
 
Iniciatíva pre sieťovanie aktérov 

pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb 

“This presentation has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this presentation is the 
sole responsibility of implementing partner and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”  

 

 

 

Workshop: Zber dát a monitorovanie krízovej situácie 
v marginalizovaných rómskych komunitách na príklade pandémie 

COVID-19 

 
Cieľovou skupinou workshopu sú aktéri civilnej ochrany, vrátane širokej aj odbornej verejnosti, ktorí: 

 sa chcú dozvedieť o inovatívnom spôsobe zberu dát vo vylúčených rómskych osídleniach SR počas 

pandémie COVID-19 pomocou terénnych pracovníkov pôsobiacich na dennej báze priamo v osadách;  

 chcú diskutovať o prínosoch vyvinutého monitorovacieho systému (zber v teréne, zadávanie do 

elektronickej databázy a interaktívne online PowerBI reporty) a  možnom využití tejto metodiky pre 

potreby civilnej ochrany nad rámec pandémie COVID-19; 

 
Počas workshopu sa účastníci dozvedia: 

 ako prebieha zber a zadávanie dát pre potreby monitorovania pandémie, aké ukazovatele sa sledujú, 

a na aké analýzy možno využívať online reporty vybrané zo zberaných dát; 

 aké sú limity danej metodiky a ako je možné ju použiť pre iné potreby civilnej ochrany; 

 aké bolo využívanie daného monitoringu orgánmi štátnej a verejnej správy počas priebehu pandémie; 

Súčasťou workshopu bude praktická ukážka interaktívnych online reportov z monitoringu. 
 

Podujatie sa bude nahrávať a záznam bude verejne dostupný na stránke www.civilnaochrana.org  

Program workshopu 
 
10:30 – 10:35 Otvorenie a privítanie účastníkov, Peter Beňo 
  
10:35 – 11:10 Predstavenie monitorovacieho nástroja, Ústav etnológie a sociálnej 

antropológie SAV / Zdravé regióny, Andrej Belák 
  
11:10 – 11:30 Diskusia a ukončenie workshopu, Peter Beňo 
  
  
  

Kontaktná osoba: Peter Beňo, peter.beno@civilnaochrana.org  

Programme:     Single Country Grants for Disaster Risk Management (“Track 1”) 

Beneficiary: Ministerstvo vnútra SR – Sekcia krízového riadenia 

Project title: 
Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a 
technologických katastrof a hrozieb 

Project code/number : Grant #  EK2020010012 

Miesto: Online  

Dátum a čas: 12.11.2021, 10:30 - 11:30 
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