
správne, nesprávne, dobré alebo zlé odpovede.

• Ice-breaker: Poproste svojich hostí, aby sa predstavili a porozprávali zábavný 
alebo zaujímavý príbeh zo svojho každodenného života, ktorý je spojený 
s témou diskusie (mobilita, energia alebo spotreba).

DRUHÝ KROK: 

Privítanie a úvod
15’



UČTE SA: Prečítajte kontext (z materiálov) a oboznámte sa s rôznymi 
možnosťami (približne 15 minút) 

• Ako hostiteľ prečítajte otázku a potenciálne riešenia a overte, či sú informácie 
všetkým jasné. Možnosti budú podrobnejšie vysvetlené v častiach nižšie.

• Môžete poprosiť iného člena skupiny, aby nahlas prečítal všeobecné 
východiskové informácie. 

• V prípade potreby dajte ľuďom čas na prečítanie konkrétnejších informácií 
o jednotlivých možnostiach.

• Požiadajte svojich hostí, aby zvážili výhody a nevýhody, ktoré vidia pre 
jednotlivé potenciálne riešenia.

DISKUTUJTE: Moderujte diskusiu a vypočujte si názory všetkých 
(približne 30 minút)

• Keď všetci hostia dočítajú, začnite diskusiu.

• Umožnite každému, aby mohol hovoriť bez prerušenia. Diskusiu otvorte 
až vtedy, keď prehovorili všetci hostia. 

• Použite tieto usmerňujúce otázky:

• Ktorú zo štyroch daných možností uprednostňujete? Ktorá sa Vám páči 
najmenej? Prečo?

• Napadajú Vás ďalšie spôsoby, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu v tejto 
oblasti? Ako by ste opísali ďalšiu (piatu) možnosť?

• Poznačte si ďalšie nápady, ktoré vzídu z diskusie, a nechajte skupinu, aby 
rozhodla, ktorý nápad chcú pridať do hlasovania (bude pridaný ako „Option E“). 
Ak nie je žiadna jasná zhoda, hlasujte za rôzne návrhy zdvihnutím rúk.

HLASUJTE: Dohliadajte na postup hlasovania (približne 15 minút)

• Po skončení diskusie oznámte, že je čas rozhodnúť o konečnom poradí 
skupiny. Môže využiť tu opísaný postup hlasovania, môžete si však zvoliť aj iný 
rozhodovací mechanizmus.

• Poproste každého hosťa, aby svojej preferovanej možnosti dal najväčšie 
hodnotenie (päť bodov), druhej preferovanej možnosti štyri body a tak 
ďalej, najmenej preferovaná možnosť dostane jeden bod. 

• Požiadajte svojich hostí, aby vyplnili hlasovacie lístky (na konci príručky), alebo 
si poznačte počet bodov. Ako hostiteľ spočítate hlasy a zapíšete celkové skóre 
pre jednotlivé možnosti na výsledkovej listine. Potom zapíšte a oznámte 
konečné celkové hodnotenie všetkých možností za skupinu.

• Ak majú dve možnosti rovnaký počet bodov, požiadajte o rýchle hlasovanie 
zdvihnutím ruky na určenie, ktorá z nich je lepšia. 

TRETÍ KROK: 

Diskusia o prvej otázke
45-60’



Zopakujte prvky tretieho kroku (UČTE SA, DISKUTUJTE, HLASUJTE), 
tentokrát sa sústreďte na diskusnú otázku č. 2.

ŠTVRTÝ KROK: 

Diskusia o druhej otázke
45-60’

Mobilita: 
Ako sa 

presúvame 
a cestujeme

Spotreba: 
Ako jeme a 

konzumujeme

Energia: 
Ako vyrábať 

energiu 
ekologicky a 
spravodlivo 
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Blahoželáme, vykonali ste skvelú prácu hostiteľa! Urobte si skupinovú 
fotografiu alebo nahrajte krátke video na svoj telefón a prejdite priamo 
na „Poďakovanie a rozlúčku“. Alebo môžete spoločne nahrať výsledky podľa 
postupu uvedeného nižšie.

Nahrajte výsledky skupiny (približne 10 minút)
• Prejdite na web Klimatického paktu a nahrajte svoje výsledky. Vyberte 

správnu tému a pošlite len výsledky otázok, o ktorých ste diskutovali. Uveďte 
celkové hodnotenie, ktoré Vaša skupina udelila jednotlivým možnostiam. 
Uveďte tiež „Option E“ svojej skupiny (maximálne 120 znakov v angličtine). 

• Poskytnite informácie o svojej skupine (veľkosť skupiny, priemerný vek 
atď.), aby sme Vaše výsledky vedeli porovnať s výsledkami v iných skupinách. 
Budete mať tiež možnosť poskytnúť spätnú väzbu o materiáloch a nástrojoch. 

• Nahrajte fotografiu svojej diskusnej skupiny (buď skupinovú selfie alebo 
snímku digitálneho stretnutia) na potvrdenie, že sa uskutočnilo stretnutie 
Peer Parliament. Keď súhlasíte s tým, aby sme Vašu fotografiu použili na 
komunikačné účely, označte príslušné políčko.

• Ak chcete, môžete nahrať aj veľmi krátke video, aby sme počuli Vaše 
skutočné hlasy. Môžete pridať aj vetu či dve o tom, čo si myslíte o diskusii 
Peer Parliament, aké boli vaše preferované možnosti a aké riešenie navrhla 
Vaša skupina. Potom nahrajte video na platformu a poskytnite nám odkaz.

• Po dokončení kliknite na tlačidlo „Submit“ pre nahratie výsledkov.

Poďakovanie a rozlúčka (približne 5 minút)
• Poďakujte všetkým členom skupiny za ich príspevky a uistite ich, že ich hlasy 

a nápady budú vypočuté. Ak chcú byť Vaši hostia informovaní o výsledkoch 
stretnutí Peer Parliaments – alebo ak chcú usporiadať takéto diskusie sami – 
povedzte im, aby sa zaregistrovali na webovej stránke.

• Podeľte sa o svoje výsledky diskusie, návrhy, obrázky a videá na sociálnych 
sieťach s použitím hashtagov #EUClimatePact a #PeerParliaments.

• Zverejniť môžete aj nápady, o ktorých ste diskutovali na stretnutí Peer 
Parliament, a môžete sa zúčastniť aj ďalších diskusií o svojej vízii pre budúce 
európske politiky v oblasti klímy s ľuďmi z celej Európy na viacjazyčnej 
digitálnej platforme pre Konferenciu o budúcnosti Európy. Platforma 
Vás spojí s tisícmi ďalších európskych občanov, ktorí sa chcú podeliť o svoje 
názory na budúcnosť, ktorú chcú pre Európsku úniu.

PIATY KROK: 

Odoslanie výsledkov a uzatvorenie

15’

https://www.instagram.com/ourplanet_eu/?hl=en
https://www.linkedin.com/showcase/eu-environment-climate/?originalSubdomain=be
https://www.youtube.com/user/EUClimateAction
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/
https://www.facebook.com/EUClimateAction/
https://twitter.com/EUClimateAction
https://www.instagram.com/ourplanet_eu/?hl=en
https://www.linkedin.com/showcase/eu-environment-climate/?originalSubdomain=be
https://www.youtube.com/user/EUClimateAction
https://www.facebook.com/EUClimateAction/
https://twitter.com/EUClimateAction
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PeerParliamentsResultsSubmission
https://europa.eu/climate-pact/peer-parliaments_en
https://futureu.europa.eu/?locale=sk
https://futureu.europa.eu/?locale=sk
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Ballots for question 2
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