
 
Analýza výsledkov rebríčka 

Otvorená samospráva 2012 
Tipy a triky ako sa zlepšiť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomáš Jacko a Ľuba Riapošová, 27. február 2012 
 



Plán prezentácie 
• Výsledky (v krátkosti) 

• Odporúčania a priestor na zlepšenie podľa 
jednotlivých oblastí 

• Najčastejšie problémy samospráv, ktoré sa 
objavili pri hodnotení 

• Prípadové štúdie z hodnotených miest  

• Zahraničné inšpirácie 



Predstavenie rebríčka 
• 100 samospráv 
• 11 100 odpovedí a 15 000 dát 
• 11 oblastí 
• 111 otázok 
• Zber údajov: september-október 2012 
4 spôsoby: 
1. Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 

57%) 
2. Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa 

infozákona (váha 22,5%) 
3. Odpovedí samospráv zaslaných na základe neoficiálnych – 

súkromných žiadostí podľa infozákona váha 17,5%) 
4. Informácie získané z databázy Úradu pre verejné obstarávanie 

3% 



11 oblastí 
I. Prístup k informáciám 

II. Účasť verejnosti na 
rozhodovaní 

XI. Obecné podniky a 
investície 

III. Verejné obstarávanie a 
zabezpečovanie služieb 

X. Územné plánovanie a 
stavebný úrad 

IX. Etika a konflikt záujmov 

VIII. Personálna politika 

VII. Byty a sociálne 
zariadenia 

IV. Predaj a prenájom 
majetku 

V. Rozpočet 

VI. Dotácie a granty 

http://samosprava.transparency.sk/sk/policy/1312
http://samosprava.transparency.sk/sk/policy/1311
http://samosprava.transparency.sk/sk/policy/1311
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http://samosprava.transparency.sk/sk/policy/1314
http://samosprava.transparency.sk/sk/policy/1313
http://samosprava.transparency.sk/sk/policy/1310
http://samosprava.transparency.sk/sk/policy/1319
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Váhy jednotlivých oblastí 

 



Čo rebríček je a čo nie je? 
• Zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo 

poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných 
mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom 
obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv 

• Má slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy 
správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné 
informácie. 

• NEmeria korupciu ale úroveň transparentnosti, obsah a 
množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných 
mechanizmov a otvorenosť v informovaní samospráv.  

• NEposkytuje exaktné údaje. V prípade údajov čerpaných 
z odpovedí na žiadosti o poskytnutie informácií, sú za 
správnosť informácií zodpovedné samotné samosprávy.  V 
prípade hodnotenia internetových stránok zamestnancami 
TIS, bolo vyvinuté maximálne úsilie, aby údaje boli čo 
najpresnejšie - avšak kontrolovali ich ľudia, nie stroje. 



 
Prečo mestá? 

 
  3,6 mld. eur  –  ročné výdavky 

samospráv ≈ zdravotníctvo 

30%   –  „v samosprávach je 
úplatkárstvo veľmi rozšírené“ (2012)   

2,7 mil. –  počet obyvateľov v top 
100 samosprávach 



     Otvorená samospráva 2012 

Nízke priemerné skóre 49/100 

Zlepšenie oproti 2010 

49/40 

Silné stránky: zverejňovanie info, 
rozpočet 

Slabé stránky: predaj majetku, 
personálna politika 



     Poradie transparentnosti miest v r.2012 

1. Šaľa                                              83%     

2. Martin                                         77% 

3. Rožňava                                       74% 

4. BA Petržalka                               71% 

5. Žiar nad Hronom                       69% 

6. Smižany                                       67% 

7. Bratislava                                    66% 

8. Ružomberok                               66% 



Prečo sa zlepšiť? 
• Skúsenosti z miest (napr. Martin, Šaľa):  

– „Tvrdé“ benefity (finančné): napr. až 20 
percentné úspory zavedením elektronických 
aukcií do verejného obstarávania  

- „Mäkké“ benefity:  

- Obraz v médiách (obraz mesta aj primátora), ocenenia 
pre mesto 

- Väčšia participácia verejnosti – napr. návštevnosť 
internetovej stránky, aktívne zapájanie sa občanov 
(napr. miestne referendum) 

- Búranie mýtov o kradnutí 

 



Prečo sa zlepšiť? 

• „Mäkké“ benefity – prečo sú dôležité: 

– Hodnovernosť politického lídra/lídrov 

– Obraz v médiách 

– Výhoda oproti súperom v politike 

– Vyššia dôvera verejnosti v samosprávu a jej 
vedenie 

– Vyššia šanca znovuzvolenia (porovnanie TIS) 



11 oblastí: odporúčania a ich 
zavedenie do praxe 

1. Prístup k informáciám 

• Na internetovej stránke obce zverejňovať 
materiály na rokovanie zastupiteľstva aspoň 2 
dni pred jeho konaním. 

• Na internetovej stránke obce trvalo 
zverejňovať materiály, pozvánky a zápisnice zo 
všetkých verejných schôdzí. 

 



2. Účasť verejnosti na rozhodovaní 
 • Zaviesť pravidlá pre konanie zhromaždenia obyvateľov obce. 

• Zaviesť pravidlá umožňujúce občanovi vystúpiť na zasadnutí OcZ k ľubovoľnému 
bodu. 

• Sprístupniť verejnosti rokovania komisií OcZ a rady obce vrátane práva vystúpiť na 
týchto zasadnutiach. 

• Zaviesť pravidlá pre participatívne rozpočtovanie. 

• Zverejňovať video záznamy a zvukové záznamy z rokovania OcZ na internetovej 
stránke obce. 

• Zaviesť pravidlo, že zásadné dokumenty týkajúce sa fungovania obce (najmä zásady 
hospodárenia s majetkom, zásady rozpočtovania, program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce, štatút mesta, rokovacie poriadky orgánov mesta) podliehajú 
pravidlám prerokovania a schvaľovania rovnako ako všeobecne záväzné nariadenia 
obce (§ 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).. 

• Zverejniť kontaktné údaje na starostu a poslancov a zabezpečiť jednoduchú 
identifikáciu príslušnosti poslanca k volebnému obvodu a častiam obce. 

• Zaviesť rýchly a verejný spôsob riešenia podnetov občanov. 

 



3. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 

 • Využívať elektronické aukcie ako spôsob realizácie verejného obstarávania. V prípade 
ich nepoužitia tento fakt zdôvodniť. 

• Spracovávať audity ročných plánov verejného obstarávania a ročných správ o stave a 
výsledkoch verejného obstarávania a zverejniť ich. Plány verejného obstarávania na 
príslušný rok predložiť spolu s rozpočtom obce.  

• Zverejňovať analýzy voľby interného alebo externého zabezpečenia služieb obcou. 

• Zaviesť a na internetovej stránke obstarávateľa trvalo zverejniť etický kódex verejného 
obstarávania platný a záväzný pre všetkých zúčastnených na procese verejného 
obstarávania vrátane riešenia konfliktu záujmov na strane verejného obstarávateľa. 

• Na internetovej stránke obstarávateľa trvalo zverejniť všetky dostupné informácie o 
verejnom obstarávaní (interné smernice; oznámenia o verejných obstarávaniach; 
informácie o ustanovení komisií pre hodnotenie ponúk a riešení žiadostí; výsledky 
obstarávaní). 

• Na internetovej stránke obstarávateľa trvalo zverejňovať všetky zmluvy uzatvorené vo 
verejnom obstarávaní vrátane ich dodatkov.. 

 



4. Predaj a prenájom majetku 

 
• Pred predajom / nájmom zverejňovať analýzy využitia majetku s dopadmi na 

obec, pred vyhlásením majetku za prebytočný o tom uskutočniť verejnú 
diskusiu. 

• Pri predajoch a nájmoch používať súťažné metódy vždy, keď je to efektívne, 
nielen vtedy, keď to prikazuje zákon.  

• Pri predajoch a nájmoch používať elektronické aukcie – vždy, keď je to 
efektívne. 

• Súťažné podklady zostavovať tak, aby jediným kritériom pri vyhodnocovaní 
ponúk bola cena (všetky ostatné kritériá zohľadniť v súťažných podkladoch). 

• Informácie o výsledku obchodných verejných súťaží vrátane zápisnice z 
procesu predaja / nájmu majetku zaslať všetkým uchádzačom a trvalo 
zverejniť na oficiálnej internetovej stránke. 

• Zverejňovať dopadové štúdie na obec v prípade prijatia úveru. 

• Do nájomných zmlúv vždy zahrnúť možnosť vypovedania zmluvy zo strany 
obce. 

 



5. Rozpočet 
 • Návrh rozpočtu zverejniť na internetovej stránke obce spolu so slovným opisom 

všetkých položiek v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul 
nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku. 

• Na zmeny schváleného rozpočtu uplatňovať rovnaké pravidlá ako na návrh rozpočtu 
(zverejnenie na internete na pripomienkovanie verejnosťou atď.) 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejniť aktuálny rozpočet obce a rozpočty 
minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejniť Register investičných akcií obce (obsahuje 
prehľad plánovaných investičných akcií v obci) za bežný a tri predchádzajúce uplynulé 
rozpočtové roky. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejňovať finančné výročné správy obce vrátane 
informácií o vývoji dlhovej služby obce, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej 
zrozumiteľnosti. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejňovať finančné výročné správy obce vrátane 
informácií o vývoji dlhovej služby obce a výške vyplatených miezd a odmien volených 
predstaviteľov obce, a to všetko pri rešpektovaní zásady všeobecnej zrozumiteľnosti 

• Zmluvy, faktúry a objednávky zverejňovať na webe prehľadne tak, aby sa v nich dalo 
jednoducho vyhľadávať, triediť a údaje kopírovať pre ďalšie spracovanie a analýzu . 
 



6. Dotácie a granty 

 
• Riešiť konflikt záujmov žiadateľov o dotáciu/grant a tých, ktorí rozhodujú o prideľovaní 

dotácií/grantov (min. čestné vyhlásenie) a zverejniť toto riešenie na internetovej stránke obce. 

• Zaviesť elektronickú podateľňu pre žiadosti o grant/dotáciu.  

• Sprístupniť verejnosti zasadnutia komisií rozhodujúcich o pridelení dotácie / grantu. 

• O pridelení dotácie / grantu rozhodovať súťažne. 

• Trvalo na internetovej stránke obce zverejniť VZN o prideľovaní dotácií resp. alternatívny 
dokument. 

• Na internetovej stránke obce zverejňovať aktuálne grantové výzvy vrátane presného postupu 
rozhodovania o udeľovaní dotácií/grantov a systém ich hodnotenia, časové medzníky, a to v 
jednoduchom formáte. 

• Na internetovej stránke obce zverejňovať formuláre/žiadosti o pridelenie jednotlivých typov 
dotácií/grantov; pravidlá pre prideľovanie dotácií/grantov vo forme kritérií a ich váhy; spôsob 
kreovania dotačných/grantových komisií; mená členov jednotlivých dotačných/grantových komisií. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejňovať zápisnice zo zasadnutí komisií rozhodujúcich o 
pridelení dotácie vrátane zoznamu udelených aj neudelených dotácií. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejňovať rozhodnutia o pridelení dotácie/grantu vrátane 
hodnotiacich tabuliek k jednotlivým projektom. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejňovať správy o realizovaných akciách financovaných z 
dotácie/grantu a zverejňovať pozvánky na podujatia financované z dotácie/grantu.  

 



7. Byty a sociálne zariadenia 

 
• Umožniť verejnosti prístup na zasadnutia komisií rozhodujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode 

bytov do osobného vlastníctva. 

• Zaviesť elektronickú evidenciu žiadostí (o pridelenie bytu, prevod bytov do osobného vlastníctva a 
o miesto v sociálnom a predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec) s možnosťou 
sledovania stavu žiadosti zverejnenej na internetovej stránke správcu / obce.  

• Ako dominantný spôsob prideľovania bytov a miest v sociálnych / predškolských zariadeniach 
zaviesť verejnosti prístupné žrebovanie. 

• Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejniť pravidlá prideľovania bytov a pravidlá 
prevodu bytov do osobného vlastníctva. 

• Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejniť zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o 
pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov max. do 7 dní od rozhodnutia. 

• Na internetovej stránke správcu bytov zverejniť oznámenia o zasadnutí komisií rozhodujúcich o 
pridelení bytu a prevodu bytov do osobného vlastníctva min. 7 dní pred jej stretnutím.. 

• Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejniť priebežne aktualizovanú (minimálne každých 
6 mesiacov) základnú štatistiku o bytoch v správe obce (koľko bytov má mesto, koľko je v prenájme, 
koľko je voľných a pod.) a žiadateľoch o byt a miesta v sociálnych a predškolských zariadeniach 
obce. 

• Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejniť zoznam sociálnych a predškolských zariadení, 
ktorých zriaďovateľom je obec vrátane informácie o aktuálnom počte klientov, počte voľných miest 
resp. počte žiadateľov o miesto v zariadení, informácie o možnostiach získania miesta v zariadení, 
rozpočte zariadenia, informácie o vedúcom/správcovi zariadenia a počte zamestnancov zariadenia. 

 



8. Personálna politika 
 • Realizovať výberové konania aj na miesta referentov. 

• Upraviť riešenie konfliktu záujmov členov výberovej komisie a trvalo ho 
zverejniť.  

• Výberové konania sprístupniť verejnosti. 

• Zaviesť zákaz menovať blízke osoby a zamestnancov iných spoločníkov 
týchto obchodných spoločností za zástupcov obce do obchodných 
spoločností s majoritou obce. 

• Zverejňovať informácie o konaní výberového konania min. 7 dní vopred na 
internetovej stránke obce. 

• Zaslať uchádzačom a trvalo zverejniť na internetovej stránke obce 
zápisnice z výberového konania obsahujúce min. charakteristiku 
obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o voľnom 
pracovnom mieste, počet a mená uchádzačov, mená, priezviská a titul 
členstva členov v komisii, sumárne hodnotenie komisie a poradie 
uchádzačov po hodnotení. 

 



9. Etika a konflikt záujmov 

 
• Prijať Etický kódex volených predstaviteľov obce a Etický kódex zamestnancov obce a obecných organizácií. 

• Predkladať rozšírené majetkové priznania starostu a poslancov (napr. v štruktúre projektu Politikaopen od Aliancie 
Fair-play) a zverejňovať ich spolu s potvrdením o podanom daňovom priznaní na internetovej stránke obce 
minimálne počas výkonu verejnej funkcie.  

• Zaviesť Etický kódex zamestnancov, ktorý bude obsahovať: deklaráciu majetkových, peňažných alebo iných vlastníckych pomerov; riešenie konfliktu 

záujmov; úpravu zneužívania svojho postavenia, služobných informácií a dôvery nadriadeného na získanie neoprávnených výhod pre seba alebo svojich blízkych; 
úpravu využívania verejných prostriedkov na osobný prospech; úpravu prijímania darov, výhod a pod.; úpravu akceptovaného správania a konania po skončení 
pracovného pomeru; sankcie v prípade porušenia ustanovení kódexu. 

• Zaviesť systém monitorovania členstva zamestnancov v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch iných 
právnických osôb. 

• Zaviesť systém monitorovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov z titulu vlastníctva nejakého podielu alebo 
postavenia spoločníkov v súkromných spoločnostiach. 

• Zaviesť systém profesionálneho a nestranného mechanizmu podpory, presadzovania a vyhodnocovania etického 
správania zamestnancov na úrovni obce (napríklad vo forme etického kancelára a odvolacieho orgánu k jeho 
rozhodnutiam). 

• Zaviesť osobitný režim riešenia sťažností spojenými s porušením etického kódexu (zabezpečené chránené 
oznamovanie nekalých praktík na pracovisku – whistleblowing) 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejniť všetky dokumenty týkajúce sa personálnej politiky – pracovný 
poriadok aj etické kódexy. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejniť zápisnice zo zasadnutí komisie OcZ na ochranu verejného záujmu na 
internetovej stránke obce. 

• Zverejniť na webe obce zoznam príjmov a výdavkov starostu/primátora za volebnú kampaň.  

• Zaviesť trvalý a verejný mechanizmus na nahlasovanie nekalých praktík, ako napr. hotlinka či online formulár a 
pravidelne podnety vyhodnocovať 

 



10. Územné plánovanie a stavebný úrad 

 • Do tvorby územného plánu zapojiť čo najväčší počet obyvateľov obce. 

• Zaviesť zásady všeobecnej zrozumiteľnosti pri územnoplánovacej dokumentácii 
obce.  

• Zaviesť kriteriálnu metodiku posudzovania a zásadu jednotnej aplikačnej praxe 
(zásada materiálnej rovnosti) pri porovnateľných stavebných zámeroch. 

• Zaviesť elektronickú podateľňu a elektronický register žiadostí v stavebnom konaní. 

• Trvalo zverejniť na internetovej stránke obce územný plán a územnoplánovacie 
podklady (napr. urbanistické štúdie). 

• Informácie o pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu medializovať 
aj prostredníctvom obecných médií a v miestnej tlači. 

• Na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zverejniť informácie o každej 
žiadosti o územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie doručené obci + archív 
takýchto žiadostí. 

• Využívať inštitút dočasnej úradnej tabule (§ 26 zákona 71/1967 Zb. o správnom 
konaní) a začiatky všetkých konaní umiestňovať na mieste investície a súčasne ich 
trvalo zverejniť na internetovej stránke obce. 

 



11. Obecné podniky a investície 
 

• Pri menovaní zástupcov obce do obchodných spoločností s majoritou obce 
a do rozpočtových a príspevkových organizácií obce zaviesť rovnaké 
pravidlá ako pri prijímaní zamestnancov obce. 

• Na internetovej stránke obce aj spoločnosti trvalo zverejňovať výročné 
správy, zakladacie (zriaďovacie) listiny, kontrakty s mestom a vedenie 
(resp. zloženie orgánov). 

• Nevytvárať ďalšie obchodné spoločnosti takýchto spoločností. 

 



5 najčastejších problémov a ich 
praktické riešenia 

1. Mesto inak odpovedalo ako predstavitelia chceli  

-> personálna a komunikačná stratégia mesta 

2. Možnosť verejnosti vyjadriť sa k akémukoľvek bodu pred hlasovaním + 
možné zneužitie  

-> stanovenie si jasných pravidiel, časový limit 

3. Zverejňovanie audio a videozáznamov zo zastupiteľstva 

->  Link na mestskú televíziu, YouTube 

4. Zverejňovanie údajov z výberových konaní – zápisnice. Problém ochrana 
údajov vs. verejný záujem. 

->  „Anonymizácia“ údajov zúčastnených okrem víťaza  

5. Konať výberové miesta vždy aj na miesta referentov (materská, PN-ky, 
atď.) 

-> vyhnúť sa akýmkoľvek podozreniam (NB vysoká nezamestnanosť SR). 

 



Prípadové štúdie – čím sa inšpirovať? 
Mesto Prievidza: Kompletné informácie o nájomných bytoch 
• Mesto Prievidza má veľmi kvalitne a prehľadne zverejnené informácie o nájomných bytoch v majetku 

mesta. Mesto zverejňuje nielen pravidelne aktualizovaný zoznam žiadateľov o prideleniu byty, ale aj 
zoznam pridelených bytov a tiež zoznam voľných bytov. V roku 2012 len 3 zo 100 samospráv v takomto 
rozsahu na webe zverejňovali informácie o bytoch (ďalšími sú Žilina a Svidník). 

• http://www.prievidza.sk/obyvatel/najomne-byty/zoznam-pridelenych-najomnych-bytov/ 
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Stará Ľubovňa: Úplná zápisnica z výberového konania 
• Tá obsahuje mená členov výberovej komisie, mená uchádzačov, dokonca aj adresy, 

písomné hodnotenia všetkých účastníkov, a tiež meno víťaza. Celkovo 
informovanie o personálnej oblasti samospráv vyšlo ako najhoršia oblasť z 11 
skúmaných. Len 6 samospráv zo 100 získalo za túto oblasť skóre viac než 50%.  

• http://www.staralubovna.sk/item/z-a-p-i-s-n-i-c-a/ 
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Žilina: prehľadné vyhodnotenie žiadostí grantov   

  • Mesto Žilina má veľmi prepracovaný systém udeľovania grantov a zároveň o nich 
kvalitne informuje vrátane prijatých žiadostí pre rok 2012, výsledkov a bodovania 
schválených žiadostí, a tiež archívnych informácií pre minulé roky. Žilina je zároveň 
jediná samospráva, ktorá má od Transparency plný počet bodov za oblasť dotácií a 
grantov. Napríklad len 4 ďalšie samosprávy zo 100 majú na webe zverejnené pravidlá 
na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení 
dotácií.  

• http://www.zilina.sk/111/grantovy-system----vseobecne-informacie/ 
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Svidník: Všetko dôležité z mestského zastupiteľstva na jednom mieste 

 • Prehľadne spracované a ľahko dostupné 
materiály, uznesenia, zápisnice, 
hlasovania, účasť na zasadnutiach 
mestského zastupiteľstva a dokonca aj 
videozáznamy nájdete v jednoduchej 
a prehľadnej forme na webe mesta.  

• Len 16 zo 100 najväčších samospráv 
zverejňuje videozáznamy z rokovaní 
mestského zastupiteľstva na svojich 
weboch. Je to ale určite posun vpred 
oproti šiestim v roku 2010. 

• http://www.svidnik.sk/mestske-
zastupitelstvo/zasadnutia/2012/ 
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OBEC Smižany – skokan roka 

 • Obec Smižany okrem titulu „skokan roka“, kedy sa jej podarilo skočiť z 99. miesta 
v roku 2010 na 6. miesto v roku 2012, dokázala že aj obec s veľkosťou malého 
mesta môže pôsobiť otvorene a poskytovať dostatok informácií o svojej činnosti. Aj 
napriek úplne jednoduchej webovej stránke, je na nej všetko potrebné a pre 
transparentnú samosprávu nevyhnutné. 

• http://www.smizany.sk/  

http://mesta2012.transparency.sk/sk/sets/mesta-2012/Smizany/info
http://www.smizany.sk/


A ešte jedna zaujímavosť... 
Svidník: Nezostrihaný video záznam z výberového konania   
• Na webstránke mesta Svidník si môžete pozrieť kompletné nezostrihané video 

z výberového konania na post riaditeľa CVČ vo Svidníku.  

• http://www.svidnik.sk/videogaleria/2012/vyberove-konanie-na-post-riaditela-cvc-
vo-svidniku/  
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Inšpirácia zo zahraničia 

3 príklady: 

• City of Manchester, UK 

www.manchester.gov.uk 

• Louisville, Kentucky, USA 

http://www.louisvilleky.gov/ 

• Arvada, Colorado, USA 

http://arvada.org/  

 

Ďalšie US mestá a zaujímavé webstránky: 
http://www.centerdigitalgov.com/survey/88/2012  
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City of Manchester, UK 
 • Keď mesto zaujíma názor občana 

www.manchester.gov.uk  
(complaints and consultations) 
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Louisville, Kentucky, USA 
 Keď sa mesto nebojí zverejniť 

všetko, čo sa dá 

• http://www.louisvilleky.gov/ 

• http://portal.louisvilleky.gov/
service/data  

•   
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Arvada, Colorado, USA 
 

• http://arvada.org/  
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Ďakujeme za pozornosť 

Kontakt: 

Ľuba Riapošová 

Tomáš Jacko 

• tis@transparency.sk 

 

mailto:tis@transparency.sk

