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CIELECIELE PROJEKTUPROJEKTU

1.1. Riešiť problémyRiešiť problémy

2.2. Monitorovať spôsoby riešeníMonitorovať spôsoby riešení

www.odkazprestarostu.sk

2.2. Monitorovať spôsoby riešeníMonitorovať spôsoby riešení

3.3. Online aktivizmusOnline aktivizmus

4.4. Zlepšenie komunikácie samosprávZlepšenie komunikácie samospráv

5.5. Oslovenie mladýchOslovenie mladých
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�� InInšpirácia FixMyStreet.comšpirácia FixMyStreet.com

�� Vývoj systémuVývoj systému

�� Stretnutia so starostamiStretnutia so starostami
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�� Kontrola podnetovKontrola podnetov

�� Dôveryhodnosť štatistíkDôveryhodnosť štatistík

REDAKČNÝREDAKČNÝ SYSTÉMSYSTÉM

�� Dôveryhodnosť štatistíkDôveryhodnosť štatistík

�� Riadené rozširovanieRiadené rozširovanie

�� Postupné zdokonaľovaniePostupné zdokonaľovanie

�� API rozhranieAPI rozhranie
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�� ObObčan nemusí hľadať kontaktyčan nemusí hľadať kontakty

�� Verejný tlak Verejný tlak 

PLUSY PLUSY PROJEKTUPROJEKTU

�� Šírenie informácií o kompetenciách Šírenie informácií o kompetenciách 

�� Posilnenie imidžu dobrých samospráv Posilnenie imidžu dobrých samospráv 

�� Identifikovanie dlhodobIdentifikovanie dlhodobých ých 
a často opakujúcich sa problémova často opakujúcich sa problémov
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DOTERAJDOTERAJŠIAŠIA PRAXPRAX

�� Viac ako 450 podnetovViac ako 450 podnetov

�� 1/3 podnetov je vyriešená 1/3 podnetov je vyriešená �� 1/3 podnetov je vyriešená 1/3 podnetov je vyriešená 

�� Rozdielne prístupy samospráv Rozdielne prístupy samospráv 

�� Stúpajúca návštevnosť Stúpajúca návštevnosť 

�� Portál len pre Bratislavu?Portál len pre Bratislavu?
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PODMIENKYPODMIENKY ÚSPEŠNOSTIÚSPEŠNOSTI

�� Reakcie samosprávy na podnetReakcie samosprávy na podnet

�� Užívateľ, ktorý sa naozaj zaujíma Užívateľ, ktorý sa naozaj zaujíma 
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�� Užívateľ, ktorý sa naozaj zaujíma Užívateľ, ktorý sa naozaj zaujíma 

�� Ústretové lokálne médiáÚstretové lokálne médiá

�� Aktívny administrátor Aktívny administrátor 

�� Sociálne sieteSociálne siete
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REAKCIE REAKCIE ĽUDÍĽUDÍ

Len tak som zadal žiadosť o riešenie problému.Len tak som zadal žiadosť o riešenie problému.

Som priam unesený, že sa problém vyriešil do dvoch dní.Som priam unesený, že sa problém vyriešil do dvoch dní.

Objavila som Vás náhodou v mužskej časti mesačníka EvaObjavila som Vás náhodou v mužskej časti mesačníka Eva--Adamovi, Adamovi, 

tak ale nemá chybu Vaša stránka, držím palce a nepochybne Vás tak ale nemá chybu Vaša stránka, držím palce a nepochybne Vás tak ale nemá chybu Vaša stránka, držím palce a nepochybne Vás tak ale nemá chybu Vaša stránka, držím palce a nepochybne Vás 

"použijem"."použijem".

Prečo ma nútite fotografovaPrečo ma nútite fotografova ť problémy, na ktoré chcem poukázať,  ť problémy, na ktoré chcem poukázať, 

keď si ich kompetentní nevšímajú?keď si ich kompetentní nevšímajú?

Chcela by som sa Vám poďakovať za skvelú prácu,Chcela by som sa Vám poďakovať za skvelú prácu,

ktorú robíte na tomto projekte.ktorú robíte na tomto projekte.
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MÉDIÁ O MÉDIÁ O PROJEKTEPROJEKTE

Napíšete pár slov na web a svet za Vašim oknom sa zmení k Napíšete pár slov na web a svet za Vašim oknom sa zmení k 

lepšiemu.lepšiemu.
�� medialne.skmedialne.sk

Na webe vidno, ako samospráva reaguje na podnety. Ak sa vyjadrí, Na webe vidno, ako samospráva reaguje na podnety. Ak sa vyjadrí, 

na stránke budú zverejnené odpovede...na stránke budú zverejnené odpovede...na stránke budú zverejnené odpovede...na stránke budú zverejnené odpovede...
�� sme.sksme.sk

V Bratislavě si mohou lidé postežovat na stránkách V Bratislavě si mohou lidé postežovat na stránkách 

Odkazprestarostu.sk. Řeší se vraky, poškozený trávník ve dvoře, Odkazprestarostu.sk. Řeší se vraky, poškozený trávník ve dvoře, 

znečištěné ulice...znečištěné ulice...
�� idnes.czidnes.cz

Už teraz možno skonštatovaťUž teraz možno skonštatovať , že Banskobystričanov trápia iné  , že Banskobystričanov trápia iné 

problémy ako napr. ľudí v Bratislave.problémy ako napr. ľudí v Bratislave.
�� bbonline.skbbonline.sk
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Aplikácie pre smartfónyAplikácie pre smartfóny

Nástroj pre lokálnych lobistovNástroj pre lokálnych lobistov

Priebežný ranking samosprávPriebežný ranking samospráv

Investor Investor > > motivácia užívateľamotivácia užívateľa

Formulár na weboch samosprávFormulár na weboch samospráv
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Aplikácie pre smartfónyAplikácie pre smartfóny

Nástroj pre lokálnych lobistovNástroj pre lokálnych lobistov

Priebežný ranking samosprávPriebežný ranking samospráv

Investor Investor > > motivácia užívateľamotivácia užívateľa

Formulár na weboch samosprávFormulár na weboch samospráv

11/15

BUDÚCNOSŤBUDÚCNOSŤ



Aplikácie pre smartfónyAplikácie pre smartfóny
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Aplikácie pre smartfónyAplikácie pre smartfóny

Nástroj pre lokálnych lobistovNástroj pre lokálnych lobistov

Priebežný ranking samosprávPriebežný ranking samospráv

Investor Investor > > motivácia užívateľamotivácia užívateľa

Formulár na weboch samosprávFormulár na weboch samospráv

Hodnotenie samosprávy

ČAS

UŽÍVATEĽ

PODNET

Hodnotenie samosprávy

13/15

BUDÚCNOSŤBUDÚCNOSŤ
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ROZROZŠÍRME SPOLUŠÍRME SPOLU
PROJEKTPROJEKT KU VÁMKU VÁM

Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť

kisdurka@governance.skkisdurka@governance.sk

09440944 492 625492 625
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