
 

 

Bohdan Smieška  pôsobí v 
stredoeurópskom priestore 
občianskeho a neziskového sektora 
od roku 1996. Dlhodobo sa venuje 
analýzam, konzultáciám 
a facilitáciám tak pri tvorbe 
participatívne vznikajúcich 
verejných politík ako i pri 
strategickom a organizačnom rozvoji 
mimovládnych organizácií alebo 
verejných inštitúcií, vedeniu 
procesov rozvoja komunít a rozvoju 
občianskej spoločnosti. Rovnako sa 
zameriava na prípravu 
medzinárodných odborných 
konferencií, seminárov, fokusových 
skupín a verejných diskusií v oblasti 
kultúry, umenia, či sociálneho 
začleňovania. 

 

V minulosti pracoval pre National 
Democratic Institute (USA), zakladal 
a viedol Centrum komunitného 
rozvoja, pôsobil ako programový 
riaditeľ Nadácie Intenda 
a konzultant a projektový manažér v 
PDCS. Je spoluzakladateľom 
občianskej iniciatívy Local Act, 
v ktorej sa angažuje najmä 
prostredníctvom organizovania 
série verejných diskusií na tému 
spravovania mesta s názvom Mesto 
ako politikum. Založil a angažuje sa 
v otvorenej platforme Kultúrna 
Bratislava, ktorá prepája aktérky 

BOHDAN SMIEŠKA 
MGR. | ANALÝZY, KONZULTÁCIE A FACILITÁCIE PRE VEREJNÉ 

POLITIKY, STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A ORGANIZAČNÝ ROZVOJ 
MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ, VEDENIE PROCESOV ROZVOJA 

OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

SKÚSENOSTI 

 
KONZULTANT V SLOBODNOM POVOLANÍ  
2016 – DODNES 
Analýzy, konzultácie, facilitácie, príprava a vedenie procesov 
tvorby verejných politík a strategického rozvoja mimovládnych 
neziskových organizácií a verejných inštitúcií.     

KONZULTANT, KOORDINÁTOR • KU.BA – KULTÚRNA BRATISLAVA •  
2016 - DODNES 
Expertné a koordinačné vedenie platformy nezávislých 
kultúrnych subjektov, aktériek a aktérov nezriaďovanej kultúrnej 
scény v Bratislave. Príprava konferencií, verejných diskusií, 
analýz a strategických dokumentov v oblasti rozvoja kultúry. 
www.kulturnabratislava.sk  

KONZULTANT, LEKTOR, PROJEKTOVÝ MANAŽÉR • PDCS, OZ •  
2013 – 2016 (DODNES EXTERNE) 
Profesionálne vzdelávacie  a facilitačné služby, konzultácie a 
poradenstvo v oblasti riešenia konfliktov, podpory spoločenského 
dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti 
na Slovensku i v zahraničí. www.pdcs.sk 

PREDSEDA ZDRUŽENIA, EXPERT • LOCAL ACT • 2012 - DODNES 
Tvorba konceptov a realizácia aktivít občianskeho zdruenia, 
expertná činnosť v oblasti rozvoja kultúry mestského občianstva a 
formovania mestskej skúsenosti. Poskytovanie konzultácií, 
spolupráce. www.localact.sk 
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a aktérov na kultúrnej scéne mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či 
samosprávy. Pravidelne 
spolupracuje s mnohými 
organizáciami z neziskového sektora 
(A4 – priestor súčasnej kultúry, 
Bratislava, Tabačka Kulturfabrik, 
Košice, Stanica Žilina Záriečie, 
Anténa – sieť pre nezávislú kultúru, 
Inštitút pre verejné otázky, OZ 
Vagus, Človek v ohrození a pod.) 
a inštitúciami verejnej správy 
(Ministerstvo kultúry SR, Creative 
Europe Desk, Slovakia, Úrad 
Bratislavského samosprávneho 
kraja, Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu, Úřad 
vlády ČR, Úrad splnomocnenca 
vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti, Úrad splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity 
a pod.) v oblasti kultúry, umenia, 
sociálnej inklúzie rôznych 
znevýhodnených skupín a tvorby 
participatívnych verejných politík. 

ZRUČNOSTI 

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI 
Slovenčina - materinský jazyk. 
Čeština (C2), Anglický jazyk (C1), 
Ruský jazyk (B1) 
 
PC ZRUČNOSTI 
Internet (e-mail, www) – expert, 
Microsoft Office – expert / Mac OS – 
expert 
 
 
ORGANIZAČNÉ A RIADIACE 
ZRUČNOSTI 
Skúsenosti s koordináciou tímu 
pracovníkov, riadenie, koordinácia 
a participácia na rôznych projektoch 
z Európskych štrukturálnych fondov, 
Nórskeho finančného mechanizmu, 
dotácií SR, regionálnej a lokálnej 
úrovne, správa filantropických 
projektov a i. Skúsenosti s 
komplexnou prípravou a 
koordináciou projektov, 

PROGRAMOVÝ RIADITEĽ • NADÁCIA INTENDA •  
2008 - 2013 
Vedenie programového oddelenia nadácie, príprava 
a implementácia programových stratégií, riadenie operačných 
aktivít PO, evaluácia programov a projektov nadácie 
a podporených organizácií, koncepčné a programové riadenie 
Nadačného fondu Slovak Telekom, zastupovanie nadácie vo 
výkonnej rade Fóra donorov, riadenie tímu programového 
oddelenia nadácie. www.intenda.sk  
RIADITEĽ • CENTRUM KOMUNITNÉHO ROZVOJA • 2005 - 2008 
Vedenie organizácie pôsobiacej v Nitre, Bratislave a Košiciach 
a realizujúcej projekty zamerané na komunitný rozvoj, 
v spolupráci s UK Bratislava a samosprávami v NR, BA a KE.  
 
RIADITEĽ • CENTRUM KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA •  
2000 - 2005 
Vedenie organizácie s 15-imi zamestnancami, príprava a 
manažment projektov, poskytovanie konzultácií, poradenstva a 
školení zameraných na rozvoj komunít slovenských krajských 
miest, konzultačná činnosť pri organizačnom rozvoji 
a strategickom plánovaní neziskových organizácií.  
 
ZÁSTUPCA RIADITEĽA • CENTRUM KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA 
• 1999 - 2000 
Riadenie tímu 6-ich komunitných pracovníkov v Nitre, Bratislave a 
Prešove, poskytujúc konzultácie, vzdelávanie, facilitáciu, vedenie 
projektového manažmentu a fundraisingu. 
 
KOMUNITNÝ PRACOVNÍK, ZÁSTUPCA RIADITEĽA • NATIONAL 
DEMOCRATIC INSTITUTE, USA • 1996 – 1999 
Profesionálna podpora znevýhodnených ľudí žijúcich vo veľkých 
aglomeráciách a v rómskych komunitách miest, používajúc 
metodiku profesionálnej komunitnej práce.   
 
VEDÚCI VÝTVARNÉHO ODBORU, UČITEĽ • ZÁKLADNÁ UMELECKÁ 
ŠKOLA • 1992 – 1996 
Vedenie odboru a vyučovanie výtvarnej výchovy žiakov od 6 do 
18 rokov. 

VZDELANIE 

MAGISTER • UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA, NITRA | 
PEDAGOGIKA A VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
CERTIFIKÁT • PDCS A NADACE VIA | KONZULTANT PRE ČESKÝ 
A SLOVENSKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR | AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE 
„DLHODOBÉ VZDELÁVANIE KONZULTANTOV PRE NEZISKOVÝ SEKTOR 
V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU 
 
2003 | CERTIFIKÁT: „MEDZINÁRODNÝ FUNDRAISINGOVÝ KURZ“ V 
BUDAPEŠTI, ORGANIZOVANÝ  CSDF. 
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vzdelávacích aktivít, konferencií, 
verejných podujatí a s budovaním 
strategických partnerstiev.  
 

ODBORNÉ ZRUČNOSTI 
Analytické zručnosti – metódy a techniky 
kvalitatívneho a kvantitatívneho 
výskumu, analýzy verejných politík. 
Skúsenosti na poli prípravy 
strategických dokumentov rozvoja 
vrátane mapovania a analýzy dát. 
Skúsenosti s projektovým 
manažmentom ako v oblasti prípravy a 
realizácie verejných dokumentov, tak v 
oblasti tretieho sektora.  
 
KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 
Výborné komunikačné a prezentačné 
zručnosti nadobudnuté počas praxe 
v oblasti komunikácie projektov 
a programov v neziskovom sektore. 
Schopnosť samostatne formulovať a 
prezentovať výsledky svojej práce 
formou štúdií, analýz, projektov, ako i 
plánovacích a programových 
dokumentov. 

                       
 

 
 

+421 905 494 076 
 

 
 
 
 
 

 
2002 | CERTIFIKÁT: 4-TÝŽDŇOVÝ KURZ „PRÁCA S MARGINALIZOVANÝMI 
SKUPINAMI“ V LONDÝNE (UK) VEDENÝ ORGANIZÁCIOU CIVIC TRUST. 
 
2000 | 8-TÝŽDŇOVÝ ŠTUDIJNÝ POBYT V DES MOINES, CINCINNATI 
A CHICAGU (USA) U PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ A NADÁCIÍ. POČAS 
POBYTU ZÍSKAVAL POZNATKY O EFEKTÍVNOM RIADENÍ ORGANIZÁCIE, 
FINANČNOM MANAŽMENTE A METODIKE ROZVOJA KOMUNITNÝCH 
PRACOVNÍKOV A KOMUNITNÝCH LÍDROV. 
 
1996 | DVOJMESAČNÝ KURZ ZAMERANÝ NA PROFESIONÁLNU 
KOMUNITNÚ PRÁCU V CHICAGU (USA) 
 

HLAVNÉ ČINNOSTI A SKÚSENOSTI 
2022 | Konzultačne pripravil a viedol strednodobý proces strategického 
plánovania rozvoja kultúrneho centra Tabačka v Košiciach.   
Dramaturgicky pripravil a moderoval sériu verejných diskusií na 
aktuálne kultúrno-spoločenské a politické témy v A4-priestore súčasnej 
kultúry pod názvom Debata_A4. Konzultačne viedol proces nastavovania 
organizačných priorít pre inštitúciu Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie Bratislava III (v rámci 
spolupráce s PDCS). Pripravil a viedol participačný proces so 
zainteresovanými aktérmi v rámci tvorby Stratégie rozvoja kultúry 
Trnavského samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (v rámci spolupráce 
s PDCS.   2021 | Odborne konzultačne pripravil a viedol proces 
krátkodobého strategického plánovania rozvoja Inštitútu Slovenskej 
komory architektov, v rovnakom roku pripravoval a viedol Valné 
zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Viedol proces 
strategického plánovania rozvoja občianskeho združenia Vagus.  
Dramaturgicky pripravil program konferencie a viedol časť druhého 
ročníka konferencie Anténa s názvom Kultúra udržateľnosti. Odborne 
konzultoval a realizoval záverečnú obsahovú editorskú činnosť na 
Stratégii rozvoja kultúry v meste Žilina s názvom Kreatívna Žilina 2035. 
Konzultačne sa venoval príprave etického kódexu kultúrneho centra 
Tabačka v Košiciach. Facilitačne viedol prípravu Komunitného plánu 
sociálnych služieb Mesta Bratislava v oblasti Drogová politika (v rámci 
spolupráce s PDCS).     2020 | Bol garantom pracovnej skupiny pre 
všeobecne prospešnú oblasť Kultúra  v rámci národného projektu 
Výskum občianskej spoločnosti, ktorej výstupom je publikácia Analýzy 
socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov 
rozvoja občianskej spoločnosti, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti. Podieľal sa na príprave a vedení participačného 
procesu zberu podkladov k tvorbe nového Územného plánu pre Mesto 
Nitra (v rámci spolupráce s PDCS). Dramaturgicky pripravil a viedol 
prvú konferenciu siete nezávislých kultúrnych centier Anténa s názvom 
Kultúra v medzičase. Viedol evaluačný proces fungovania kultúrneho 
centra A4 v Bratislave a následne viedol strednodobý proces 
strategického plánovania rozvoja A4-priestoru súčasnej kultúry.  
2019| Expertne a facilitačne viedol proces strategického plánovania 
rozvoja Nadácie pre deti Slovenska, pripravoval a viedol Valné 
zhromaždenie Slovenskej komory architektov, expertne viedol proces 
strategického plánovania rozvoja občianskeho združenie Vagus.  2018 
| Expertne a facilitačne sa podieľal na Participačnom procese 
pripomienkovania národných priorít Agendy 2030 pre Úrad 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (v rámci 
spolupráce s PDCS). Expertne a faciltačne sa podieľal na sérii 
regionálnych stretnutí v ČR v rámci projektu Aktivizace a zmocňování 
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romských aktéru prostřednictvím Národní romské platformy, 
realizovanom Úradom vlády ČR (v rámci spolupráce s PDCS). 2017 | 
Koncepčne pripravil a viedol medzinárodnú konferenciu s názvom 
Medzikultúrny dialóg ako súčasť festivalu Moonride Scandi pre Tabačku 
Kulturfabrik v Košiciach. Koncepčne, dramaturgicky a moderátorsky sa 
podieľal na odbornej konferencii k Stratégii rozvoja kultúry 2014 – 2020, 
organizovanej Ministerstvom kultúry SR. Dramaturgicky pripravil 
a moderátorsky viedol medzinárodnú konferenciu s názvom Verejne 
o verejných zdrojoch pre kultúru, organizovanú kanceláriou Kreatívna 
Európa Slovensko. 2016 | Pôsobí ako nezávislý expert, konzultant, 
facilitátor a projektový manažér. Koordinačne a expertne vedie platformu 
KU.BA - Kultúrna Bratislava. V tom istom roku spolupracoval na 
dramaturgii a moderátorsky viedol medzinárodnú konferenciu s názvom 
Kreatívne dedičstvo, organizovanú kanceláriou Kreatívna Európa 
Slovensko. 2015  | Dramaturgicky pripravuje a moderuje sériu kritických 
verejných diskusií reflektujúcich problematiku nezávislej kultúry pod 
spoločným názvom KU.BA TALKS, ako súčasť aktivít platformy KU.BA – 
Kultúrna Bratislava. Viedol konzultačne a facilitačne proces vzniku 
Stratégie začleňovania ľudí bez domova do spoločnosti na úrovni 
magistrátu mesta Bratislava. Facilitačne viedol dve pracovné skupiny ako 
súčasť tvorby aktualizovaného akčného plánu Integrácie Rómov do 
spoločnosti pre Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj rómskych 
komunít (v rámci spolupráce s PDCS) a pôsobil ako konzultant a expert 
pre združenie A4 – Centrum pre súčasnú kultúru. Organizoval, 
dramaturgicky pripravil a viedol medzinárodnú konferenciu Kultúra 
a mesto – sila príťažlivosti, organizovanú združením A4, v Bratislave. 
Spolupodieľal sa na dramaturgii a moderátorsky viedol časť 
medzinárodnej konferencie o práci s publikom pre kultúrne inštitúcie 
s názvom Balans ( Kreatívna Európa Slovensko).  2014 - súčasnosť | 
Dramaturgicky pripravuje a moderuje sériu kritických verejných diskusií 
reflektujúcich problematiku rozvoja mesta pod spoločným názvom Mesto 
ako politikum. V roku 2014 spolupracoval na dramaturgii a moderátorsky 
viedol medzinárodnú konferenciu s názvom Od inšpirácie k manipulácii, 
organizovanú kanceláriou Kreatívna Európa Slovensko. 2009-2010 | 
Pôsobil ako zahraničný externý expert a lektor v projekte holandskej 
univerzity z Arnhemu (HAN), realizovanom v Záhrebe (Chorvátsko), 
zameranom na tvorbu kurikulí sociálnej a komunitnej práce na univerzite 
v Záhrebe a vzdelávanie komunitných a kultúrnych pracovníkov 
v projekte Matra.   2007 | Bol členom trojčlenného kreatívneho tímu 
menovaného Mestským zastupiteľstvom v Nitre, zodpovedného za 
prípravu kandidatúry mesta Nitra na titul Hlavné mesto európskej kultúry 
na rok 2013. Mesto Nitra na základe predloženej kandidatúry postúpilo 
do najužšieho finále spolu s Prešovom a Košicami. 2006-2007 | Viedol 
ako lektor 10 tréningových modulov pre KSP a AKSP v Programe terénnej 
sociálnej práce v obciach v rámci projektu Fondu Sociálneho rozvoja SR. 
2005 | Absolvoval na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí USA 
dvojmesačný študijný pobyt vo Washingtone DC, San Franciscu a Santa 
Fe (USA), určený pre lídrov medzinárodných neziskových organizácií: 
International Leadership Visitor Program. 2004-2005 | Konzultačne 
spolupracoval s írskou organizáciou Ballymun Partnership (Dublin, Írsko) 
na príprave a realizácii projektu komplexnej sociálnej a ekonomickej 
obnovy mestskej časti v Dubline.  2002-2004 | Pôsobil ako člen expertnej 
hodnotiacej komisie pre grantové programy Svetovej banky. 

 


