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Rastúca miera urbanizácie a príchod nových 
informačných a komunikačných technológií 
patria k najvýznamnejším trendom, ktoré ne-
návratne menia svet, mestá a spôsob života 
ich obyvateľov. Podľa Luisa M. A. Bettencour-
ta mesto predstavuje sociálnu sieť v priestore, 
ktorá sa organizuje sama vďaka infraštruktúre 
a službám, ktoré sa v meste nachádzajú.1 Av-
šak, zatiaľ čo život v mestách prebieha v reál-
nom čase, je len málo miest, ktorých vedenie 
ich dokáže v reálnom čase aj spravovať. Mode-
ly spravovania mesta sa menia len veľmi po-
maly vo vzťahu k rýchlo sa meniacim nástro-
jom, ktoré v ňom obyvatelia majú k dispozícii 
na participáciu. Práve vďaka týmto nástrojom 
predstavujú obyvatelia pre mesto jeden z naj-
významnejších informačných zdrojov. Vzhľa-
dom na to, že sa dennodenne pohybujú vo 
verejných priestoroch rôznych častí mesta, 
používajú ich v rôznych kontextoch, obyvatelia 
sú najlepšie schopní a logicky aj najpovolanejší 
identifikovať svoje potreby v týchto verejných 
priestoroch. Na úvod je dôležité uviesť, že po-
jem verejný priestor je v príspevku používaný 
pre fyzickú časť prostredia, ktorá je verejne 
prístupná. 

1. PRíNOSy A LIMITy ONLINE 
MAPOVANIA MESTA OByVATEĽMI
Mesto by malo svojím obyvateľom nielen 
umožňovať využívať rôzne nové informačné 
a komunikačné technológie na participáciu, 
ale o týchto nových nástrojoch systematicky 

informovať a obyvateľov motivovať, aby ich 
využívali v čo najväčšej miere. Pre takýto pro-
aktívny prístup mesta existuje viacero dôvo-
dov. Predovšetkým šetrí mestu ľudské aj finan-
čné zdroje, ktoré by inak muselo investovať 
do iných informačných zdrojov, napríklad do 
posilnenia sieti pochôdzkárov kontrolujúcich 
poriadok v meste. Na druhom mieste – prá-
ve tento prístup umožňuje mestu reagovať na 
problémy v reálnom čase, rýchlo a pružne2 za 
predpokladu, že riešenie problému nie je limi-
tované inými faktormi, napríklad nedostatkom 
finančných zdrojov. Hoci tolerovanie tohto fak-
tora ako limitu rozvoja mesta a riešenia jeho 
problémov je veľmi otázne, keďže v minulosti 
sa už viackrát potvrdilo, že peniaze nie sú roz-
hodujúce pre rozvoj a úspech verejných pries-
torov mesta. Na treťom, a neposlednom mieste 
– aktívna účasť obyvateľov na živote mesta, na 
jeho plánovaní a riadení, dáva verejným pries-
torom pretvoreným s ich účasťou väčšiu legiti-
mitu a buduje pozitívnu značku mesta. 

Samozrejme, nové informačné a komunikač-
né technológie nie sú odpoveďou na problémy 
mesta, ale sú len prostriedkom. Nedokážu izo-
lovane riešiť problémy mesta, ale čo je dôleži-
té, umožňujú obyvateľom a organizáciám upo-
zorňovať na tieto problémy systematickejšie 
a samotnému mestu reagovať na ne adresnejšie 
a pružnejšie. 

Tento príspevok chce na príklade Bratislavy, 
konkrétne Magistrátu hlavného mesta a mest-
skej časti Staré Mesto a dát z odkazprestarostu.

dátA PrE LEPŠIU 
BrAtISLAVU
vyuŽitie dát Portálu 
odkazPrestarostu.sk 
mária Žuffová 

„Záplava dát, ktorá je 
k dispozícii, robí z miest 
laboratóriá pre tých, kto-
rí hľadajú spôsoby, ako 
ich spravovať lepšie.”  
Luis M. A. Bettencourt 
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sk, bezplatného mapovacieho online portálu, 
demonštrovať, za akých podmienok môže mes-
tu priniesť online mapovanie obyvateľmi už 
spomenuté prínosy. Súčasne nechce opomenúť 
ani riziká online mapovania obyvateľmi, ktoré 
spočívajú najmä vo vylúčení skupiny obyvate-
ľov bez prístupu k informačným a komunikač-
ným technológiám a bez potrebných e-zručnos-
tí. Mesto by malo zabezpečiť spoznanie potrieb 
aj tejto skupiny a získať od nej spätnú väzbu na 
problémy v meste. 

Príspevok si kladie za cieľ predstaviť por-
tál odkazprestarostu.sk ako bezplatný online 
nástroj na mapovanie mesta obyvateľmi. Ďa-
lej rozoberie, aké sú v Bratislave predpoklady 
na jeho úspešné využitie a zhrnie dáta, ktoré 
boli zozbierané v období od 1. januára 2013 
do 31. septembra 2014 na území Starého Mes-
ta a ktoré sa bezprostredne týkajú činnosti 
magistrátu a uvedie, čo sa z týchto dát môže 
magistrát dozvedieť o meste a o potrebách 
obyvateľov. 

2. PrínoSY A LImItY onLInE 
mAPoVAnIA V BrAtISLAVE 
2.1.	nástroje	magistrátu	
hlaVného	mesta	sr	BratislaVy	
na	nahlasoVanie	podnetoV	
Príspevok reflektuje realitu pred komunál-
nymi voľbami v novembri 2014, a teda situ-
áciu na Magistráte hlavného mesta Bratislavy 
za primátora Milana Ftáčnika. V príspev-
ku sú použité len štatisticky významné dáta 

z odkazprestarostu.sk za obdobie od 1. janu-
ára 2013 do 31. septembra 2014. 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
ponúka obyvateľom k dispozícii viacero ná-
strojov, prostredníctvom ktorých sa môžu 
vyjadriť k problémom mesta a jeho verejným 
priestorom. Okrem tradičných nástrojov, 
akou je návšteva Kancelárie prvého kontaktu: 
Oddelenia servis pre občana, telefonát alebo 
elektronická komunikácia prostredníctvom 
Ústrednej evidencie sťažností, je magistrát 
zapojený aj do spoplatneného online portá-
lu City Monitor a bezplatného online por-
tálu odkazprestarostu.sk. Zatiaľ čo link na 
odkazprestarostu.sk je uvedený medzi ofi-
ciálnymi kontaktmi primátora, City Monitor 
tam nefiguruje. City Monitor ponúka mobilné 
aplikácie len na platformách iOS a Android, 
mobilné aplikácie odkazprestarostu.sk sú do-
stupné na všetkých troch platformách – iOS, 
Android aj Windows.

Magistrát nepracuje s dátami z portálov 
systematicky, nekomunikuje ich verejnosti. 
Do projektu City Monitor vstúpil 1. októbra 
2014, no zatiaľ žiadny z poslaných podnetov 
nevyriešil. Hoci – primátor Milan Ftáčnik sa 
vyjadril, že magistrát má „záujem o neustá-
ly kontakt s obyvateľmi hlavného mesta a chce 
sa aj vďaka novej aplikácii dozvedieť o problé-
moch, ktoré ich v Bratislave trápia“. Na portáli 
odkazprestarostu.sk figuruje magistrát už od 
1. februára 2010, ale k podnetom sa dlhodobo 
stavia s nezáujmom. 

2.2.	portál	odkazprestarostu.
sk	–	online	nástroj	na	
mapoVanie	mesta	oByVateľmi	
Portál odkazprestarostu.sk je jednoduchý 
a účinný online nástroj, prostredníctvom kto-
rého môžu obyvatelia nahlasovať samospráve 
každodenné problémy vo svojom okolí a vyjad-
riť mieru spokojnosti s ich riešením zo strany 
mesta. Zastrešuje a prevádzkuje ho Inštitút 
pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Portál 
odkazprestarostu.sk vznikol vo februári 2010 
z potreby zlepšiť kvalitu komunikácie medzi 
obyvateľmi a samosprávou. Reagoval na značne 
limitované možnosti obyvateľov komunikovať 
so samosprávou, ktorí sú neraz odkázaní len 
na neverejný e-mail. Jedným z cieľov portálu 
odkazprestarostu.sk bolo tiež povzbudiť obyva-
teľov, aby sa aktívne zapájali do života v meste.

Používanie portálu je veľmi jednoduché a in-
tuitívne. Stačí na portáli vyplniť stručný formu-
lár – niekoľkými slovami opísať problém, ozna-
čiť na mape, kde sa nachádza a priložiť fotku, 
ktorá ho zachytáva. Používatelia, ktorí preferu-
jú mobilnú komunikáciu, môžu podnety posie-
lať samospráve aj priamo cez mobilné apliká-
cie. Ako už bolo spomenuté, tie sú k dispozícii 
na všetkých platformách – iOS, Android alebo 
Windows. Podnety sú následne preposlané pra-
covníkom samosprávy, ktorí majú ich riešenie 
v kompetencii. Odpovede pracovníkov samo-
správy sú, rovnako ako podnety, zverejnené na 
portáli, takže každý používateľ môže sledovať, 
ako sa jednotlivé podnety vyvíjajú. (→ 1)

1  Nahlasovací formulár na www.odkazprestarostu.sk 
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2  Námestie slobody, Bratislava – stav mobiliáru, august 
2014. zdroj: odkazprestarostu.sk

tabuľka 1  Počet podnetov z odkazprestarostu.sk v Starom 
Meste a jeho verejných priestoroch za obdobie od 1. 
januára 2013 do 31. septembra 2014. Súčet neriešených 
a vyriešených podnetov nie je totožný s celkovým počtom 
podnetov. A to preto, že v ňom nie sú zahrnuté podnety 
v riešení, ktoré sa samospráva zaviazala vyriešiť, no 
súčasný stav ešte nemožno považovať za vyriešený. 

graf 1 Percentuálne vyjadrenie tabuľky 1 – podiel 
podnetov z odkazprestarostu.sk vo verejných priestoroch 
v Starom Meste s najväčším počtom podnetov z celkového 
počtu za obdobie od 1. januára 2013 do 31. septembra 
2014

 Hodžovo námestie Námestie SNP Kamenné námestie Námestie slobody Šancová Špitálska Zvyšných 351 ulíc

neriešené

podnety

vyriešené

Lokalita
Počet podnetov

celkovo neriešených vyriešených v zodpovednosti 
magistrátu

staré mesto 1162 723 320 605

hodžovo námestie 26 16 9 23

námestie snP 22 20 1 19

kamenné námestie 25 20 4 19

námestie slobody 47 34 12 44

Šancová 50 32 14 16

Špitálska 33 15 14 22
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Portál bol po prvýkrát spustený v Bratisla-
ve vo februári 2010. Odvtedy sa rozšíril do 
všetkých krajských miest Slovenska a ďalších 
27 miest a obcí. Za viac než štyri roky jeho fun-
govania ho využilo takmer 4 000 používateľov, 
ktorí poslali viac než 11 100 podnetov, z kto-
rých bolo viac než 5 000 vyriešených.

Portál odkazprestarostu.sk každoročne vy-
hodnocuje činnosť samospráv podľa miery ich 
ochoty komunikovať s obyvateľmi, reagovať na 
ich podnety a následne ich aj riešiť. Každoroč-
né hodnotenia sú k dispozícii na http://blog.
odkazprestarostu.sk/. 

2.3.	predpoklady	na	použíVanie	
portálu	odkazprestarostu.
sk	V BratislaVe
Najväčším rizikom online mapovania obyva-
teľmi je možné vylúčenie skupiny obyvateľov 
bez prístupu k informačným a komunikačným 
technológiám a potrebných e-zručností. 

Podľa Mariána Velšica3 v tomto smere 
súčasný trend praje využívaniu nových 
informačných a komunikačných technológií. 
Podiel digitálne gramotnej verejnosti 
za posledné roky mierne stúpa, v marci 
2013 dosiahol na celoslovenskej úrovni 
79 %. Podľa sociálnych skupín a prostredí 
sa najviac digitálne negramotných ľudí 

tabuľka 2  Počet podnetov podľa kategórií 
v mestskej časti Staré Mesto za obdobie od 
1. januára 2013 do 31. septembra 2014

kategória podnetov
Počet podnetov

v zodpovednosti magistrátu na 
území Starého mesta

na území starého mesta celkovo

cesty 243 435

verejný poriadok 85 192

zeleň a životné prostredie 60 113

verejné služby 71 100

Parkovanie 51 90

Čierne stavby 23 70

staré vozidlá 11 35

dopravné značenie 22 29

mestský mobiliár 11 26

všetko ostané 27 69

Celkovo 621 1159

graf 2 Percentuálne vyjadrenie tabuľky 2 – percentuálny 
podiel podnetov podľa kategórií z celkového počtu 
podnetov v Starom Meste za obdobie od 1. januára 2013 
do 31. septembra 2014

 zeleň a ŽP verejné služby verejný poriadok  parkovanie staré vozidlá mobiliár dopravné značenie cesty čierne stavby všetko ostatné

zodpovednosť – rôzne subjekty

zodpovednosť – magistrát
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nachádzalo medzi ľuďmi staršími ako 60 
rokov (63 percent), dôchodcami (61 percent), 
nezamestnanými (30 percent) a žijúcimi 
v chudobných domácnostiach (61 percent), 
ľuďmi len so základným vzdelaním ako 
najvyššie ukončeným (37 percent). Údaje 
pochádzajú z reprezentatívnych sociologických 
výskumov na tému digitálnej gramotnosti 
a informatizácie spoločnosti.4

Na účely tohto príspevku je dôležitá 
informácia, že dlhodobo je digitálna 
gramotnosť najväčšia v Bratislavskom kraji, 
ktorému toto umiestnenie zabezpečuje najmä 
hlavné mesto. Z tohto pohľadu sú v Bratislave 
podmienky na používanie nových informač-
ných a komunikačných technológií, respektíve 
používanie už známych informačných a komu-
nikačných technológií v nových kontextoch, 
najpriaznivejšie na celom Slovensku. A preto 
možno predpokladať, že odkazprestarostu.sk 
ako nástroj na mapovanie mesta a jeho prob-
lémov bude mať svojich priaznivcov. Svedčí 
o tom aj exponenciálne rastúci počet používa-
teľov. V Bratislave je ich v súčasnosti viac než 
2 000. 

E-zručnosti a prístup k informačným a ko-
munikačným technológiám nie sú však jedi-
ným predpokladom na úspech online mapo-
vania mesta obyvateľmi. Ak obyvatelia majú 
potrebné e-zručnosti a prístup k informačným 
a komunikačným technológiám, stále to zna-
mená len to, že sa do online mapovania mes-
ta môžu zapojiť. Aby online mapovanie mesta 
malo relevantné výsledky, je dôležité, aby sa 

obyvatelia zapojiť chceli, a aby sa zapájali v čo 
najväčšom počte. Takmer päťročná skúsenosť 
fungovania odkazprestarostu.sk vo viacerých 
slovenských obciach a mestách ukazuje, že 
obyvatelia majú motiváciu zapojiť sa do online 
mapovania mesta, ale len za určitých podmie-
nok. Ako najdôležitejšia sa javí kvalitná spätná 
väzba. Keď mesto komunikuje ochotne, rea-
guje na podnety promptne a vecne, snaží sa 
ich riešiť, obyvatelia sa ďalej ochotne zapájajú. 
V ojedinelých prípadoch dokáže k aktivite oby-
vateľov vyburcovať aj úplný opak – ignorovanie 
podnetov obyvateľov, ich názorov a potrieb, 
a akákoľvek absencia spätnej väzby.

V každom prípade, prístup k informačným 
a komunikačným technológiám, dostatočné 
e-zručnosti obyvateľov, a aktívna účasť mesta 
môže z online mapovania mesta obyvateľmi 
vytvoriť významný nástroj na získanie infor-
mácií, ktoré poslúžia ako základ pri tvor-
be kvalitných verejných priestorov alebo ich 
premene. 

Tento príspevok na príklade podnetov z od-
kazprestarostu.sk na území Starého Mesta 
v zodpovednosti magistrátu demonštruje, ako 
sa s obyvateľmi zozbieranými dátami dá ďalej 
pracovať. Územie Starého Mesta bolo vybrané 
z toho dôvodu, že ho v porovnaní s inými 
mestskými časťami využíva veľmi rozmanitá 
skupina s rôznymi, neraz aj konfliktnými, 
potrebami – jeho obyvatelia, obyvatelia iných 
mestských častí, ktorí sem každodenne 
dochádzajú za prácou alebo oddychom 
a turisti, tak domáci, ako aj zahraniční. 

graf 3 Miera zodpovednosti magistrátu a mestskej 
časti Staré Mesto za podnety z odkazprestarostu.sk vo 
verejných priestoroch v Starom Meste za obdobie od 
1. januára 2013 do 31. septembra 2014

zodpovednosť – magistrát

zodpovednosť – Staré mesto a iné

 Hodžovo námestie Námestie SNP Kamenné námestie Námestie slobody Šancová Špitálska Zvyšných 351 ulíc
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1 Bettencourt, luis m. a.: the uses of Big data in cities. 
santa fe, santa fe institute 2013, s. 1.

2 shkaBatur, jennifer: interactive community mapping: 
from empowerment to effectiveness. international Bank for 
reconstruction and development /the World Bank 2014, s. 3.

3 velŠic, marián: digitálna gramotnosť na slovensku 2013 – 
výskumná správa. Bratislava, inštitút pre verejné otázky 2013, 
s. 16. zdroj: http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/
digitalna_gramotnost_2013.pdf

4 tamže, s. 3 – 8.

2.4.	dáta	odkazprestarostu.sk	
pre	kValitné	Verejné	priestory	
Portál odkazprestarostu.sk funguje už takmer 
päť rokov, čiže celé jedno volebné obdobie. 
Dáta z neho sú však štatisticky signifikantné 
len za posledné dva roky – 2013 a 2014. Z tých-
to dát vychádzajú aj zistenia tohto príspevku. 
Ako bolo spomenuté vyššie, dáta sa týkajú pod-
netov z portálu odkazprestarostu.sk na území 
Starého Mesta, ale prevažne v zodpovednos-
ti magistrátu v období od 1. januára 2013 do 
31. septembra 2014. Ponúkajú pomerne presný 
obraz toho, ktoré verejné priestory obyvatelia 
dlhodobo vnímajú negatívne a akú zmenu by 
privítali. Dáta dlhodobo dokazujú, že obyvate-
lia sú schopní jasne a detailne formulovať svo-
je potreby. Z dát sa dá tiež vyčítať, ktoré prob-
lémy v kompetencii magistrátu vnímajú na 
území Starého Mesta najsilnejšie. 

Dáta odkazprestarostu.sk z posledných 
dvoch rokov ukazujú, že takmer pätina všet-
kých podnetov na území Starého Mesta sa 
nachádza na piatich uliciach a námestiach, 
konkrétne na Hodžovom námestí, Kamennom 
námestí + Námestí SNP, Námestí slobody, Šan-
covej a Špitálskej ulici. Staré Mesto má pritom 
357 ulíc a námestí. 

Viac ako polovica podnetov na území týchto 
piatich verejných priestorov zostáva dlhodobo 
bez reakcie a riešenia. (→ Tabuľka 1, → Graf 1)

S výnimkou Šancovej ulice sú prevažne všet-
ky podnety na území Starého Mesta v zodpo-
vednosti magistrátu. (→ Graf 3)

Z týchto grafov možno identifikovať verejné 
priestory v Starom Meste, ktoré používatelia 
portálu odkazprestarostu.sk vnímajú negatív-
ne. Dôležitosť požiadavky obyvateľov na zásah 
zo strany mesta je v prípade týchto piatich ve-
rejných priestorov jednoznačná. Keď sa bližšie 
pozrieme na konkrétne podnety vzťahujúce 
sa k týmto verejným priestorom, ako najväč-
ší problém je dlhodobo vnímaný neporiadok, 
neudržiavaná zeleň, zničený mestský mobiliár 
(lavičky, smetné koše, lampy), zničená dlažba, 
chýbajúce kanalizačné kryty. Napriek tomu, že 
mnohí používatelia vo svojich podnetoch tý-
kajúcich sa týchto piatich verejných priestorov 
uvádzajú, že im chýba celková vízia, akú úlohu 
chcú tieto priestory v meste zohrať, kto ich má 
využívať a v akých kontextoch sa ich požiadav-
ky zužujú len na základnú údržbu. Ako prí-
klad poslúži jeden z podnetov k stavu Námes-
tia slobody, v ktorom používateľ uvádza: „Ani 
sa nepýtam na nejakú rekonštrukciu, skôr by ma 

zaujímalo, kedy magistrát začne udržiavať verej-
né priestranstvá, aby neboli obrastené burinou, 
zahádzané odpadom, parkujúcimi autami a celé 
posprejované...“ (→ 1, 2)

Keď sa celkovo pozrieme na najčastejšie 
nahlasované podnety cez odkazprestarostu.
sk na území Starého Mesta, týkajú sa najmä 
kvality ciest, verejného poriadku, údržby zele-
ne a kvality verejných služieb. Konkrétnejšie, 
v prípade ciest nejde len o výtlky, ale aj o údrž-
bu ciest a chodníkov (odhŕňanie snehu, hraba-
nie lístia), chýbajúce priechody pre chodcov. 
K podnetom zaradeným do kategórie „verejný 
poriadok“ pribúda čoraz viac sťažností na vizu-
álny smog (a to na legálne aj ilegálne umiest-
nené reklamné nosiče). (→ Tabuľka 2, → Graf 2)

Všetky tieto dáta má magistrát k dispozícii. 
Ak by s nimi systematicky pracoval a interpre-
toval ich, získal by mnoho ďalších cenných in-
formácií o potrebách obyvateľov. Ako bolo pre-
ukázané, dáta odkazprestarostu.sk pomerne 
presne identifikovali verejné priestory v meste, 
ktoré sú vnímané najkritickejšie a zároveň aj 
vysvetlili prečo, a aké sú požiadavky obyvate-
ľov v týchto verejných priestoroch. Ak chce ma-
gistrát brať názory obyvateľov vážne, možno 
by stálo za to, dať aspoň jednému z týchto ve-
rejných priestorov nový zmysel. Pri jeho hľada-
ní netreba znova zabúdať na názor obyvateľov.

Všetky grafy a tabuľky z príspevku sú 
použité dátasety z obdobia 1. januára 2013 
– 31. septembra 2014, dostupné na www.
odkazprestarostu.sk (20. novembra 2014). 
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