
Odkaz pre starostu



Všeobecne o Odkaze pre starostu

• bezplatná služba, ktorú prevádzkuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 
(SGI)

• webová platforma a mobilná aplikácia (Android, iOS, Windows Phone)

• umožňuje obyvateľom miest a obcí nahlasovať problémy vo verejnom priestore

• zabezpečuje komunikačný kanál medzi samosprávou a jej obyvateľmi

• portál vznikol v 2010, momentálne spolupracuje s viac ako 100 samosprávami



Ako to funguje?

občan nahlási podnet (lokalizácia, názov a popis, fotografia)

podnet skontroluje administrátor, zverejní ho a zašle samospráve

samospráva ma 14 dní na zverejnenie odpovede k podnetu

ak odpovie – podnet je označený ako „v riešení“ alebo „vyriešený“

ak neodpovie – podnet je automaticky označený ako „neriešený“

ak podnet vyrieši čas alebo samospráva s podnetom nesúhlasí– status „uzavretý“



Príklad vyriešeného podnetu – neviditeľná 
značka



Príklad vyriešeného podnetu – skládka v lese



Príklad vyriešeného podnetu – cesta a chodník 
posiate výtlkmi



Príklad vyriešeného podnetu – nepriechodná 
zastávka



Príklad dobrej komunikácie – informovanie o 
fázach riešenia podnetu



Príklad dobrej komunikácie –
konštruktívny nesúhlas s 

podnetom



Ako OPS občania a samosprávy využívajú?



Aké dáta máme k dispozícii?
• dáta o riešení podnetov (podiel vyriešených podnetov, koľko trvá ich riešenie)

• dáta o komunikácii samospráv (koľko dní od zverejnenia do prvej odpovede samosprávy)

• dáta o podnetoch podľa kategórií (od februára 2017 aj podľa typov)

• dáta o podnetoch na úrovni ulíc

• dáta o podnetoch podľa GPS lokalizácie

• počet aktualizácií podnetov, komentárov k podnetom (ktoré podnety sú „najhorúcejšie“)

• štatistické údaje o zadávateľoch podnetov (od februára 2017)



Podnety na portáli - celkovo

Vyriešené; 19434; 52%

Neriešené; 8171; 22%

V riešení; 9620; 26%

Vyriešené Neriešené V riešení



Pomer vyriešených podnetov za 2015

Vyriešené 
54%

Neriešené
15%

V riešení
31%

Vyriešené Neriešené V riešení















Potenciál dát na OPS

• zdroj informácií pre hodnotenie práce vedenia samospráv

• identifikovanie základných nedostatkov, problematických ulíc,...

• tvorba verejných politík založených na dátach, 
skvalitňovanie/zefektívňovanie poskytovaných služieb



Ďalšie funkcie OPS + čo plánujeme?

• ďalšie funkcie, ktoré už OPS poskytuje:
• informovanie o novinkách a aktualitách (zatiaľ iba na webe)
• pridávanie ankiet – možnosť získať spätnú väzbu od obyvateľov

• plánované zmeny/vylepšenia:
• automatizované nahlasovanie + podrobnejšia kategorizácia podnetov
• automatizované štatistiky o podnetoch
• automatizovaná kontrola duplicity podnetov
• podpora podnetov/nesúhlas s podnetmi
• nové dáta na úrovni ulíc
• gamifikácia na Odkaze pre starostu
• systém manažovania podnetov od občanov pre samosprávy



Odkaz pre starostu


