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Aktivity platformy otvoreného vládnutia  

1. Úvod  
 

Na základe zadania zadefinovaného v rámci uzavretej zmluvy o spolupráci medzi Mestom 

a spracovateľom, bolo potrebné: 

- pripraviť a organizačne zabezpečiť  aktivity a činnosť  pre 6 stretnutí platformy, 
- realizovať informačné a propagačné aktivity o činnosti platformy, 
- kreovať stratégiu tzv. vťahovania nových aktérov otvoreného vládnutia, 
- identifikovať ľahko realizovateľné krátkodobé ciele, 
- vyhodnocovať aktivity platformy a poskytovať Mestu výstupy zo stretnutí, 
- výstupy spracovávať vo forme správa a grafických zápisov a odporúčaní ďalšieho 

rozvoja aktivít platformy.  
 

V rámci platformy otvoreného vládnutia sa uskutočnilo od novembra 2021 do júla 2022 spolu 

6 stretnutí, z toho 4 boli realizované online z dôvodu pandemickej situácie. Stretnutí sa 

zúčastňovali zástupcovia mesta, odbornej verejnosti, neziskových organizácií, firemného 

prostredia a tiež  aktívni občania. Z každého stretnutia bol vyhotovený záznam, ktorý bol 

zaslaný na MsÚ. 

Na 1. stretnutí (3.11.2021) sa predstavil akčný plán a zrekapitulovali sa doterajšie kroky. 

Účastníci diskutovali aj o ďalšom fungovaní platformy. Stretnutia sa zúčastnilo 23 účastníkov. 

Na 2. stretnutí (1.12.2021) participovalo 17 účastníkov. Náplňou stretnutia bolo predstavenie 

Integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja a diskusia k tvorbe stratégie 

otvoreného vládnutia. Prvýkrát sa súčasťou stretnutia stalo aj téma Živé témy, čiže témy, ktoré 

rezonujú v Banskej Bystrici a týkajú sa participácie verejnosti a otvoreného vládnutia. 

Tentokrát sa venovali téme Mestského parku. 

Hlavnou témou 3. stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 2.2.2022, bolo formulovanie vízie a hlavného 

cieľa, upresnenie formulácie priorít a záväzkov stratégie. Stretnutia sa zúčastnilo 19 

účastníkov.  

4.stretnutia (6.4.2022) sa zúčastnilo 21 účastníkov. Účastníci prediskutovali druhú verziu 

návrhu strategického rámca Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici a vyhodnotili ako 

pokračuje rozvoj platformy Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici. V závere sa predstavili aj 

Živé témy, účastníci sa dozvedeli ako pokračuje plánovanie Mestského parku,  spracovanie 

Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja,  Participatívny rozpočet a projekt Zelené 

sídliská. 

5. stretnutie (12.5.2022) sa odohralo prvýkrát naživo a to v priestoroch mestskej Radnice. 

Zúčastnilo sa ho 29 účastníkov. Témou stretnutia bola definícia platformy a spoločná diskusia 

o tom, čo je platforma a ako si predstavujeme fungovanie mestskej platformy v Banskej 

Bystrici. 

Posledné, 6. stretnutie (21.7.2022) sa uskutočnilo naživo v Robotníckom dome a zúčastnilo 

sa ho 13 účastníkov. Hlavnou témou bolo prerokovanie výsledného návrhu stratégie otvorenej 

samosprávy a diskusia k určeniu ľahko realizovateľných krátkodobých úloh. 
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Prehľad tém uskutočnených verejných stretnutí 

3.11. 2021 - 1. verejné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia  

● Akčný plán a rekapitulácia doterajších krokov 
● Navrhnutie ďalšieho fungovania platformy 

1.12. 2021 - 2. verejné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia  

● Otvorené vládnutie a Stratégia udržateľného mestského rozvoja 

● Stratégia otvoreného vládnutia 

2.2.2022 - 3. odborno-pracovné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia 

● Verifikovanie a aktualizovanie výstupov spracovaných tém akčného plánu 

● Formulovanie vízie a hlavného cieľa, upresnenie formulácie priorít a záväzkov 

stratégie  

6.4.2022 - 4. odborno-pracovné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia 

● Prediskutovať druhú verziu návrhu strategického rámca Otvoreného vládnutia v 

Banskej Bystrici. 

● Vyhodnotiť ako pokračuje rozvoj platformy Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici. 

● Informovať o Živých témach v Banskej Bystrici 

12.5.2022 - 5. stretnutie platformy otvorenej samosprávy 

● "mestská platforma" - hodnoty, priority, ďalšie fungovanie 

● Predstavenie živých projektov, do ktorých sa môžu zapojiť všetci Banskobystričania a 

Banskobystričanky 

21. 7. 2022 - 6. stretnutie platformy otvorenej samosprávy 

● Prerokovanie výsledného návrhu stratégie otvorenej samosprávy 

● Diskusia k určeniu krátkodobých úloh 
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2. Výstupné správy zo stretnutí platformy 
 

1. verejné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia - 3. 11. 2021  

Cieľ: Akčný plán a rekapitulácia doterajších krokov 
Navrhnutie ďalšieho fungovania platformy 

- Účastníci: 23 prítomných, registrovaných 20  (p. prílohu č. 2) 

Spôsob stretnutia: online  
Záznam zo stretnutia: online nahrávka 

 

 

Na 1. stretnutí otvoreného vládnutia vedenie mesta deklarovalo význam otvoreného 

vládnutia pre mesto a jeho občanov a zdôraznili jeho apolitickosť. 

Účastníci počas diskusie na otázky: “Ako si predstavujete praktické fungovanie platformy 

v rámci nasledujúcich 5 stretnutí?” a “Ako si predstavujete ďalšie fungovanie platformy do 

budúcnosti?” vyjadrili spoločnú potrebu o sformalizovanie platformy a jej prijatie do 

mestských štruktúr. Práve to by malo pomôcť k vážnosti platformy pred zástupcami 

verejnosti a mesta a zároveň zabezpečiť jej udržateľnosť. Taktiež je potrebné rozšíriť 

platformu o ďalších aktívnych občanov a zosieťovať ju s ďalšími akciami v meste. 

 

Zo spoločných rozhovorov  vyplynuli úlohy, ktoré pomôžu pri splnení cieľov pre fázu písania 
stratégie OGP a zastabilizovania platformy. Ide o potrebu rozširovania platformy, vzdelávanie 
úradníkov a občanov o otvorenom vládnutí, o zjednodušenie účasti na stretnutiach a o 
monitorovanie platformy a vyhodnocovanie jej fungovania na čele s doc. K. Vitališovou z UMB. 

https://docs.google.com/document/d/1_gQBT-fqy39XxC5JfJsOBIC8uaLV4xw2/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1QaD1fMJnbTNZSd_VtzV-gJ1WCbIVDqYM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPzsfhlkKsZmxEIALT_F2HCekC1idAJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPzsfhlkKsZmxEIALT_F2HCekC1idAJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZOZNv75rQgPz3Yc6soCak6e4wZBW0Kla/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZOZNv75rQgPz3Yc6soCak6e4wZBW0Kla/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLgRFg7fmLBFFZki2lvc6jey6CzitnpF/view?usp=sharing
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2. verejné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia - 1. 12. 2021 

Cieľ: Otvorené vládnutie a Stratégia udržateľného mestského rozvoja 
Stratégia otvoreného vládnutia 

 
Účastníci: 17 prítomných, 15 registrovaných (p. prílohu č. 2) 
Spôsob stretnutia: online  
Záznam zo stretnutia: nahrávka a prezentácia. 

-  

Na 2. stretnutí otvoreného vládnutia 
sa pripomenul hlavný cieľ platformy, ktorým je vytvorenie a posilnenie partnerstva medzi 
mestom a verejnosťou. Zhrnula sa tiež štruktúru a úlohy platformy do augusta 2022, ale aj 
do budúcnosti. 

Bola predstavená podrobná tvorba Integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja 
(IÚS UMR) pričom v rámci diskusie sa od účastníkov ozvala silná požiadavka na 
zapojenie občanov do tvorby IÚS UMR včas, a teda v stave, kedy je ešte možnosť sa na 
stratégii spolupodieľať.  

V rámci užšej pracovnej skupiny sa všetci zhodli, že externým spracovateľom stratégie bude 
partnerská organizácia IŠUP, n. o.. Ako blízki spolupracovníci boli navrhnutí zástupcovia MsÚ, 
a to konkrétne jeden zástupca z oddelenia strategického plánovania mesta a jeden 
koordinátor, ktorý zabezpečí kontaktovanie kompetentných zamestnancov úradu podľa 
tematického zamerania stratégie. Rozpracovaná štruktúra je znázornené v podrobnom 
diagrame. 

Jadro+ a experti na tvorbu stratégie budú na verejných stretnutiach pripomienkovať 
aktualizácie v dokumente stratégie otvoreného vládnutia, ktorý dodá na konzultáciu 
spracovateľ stratégie. Ten si bude na základe spracovaných tematických okruhov pozývať 
hovorcov jednotlivých tém. 

Na dosiahnutie zapojenia aj širokej verejnosti je potrebné dobré informovanie o témach a čase 
stretnutí, a to prostredníctvom organizátorov, ale aj mestského úradu a kancelárie primátora. 

Počas diskusie rezonovala téma financií a že treba rozlišovať  participàciu, ktorá je dobrovoľná 
a spracovávanie a zodpovednosť, ktoré by mali byť finančne ohodnotené. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1_gQBT-fqy39XxC5JfJsOBIC8uaLV4xw2/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/11VJA92-uiGFiAYGLsi934lL8CRVVDj-P/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1r2qp1sW5uLDraOkmXaexYTuQZM_oSQ5kRFrviucJVwM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18dhKHhVtd8ALYhBiPv9nAz2UyDKFihhr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18dhKHhVtd8ALYhBiPv9nAz2UyDKFihhr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O2CqRFhXYP_skHzgxr-9FqS8HTPk_kcP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O2CqRFhXYP_skHzgxr-9FqS8HTPk_kcP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgie7ryFi3JaVr9npNy_QME47fakUHzZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dgie7ryFi3JaVr9npNy_QME47fakUHzZ/view?usp=sharing
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Predstavené boli aj živé témy, ktoré sú 
momentálne v Banskej Bystrici aktuálne. 
Práve platforma otvoreného vládnutia by 
mohla vytvoriť priestor na ich hosťovanie. 
Medzi najaktuálnejšie živé témy patria 
Mestský park a tvorba IÚS UMR.  

 

 

3. odborno-pracovné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia - 2. 

2. 2022 

Cieľ: Verifikovanie a aktualizovanie výstupov spracovaných tém akčného plánu 
Formulovanie vízie a hlavného cieľa, spresnenie formulácie priorít a záväzkov 

stratégie  
 
Účastníci: 19 prítomných, 19 registrovaných (p. prílohu č. 2) 
Spôsob stretnutia: online  
Záznam zo stretnutia: nahrávka , prezentácia 

 
Na treťom stretnutí boli predstavené očakávania MsÚ od stratégie Otvoreného vládnutia a 
taktiež hlavné míľniky IÚS. Dôležitým bodom bolo prepojenie IÚS s časovým plánom 
spracovania stratégie. 

https://drive.google.com/file/d/17ztx7WPb_5iwdipkDnUd4UVxdOgJ5OrV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_gQBT-fqy39XxC5JfJsOBIC8uaLV4xw2/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/18lpOvQdlWjPUGlmD_lMhb6EQ9AQao9l7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zb7iW5d1zNRjhAZby-SpiGElVbPZWO9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14sTZreCidbv9BqbkMNksMrLKR_KfXyIt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18V3At-bGu4-rlW9NeVCb5W5XarMStU0d/view?usp=sharing
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Pri spoločnej diskusii a pripomienkovaní sa doladil návrh vízie do roku 2030:  

V Banskej Bystrici bude samospráva vytváraná systematickou aplikáciou princípov 

spolupráce, participácie a transparentnosti v partnerskej komunikácii s obyvateľmi, 

združeniami, podnikmi a ďalšími subjektmi vo všetkých oblastiach týkajúcich sa života 

obyvateľov a rozvoja mesta.  

V rámci stratégie boli predstavené 2 priority: Verejný priestor s témami - participácia, tvorba 

dokumentov, komunitné plánovanie, environment a Otvorený úrad s témami - komunikácia, 

transparentnosť, rodová rovnosť, antikorupcia. Nasledovala diskusia, ktorá následne 

pokračovala ako pripomienkovanie cez email. 

V rámci aktuálnej živej témy boli predstavené plánovacie aktivity Mestského parku, ktoré sa 

za posledné 2 mesiace udiali. 

 

4. odborno-pracovné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia - 6. 

4. 2022  

Cieľ: Prediskutovať druhú verziu návrhu strategického rámca Otvoreného vládnutia  
Vyhodnotiť ako pokračuje rozvoj platformy Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici. 
Informovať o Živých témach v Banskej Bystrici 

 
Účastníci: 21 prítomných, 19 registrovaných (p. prílohu č. 2) 
Spôsob stretnutia: online  
Záznam zo stretnutia: nahrávka, prezentácia 

 

https://docs.google.com/document/d/143S2pjiCV_Da7OQtobMzJOi0a1ugjv_e/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZWmcNsl7BaM28bXu8ocXoUaB6FCT7Ch9/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://www.banskabystrica.sk/samosprava/otvorena-samosprava-ogp-local/participativne-planovanie/mestsky-park/aktivity-participativneho-procesu/
https://docs.google.com/document/d/1_gQBT-fqy39XxC5JfJsOBIC8uaLV4xw2/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1vPU0QqQ0m6IK5zOc2mkzCK4WJn12H96J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LqWQdDKSsWhsJzO9VFfDFRC6a7YDBQf8/view?usp=sharing
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Na štvrtom stretnutí sa okrem zhrnutia predchádzajúcich krokov predstavil aktuálny návrh 
stratégie. Stratégia je rozdelená na tri priority podľa priorít otvoreného vládnutia, ku ktorým sa 
prihlásil Mestský úrad Banská Bystrica: participácia, spolupráca a transparentnosť. Tento 
návrh vychádza z pôvodného návrhu stratégie otvoreného vládnutia (obsahoval dve priority 
– verejný priestor a otvorený úrad) a z 38 pripomienok a podnetov, ktoré prišli od 9 subjektov 
(prehľad pripomienok a spôsob ich zapracovania do stratégie je v osobitnom dokumente).  

Počas nasledujúcej diskusie mali možnosť účastníci pripomienkovať víziu, hlavný cieľ, tri 
priority a tri strategické ciele, ako aj špecifické ciele priradené k strategickým cieľom – podnety 
sú zapísané tu. 

V ďalšej časti sa účastníci rozdelili na tri skupiny, aby prediskutovali námety na cieľové 
hodnoty merateľných ukazovateľov strategických a špecifických cieľov. Každá skupina 
diskutovala o jednej z troch priorít. Podnety sú zaznamenané tu.  

 

Nový koncept stratégie so všetkými zapracovanými pripomienkami nájdete tu.  

Predstavené boli aj nasledujúce kroky v ďalšej tvorbe stratégie: zber pripomienok k stratégii, 
ich zapracovanie, prerokovanie s expertnou skupinou, dopracovanie analytickej časti (Apríl); 
finalizácia analytickej, strategickej a implementačnej časti, zosúladenie s IÚS UMR Banská 
Bystrica (Máj); prerokovanie a schválenie návrhu stratégie v platforme (predpokladaný dátum 
8.6.) a na MsÚ (Jún). 

Časť stretnutia bola venovaná aj rozvoju platformy. Išlo o informácie o súčasnom stave 
platformy, o spôsoboch komunikácie, počte kontaktov a oslovených. Konkrétne čísla a grafy 
sú uvedené v prezentácii. Účastníci sa vyjadrili, ako podľa nich osloviť ďalších aktérov, 
hlavne z podnikateľského sektora (prostredníctvom zväzov, cechov, spolkov, SOPK ap.).  

V rámci živých tém sa priblížili aktuálne informácie o: plánovaní Mestského parku,  spracovaní 
Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja, Participatívnom rozpočte a Zelených 
sídliskách. 

 

 

5. stretnutie platformy otvorenej samosprávy - 12.5.2022  

Cieľ: "mestská platforma" - hodnoty, priority, ďalšie fungovanie 
Predstavenie živých projektov, do ktorých sa môžu zapojiť všetci Banskobystričania a 
Banskobystričanky - Participatívny rozpočet, Zelené sídliská, IÚS, Mesto kultúry, 
Mestský park, Stratégia otvoreného vládnutia.  

 
Účastníci: 23 prítomných, 22 registrovaných (p. prílohu č. 2) 
Spôsob stretnutia: prezenčne, Radnica  

https://docs.google.com/document/d/1euThqYRMKpATT1UG8ZtRmgCjV4eRLj8S/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1euThqYRMKpATT1UG8ZtRmgCjV4eRLj8S/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D--1GZMo8jUJFVzmDDjgJntU1bE-8U3W/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qRZVuozQ-NBcn8bdHo0fIQXeO8lSaitH/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rpfb7KaE2_vZdIZuoA-LI06M_E2NKKhm/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11cjbOrsChuTSsl-DvJt0NGWPCnuiP7wy/edit?usp=drivesdk&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1LqWQdDKSsWhsJzO9VFfDFRC6a7YDBQf8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_gQBT-fqy39XxC5JfJsOBIC8uaLV4xw2/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
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Piate stretnutie mestskej platformy sa odohralo prvýkrát naživo a bola vedená metódou kruhu.  

Hlavnou témou stretnutia bola definícia platformy a spoločná diskusia o tom, čo je platforma 

a ako si predstavujeme fungovanie mestskej platformy v Banskej Bystrici.  

Mestská platforma… (mestská spolupracovňa / Bystrický SPOT - treba rozhodnúť, nový 

názov) 

… je bezpečný priestor na dialóg medzi mestom a obyvateľmi a obyvateľmi a mestom. 
… je priestor, ktorý je spoločným dielom obyvateľov a aj mesta - líder sedí na každej 
stoličke. 

… je spoločným priestorom mesta a obyvateľov pre spoluprácu, participáciu a 
transparentnosť. 

 

 

Identifikácia hlavných úloh a poslania Mestskej platformy (MP) a odporúčaní do 

ďalšieho obdobia: 

● MP má byť priestor pre stretnutia všetkých skupín obyvateľov mesta 

● MP má poskytovať priestor pre otvorenú spoluprácu na aktuálnych témach a 

veciach, čo nás tešia, ale aj trápia 

● MP má dávať priestor pre akúkoľvek tému, ktorá je pre verejné blaho 

● Ktokoľvek by mal mať možnosť zvolať si MP a mesto by mu malo dať pomocnú ruku 

pri organizovaní stretnutia 

● MP dáva možnosť pre posilňovanie obojsmernej komunikácie 

● MP má byť priestor pre spoluprácu, pre spoločnú kolektívnu inteligenciu 

● MP má slúžiť na vzdelávanie obyvateľov o spolupráci a komunikácii, učí ich 

artikulovať svoje potreby a nápady voči mestu a veciam, čo sa dejú v meste 

● MP má budovať uvedomelých obyvateľov - občianske vzdelávanie 

● MP môže vychovávať Banskobystričanky a Banskobystričanov, ktorí sú schopní 

konštruktívne prispievať k hľadaniu riešenia vo veciach verejných v oblasti rozvoja 

mesta 

● MP má vytvárať priestor, kde sa eliminuje polarizácia 

● MP má posilňovať partnerstvo, v ktorom sú si obyvatelia aj zástupcovia mesta rovní, 

a ktoré prispieva ku kvalitným verejným službám  

● MP má posilňovať spoluzodpovednosť a uvedomenie si, že každý z nás sme líder a 

vytvárame prostredie okolo nás 

● MP dáva priestor pre propagáciu živých tém, ktoré vítajú spoluprácu a participáciu 
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● MP by mal byť priestor, ktorý  priláka proaktívnych a kreatívnych 

ľudí, ktorí na ňu budú nielen chodiť a prispievať svojimi nápadmi, ale aj ďalej šíriť 

povedomie o nej vo svojom okolí 

● MP má byť ľudským priestorom, ktorému rozumejú všetky obyvateľky a obyvatelia 

mesta 

 

V druhej časti bol priestor na odprezentovanie a následnú diskusiu o živých témach: 

Participatívny rozpočet, Zelené sídliská, IÚS, Mesto kultúry, Mestský park, Stratégia 

otvoreného vládnutia.  

 

6. stretnutie platformy Otvoreného vládnutia - 21. 7. 2022 

Cieľ: Prerokovanie výsledného návrhu stratégie otvorenej samosprávy 
Diskusia k určeniu krátkodobých úloh 

Účastníci: 13 prítomných, 13 registrovaných (p. prílohu č. 2)  
Spôsob stretnutia: prezenčne, Robotnícky dom 

 

Na 6. stretnutí platformy otvoreného vládnutia sa v úvode predstavil už tretí variant stratégie 

so 4 prioritami na požiadavku MsÚ. Nasledovala diskusia o stratégii, podnety a otázka 

priorizácie. Hlavné podnety a námety z diskusie sú, že doterajší výstup je výsledkom 

občianskej stratégie, bez priorizácie - tú si musí urobiť mesto a rozhodnúť, čo je schopné 

zrealizovať a čomu dá prioritu.  

Platforma odporúča dve priority pre AP na roky 2023 - 2024: 

1. Navýšiť kapacity pre otvorené vládnutia,  ktoré nemusia znamenať zvýšenie počtu 

zamestnancov, ale budú spočívať v zmene nastavenia pracovných procesov 

zaškolením zamestnancov. 

2. Otvorené dáta - aj tu je najkritickejšou témou navýšenie kapacít. Nastala zhoda v tom, 

že Mesto v spolupráci s odborníkmi (i mimo BB) zadefinuje potreby a zostaví plán 

rozširovania dát a budovanie infraštruktúry a následne bude postupne hľadať nástroje 

a zdroje na jeho realizáciu. Pričom sa odporúča efektívne využívať dáta z národných 

databáz a spoluprácu s UMB. 

A zaviesť ako merateľný ukazovateľ 3.1 - počet diskusií s odborníkmi (odbornou verejnosťou). 

https://docs.google.com/document/d/1_gQBT-fqy39XxC5JfJsOBIC8uaLV4xw2/edit?usp=sharing&ouid=108364054809083788780&rtpof=true&sd=true
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V ďalšej diskusii sa participanti venovali analýze vybraných 8 krátkodobých 

cieľov. Tie boli zozbierané v rámci doterajších výsledkov rokovania platformy a 

pripomienkových konaní. Nakoniec sa odsúhlasili nasledovné úlohy pre MsÚ: 

- vypracuje harmonogram publikovania otvorených dát spracovaný v spolupráci 

s odbornou verejnosťou 

- pri nákupe software zverejní zdôvodnenie prečo sa rozhodlo pre otvorený, 

resp. zatvorený, zdrojový kód 

- zavedie opatrenia na zvýšenie počtu odpovedí v programe “odkaz pre starostu” 

- stransparentní informácie o odborných konzultáciách k dôležitým rozvojovým 

témam mesta 

- vyšpecifikuje spôsoby informovania pre jednotlivé cieľové skupiny (ohrozené, 

územné, sektorové) 

- oboznámi jednotlivé cieľové skupiny o pre ne vhodných informačných kanáloch 

- zavedie nové spôsoby informovania - osobné pozvania e-mailom, resp. v 

komunitách 

 

Účastníci na záver predostreli spoločnú požiadavku, že by mali radi prehľad a 

informácie o priebežných zmenách na stratégii. 
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3. Závery - návrh odporúčaní 

 

Výstupy z realizácie šiestich stretnutí platformy dokumentujú, že požadované zadanie MsÚ 

bolo dodržané. Prípravu a organizáciu stretnutí mal na starosti tím DC, n. o. a program 

a realizácia sa uskutočnili v spolupráci s koordinátorkou pre participáciu a otvorené vládnutie 

MsÚ a s tímom IŠUP, n.o. Výstupy boli zasielané na MsÚ a publikované aj na webe. 

Prostredníctvom web stránky a e-mailov boli zabezpečované aj informačné a propagačné 

aktivity. 

 

Počas rokovaní platformy sa riešilo nielen jej rozširovanie, ale aj jej postavenie a úloha do 

budúcnosti. Názory a odporúčania platformy možno zhrnúť nasledovne: 

Mestská platforma (mestská spolupracovňa/Bystrický SPOT - treba dotiahnuť zmenu názvu):  

… je bezpečný priestor na dialóg medzi Mestom a obyvateľmi a obyvateľmi a mestom. 

… je priestor, ktorý je spoločným dielom obyvateľov a aj Mesta - líder sedí na každej stoličke. 

… je spoločným priestorom Mesta a verejnosti pre spoluprácu, participáciu a transparentnosť. 

 

Ako hlavné úlohy a poslanie Mestskej platformy účastníci identifikovali: 

- Vytváranie podmienok a možností  pre posilňovanie obojsmernej komunikácie, 

spolupráce a  spoločnej kolektívnej inteligencie. 

- Zabezpečenie možností pre vzdelávanie obyvateliek a obyvateľov o spolupráci 

a komunikácii, učí ich artikulovať svoje potreby a nápady voči mestu a veciam, čo sa 

dejú v meste. 

- Podpora ďalších Banskobystričaniek a Banskobystričanov, ktorí sú schopní 

konštruktívne prispievať k hľadaniu riešení vo veciach verejných v oblasti rozvoja 

mesta. 

- Eliminácia polarizácie a posilňovanie partnerstva, v ktorom sú si obyvatelia aj 

zástupcovia mesta rovní, a ktoré prispieva ku kvalitným verejným službám  

a posilneniu pocitu spoluzodpovednosti.  

 

Záverečné odporúčanie do ďalšieho obdobia : 

- Neformalizovať Mestskú platformu, dať jej iný ľudskejší a zrozumiteľný názov. 

- Pokračovať v organizovaní stretnutí Mestskej platformy, pričom môže ísť o kombináciu 

prezenčných aj online stretnutí. 

- Možnosť zvolať Mestskú platformu by mohol mať ktorýkoľvek jej člen a Mesto by mu 

malo pomôcť pri zorganizovaní stretnutia. 

- Mestská platforma by mala byť jednak odborným a intelektuálnym zázemím Inštitútu 

pre otvorené vládnutie, ale a jeho monitorovacím a hodnotiacim orgánom. 

- Diskutovať pravidelne o tzv. živých témach. 

- Rozšíriť platformu o ďalších aktívnych občanov a zosieťovať ju s ďalšími akciami 

v meste.  
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Stratégia vťahovania aktérov otvoreného vládnutia 

 

Výsledky stratégie „vťahovania“ aktérov 
 

Aktivity v rámci projektu Otvorenej samosprávy sa komunikovali prostredníctvom 

sociálnych sietí mesta Banská Bystrica a samostatnej Facebook stránky  

(https://www.facebook.com/ogplbb) a na webovej stránke mesta Banská Bystrica 

(https://www.banskabystrica.sk/samosprava/otvorena-samosprava-ogp-

local/partnerstva-pre-otvorene-vladnutie-ogp/) a projektu OGP 

(http://www.ogplocalbb.sk). 

Pozvánky na stretnutia boli zasielané taktiež e-mailom aj spolu s programom 

stretnutí.  

Počas realizácie projektu stúpol počet fanúšikov na sociálnej sieti Facebook 

stránky Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici zo 152 na 212, čo 

predstavuje nárast o 39 %. Počet sledovateľov stúpol zo 158 na 225 (42 %).  

Podľa štatistík prevažujú medzi fanúšikmi ženy nad mužmi a sú hlavne z vekovej 

skupiny 35 – 40 rokov. Témy, ktoré mali v rámci Facebook príspevkov najväčší dosah, 

sú práve príspevky týkajúce sa tzv. Živých tém ako napríklad Mestský park a Zelené 

sídliská. 

Zároveň stúpol počet ľudí v mailing liste z 216  na 337, čo predstavuje nárast o 121 

členov (56%). To znamená, že zvolená stratégia vťahovania nových aktérov do 

Mestskej platformy otvoreného vládnutia bola veľmi úspešná, aj vďaka dobre zvolenej 

marketingovej stratégii v spolupráci s Mestom.  

Medzi odberateľmi sú zástupcovia verejnej správy, neziskového sektora, 

akademickej obce, firemného prostredia a aktívni občania. 

 

Odporúčania: 

- Spraviť dizajn manuál pre posielanie newslettra a tvorbu statusov na sociálne 

siete, 

- Posielať pravidelne newsletter s novinkami z oblasti otvorenej samosprávy, 

- Pravidelne informovať v Radničných novinách a na Facebookovom profile 

Mesta, 

- Skompletizovať  informácie na webovej stránke mesta v sekcii Otvorenej 

samosprávy (https://www.banskabystrica.sk/samosprava/otvorena-

samosprava-ogp-local/partnerstva-pre-otvorene-vladnutie-ogp/). 

 

https://www.facebook.com/ogplbb
http://www.ogplocalbb.sk/
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Zoznam organizácií socioekonomických partnerov s potenciálom 

zapojenia do realizácie, monitorovania a hodnotenia Stratégie 

otvorenej samosprávy v Banskej Bystrici do roku 2030, resp. 

aktualizácie Akčného plánu otvoreného vládnutia v meste Banská 

Bystrica 
 

Nasledujúci zoznam je výstupom zo stretnutí Platformy otvoreného vládnutia 

v Banskej Bystrici, na ktorých boli odporučení na oslovenie ďalší potenciálni členovia 

platformy. Pozvánky na stretnutia platformy boli distribuované na 200 až 330 adries. 

Zaoberali sme sa identifikovaním reprezentatívnych formálnych inštitúcií alebo 

neformálnych skupín a na subjekty, ktoré aktívne vstúpili do procesu tvorby stratégie, 

preto nie je tento zoznam dlhý. Zoznam je možné dopĺňať priebežne tak zo strany 

MsÚ, ako aj počas ďalšieho fungovania platformy. 

 

Organizácia Cieľová skupina 

Komunity 

Denné centrá  Aktívne seniorky a seniori 

Komunitné centrá  Aktívne komunity 

Občianske rady Aktívni občania a aktívne občianky 

v mestských častiach 

Podnikateĺský sektor – združenia, cechy, komory, podniky ap. 

SOPK – regionálna komora Banská Bystrica významné podniky kraja 

GAMO, s.ro. Informačné a kommunikačné technológie 

BBX net Internetová sieť v BB 

Cech hostinských  Združenie podnikateľov v gastrobiznise 

Cech kachliarov Združenie podnikateľov v kachliarstve 

LIONS club  

Rotary club  
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Účastníci aktivít platformy 2021/2022 

Prehľad účasti členov Jadra+ na rokovaniach platformy OGP 

 

Z 23 prihlásených záujemcov do činnosti Jadra+ sa do aktivít platformy OGP zapojilo 18.  

Priemerná účasť členov Jadra + na rokovaniach platformy bola 7. 

 

  

p.č

. 

meno 

a priezvisko 
Sektor 

účasť na rokovaniach platformy 

3.11. 1.12. 2.2. 6.4. 12.5. 21.7. Spolu 

01 A. Hančáková Študenti       0 

02 Alexandra Bitušíková  Akademický sektor   x    1 

03 Csilla Droppova Neziskovky x x     2 

04 Dana Cibuľková  MsÚ  x  x   3 

05 Dana Drábiková Sekretári komisií MsZ       0 

06 Eva Mazancová Partnerská organizácia x x x x x X 6 

07 Zdenko Kasáč Dialógy       0 

08 Ľubica Póčová Aktívni občania     x  1 

09 Marta Mlichova Aktívni občania       0 

10 Martina Strmeňova Neziskovky   x    1 

11 Tomáš Teicher Aktívni občania    x x X 3 

12 Michaela Huľuková Partnerská organizácia x x x    3 

13 Milan Lichý Vedenie MsÚ x   x x X 4 

14 Miro Šimkovič Partnerská organizácia x x x x   4 

15 Miroslava Jančová  MsÚ x x x    3 

16 Peter Rusnák Partnerská organizácia x x x x x X 6 

17 Soňa Kariková MsÚ x x x x x  5 

18 Stano Mičev Poslanci MsZ      X 1 

19 Tomáš Pastorok MsÚ       0 

20 Tomáš Sobota Aktívni občania x  x  x  3 

21 Zuzana Detková MsÚ      X 1 

22 Zuzana Gajdošíková MsÚ x x x x   4 

23 Andrea Maková Aktívni občania   x  x  2 

24          

SPOLU 10 9 11 8 8 6  
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Prehľad účasti na rokovaniach platformy OGP  - ostatní účastníci 
 

 meno a priezvisko sektor 

účasť na rokovaniach platformy 

3.11. 1.12. 2.2. 6.4. 12.5 21.7 Spolu 

01 Ján Nosko Vedenie Mesta x      1 

02 Magdaléna Bernátová Partnerská organizácia x x x x  X 5 

03 Eva Ščepková Partnerská organizácia    x   1 

04 Miloš Vincík MsÚ  x x x x X 5 

05 Silvia Cochová Neziskovky   x    1 

06 Zuzana Gombalová MsÚ x  x x   3 

07 Vladimír Brieda MsÚ  x x    2 

08 Ivana Konôpková MsÚ   x    1 

09 Dorota Líšková Aktívni občania   x  x  2 

10 Beata Hirt Neziskovky   x    1 

11 Maroš Balog Zraniteľné skupiny    x   1 

12 Dana Švihlová Partnerská organizácia    x x X 3 

13 David Kapusta Poslanci MsZ    x   1 

14 Ondrej Gruda Neziskovky    x   1 

15 Henrieta Sujová Zraniteľné skupiny    x x  2 

16 Marta Medzihradská Aktívni občania  x  x x  3 

17 Rudolf Kubík Podnikateľ    x   1 

18 Anton Minárik Aktívni občania     x  1 

19 Katarína Vitališová Akademický sektor x    x  2 

20 Júlia Kamenská      x  1 

21 Jana Pavlíková Aktívni občania     x  1 

22 Jana Orlická Podnikateľ  x      1 

23 Juraj Droppa Aktívni občania x x   x  3 

24 Janka Slaná Aktívni seniori  x     1 

25 Monika Salvová MsÚ Dolný Kubín     x  1 

26 Ján Haluška MsÚ Dolný Kubín     x  1 

27 Michaela Porvichová MsÚ Dolný Kubín     x  1 

28 Viktória Dolinská Dôchodcovia      X 1 

29 Jana Očenášová MsÚ     x  1 

30 Andrea Štulajterová Aktívni občania      X 1 

31 Tommaso Sabbatini Zahraniční občania v BB x      1 

32 Erika Karová Poslanci MsZ x      1 

33 Eva Laidet  x      1 

34 Tomáš Kliment Aktívni občania x      1 

35 Rudolf Latiak Podnikateľ      X 1 

36 Štefan Repko KRA Banská Bystrica      X 1 

37          

 SPOLU 10 6 8 11 14 7  
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Menný zoznam účastníkov z ďalších stretnutí platformy 

(participatívnych stretnutí) venovaných Mestskému parku         

(20.3., 1.4., 7.6., 17.6. 2022) 

 meno a priezvisko  meno a priezvisko 

01 Bitušíková Alexandra 34 Bindzárová Alena  

02 Csilla Droppová 35 Alex Fuchsová 

03 Cibuľková Dana 36 Martin Kamas 

04 Hana Kasová 37 Sarah Sonkol 

05 Peter Drienovský 38 Kubíková 

06 Lubica Póčová 39 Slepčan 

07 Lubos Vrbicky 40 Andrea Vargová 

08 Marta Medzihradská 41 Veronika Strelcová 

09 Milan Lichý 42 Jozef Vašina 

10 Miroslava Jančová  43 Elena Handzušová 

11 Ľudmila Priehodová 44 Radovan Humeník 

12 Peter Rusnák 45 Zdenka Marhefková 

13 Tomáš Sobota 46 Marek Gerö 

14 Vlado Brieda 47 Peter Surovec 

15 Zuzana Gajdošíková 48 Beata Hirt 

16 Zuzana Gombalová  49 Miroslav Strelec 

17 Vincík Miloš  50 Dominika Adamovičová  

18 Vrbiniaková Lucia 51 Daša Sčensná  

19 Vaňová Anna 52 Dagmar Kapuscinská 

20 Vitališová Katarina 53 Vladimír Ivan 

21 Martina Strmeňová 54 Rasťo Udžan 

22 Ivana Figuli 55 Martin Pavelek  

23 Angela Mušková 56 Ivica Gašparovičová 

24 Lukas Cesnak 57 Ondrej Rosík 

25 Valent Michal 58 Janka Vigašová 

26 Zuzana Vojtášová 59 Matej Lintner 

27 Ivana Sabbatini 60 Zuzana Rojíková 

28 Viktória Dolinská 61 Vladimíra Ezr 

29 Jana Pavlikova 62 Martina Kalčoková 

30 Kristína Vicenová 63 Terézia Šípková 

31 Andrej Sagat 64 Peter Drienovský 

32 Robert Ragan 65  

33 Michaela Mrázová 66  

Počas tvorby stratégie otvoreného vládnutia  došlo k nárastu členov platformy z 216 na 337. 

Podrobný zoznam a adresár všetkých členov platformy je tu: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJXBO9U0y12fP3B36RnumMrDfQg8Ykpxt3fTIglV

y3o/edit?usp=drivesdk a bol odovzdaný na MsÚ. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJXBO9U0y12fP3B36RnumMrDfQg8Ykpxt3fTIglVy3o/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJXBO9U0y12fP3B36RnumMrDfQg8Ykpxt3fTIglVy3o/edit?usp=drivesdk

