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Ctibor Košťál 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
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1. Riešiť problémy 

 

2. Monitorovať spôsoby riešení 

 

3. Online aktivizmus 

 

4. Zlepšenie komunikácie samospráv 

 

5. Oslovenie mladých - participácia 

03/15 

 CIELE  PROJEKTU 
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  Občan nemusí hľadať kontakty     

 

  Verejný tlak  

 

  Šírenie informácií o kompetenciách  

 

  Posilnenie imidžu dobrých samospráv  

 

  Identifikovanie dlhodobých a často 

opakujúcich sa problémov 

   PLUSY PROJEKTU 
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Apolitickosť a nestrannosť 

 

Žiadna cenzúra 

 

Opatrenia proti zneužitiu 

 

Jasné pravidlá  

 

Občania rozhodujú 
 

   ZÁKLADNÉ  ZÁSADY 
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  DOTERAJŠIA  PRAX 

  1884 podnetov     

  702 podnetov je vyriešených 

  472 neriešených 

  686 zaslaných  

  24 má status Rozhodnite 

  návštevnosť 17 000/mesiac 

  unikátni  – 9 000/mesiac 

  page view 70 000/mesiac 

  užívatelia - 860 

  rozdielne prístupy samospráv  

  stúpajúca návštevnosť  

  portál pre celé Slovensko 
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  DOTERAJŠIA  PRAX 
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SAMOSPRÁVY - DOTERAJŠIA  PRAX 

  Otvorené spolupráci 
 Aktívny prístup k riešeniu problémov 

 

  Spolupracujúce 
 Pasívne - občasné riešenie – ako povinnosť, 

 nie ako možnosť 

 

 Nespolupracujúce 
 Pasívne – nezáujem o podnety 

 

 Ignorujúce 
 Aktívna ignorácia – otvorené odmietanie 

 podnetov cez portál 

 

 06/15 



  www.odkazprestarostu.sk 

SAMOSPRÁVY – HLAVNÉ PREKÁŽKY 

 Duplicita s existujúcimi nástrojmi 

„už niečo podobné máme....“ Vážne??? 

 Zneužitie opozíciou 

„budú na nás útočiť opoziční poslanci“ 

 Nezáujem ľudí 

„ľudia sú zvyknutí na našu stránku, nebudú to 

využívať“ 

 Pridanie práce úradníkom 

„zahltí to úradníkov, ktorí majú iné starosti“ 
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SAMOSPRÁVY – HODNOTENIE 
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Január – september 2012 Zdroj: SGI 
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    VÝZVY 
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Priebežný ranking samospráv     
 

Smartfónové aplikácie – Android pod   
stromček? 

 
Rozširovanie do ďalších miest 

 
Spolupráca so záujmovými skupinami 

(materské centrá, ochranári, cyklisti)  
 

Samosprávne weby (widgets) 
 

Offline nahlasovanie (Trnava, Kežmarok) 


