
 
 

Zápis zo stretnutia Koordinačnej rady participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica 

 

Dátum konania: 26.04.2022 o 17:00 

Miesta konania: Reštaurácia Cosmopolitan, Rudohorská 33, Banská Bystrica Sásová 

Prítomní: Anton Minárik, Vladimír Ivan, Marián Moravčík, Vladimír Bállek 

On-line pripojení: Dorota Líšková, Michal Valent, Andrea Dolinská 

MsÚ koordinátorka PRBB: Soňa Kariková (On-line pripojená) 

Program stretnutia: 

1. Dokument "pravidlá"  

2. FB príspevky  

3. Jednotný vizuál pre PR  

4. Oslovenie OR, VMČ a pod.  

5. Elektronické hlasovanie v roku 2022  

6. Web 

7. Google disk - priestor pre všetky dokumenty PR  

8. Príspevok do Radničných novín  

9. Informácie o aktuálnych projektoch 

 

1. Dokument „pravidlá“ 

- upraviť dokument podľa pripomienok V. Báleka.a V.Ivana (Marián Moravčík) 

 

2. FB príspevky 

Poverenou osobou bola A.Dolinská  

 

3. Vizuál pre participatívny rozpočet 

- Dopracovanie návrhov (Marián Moravčík) 

- KOOR následne schváli hlasovaním finálnu verziu 

 

4. Oslovenie OR, VM a pod. 

- Pripraviť koncept emailu, rozoslať členom KOOR, po schválení rozoslať OR, VMČ 

a pod. (Marián Moravčík) 

 

 



 
 

5. Elektronické hlasovanie  

 

Anton Minárik: Som za rozšírenie o elektronické hlasovanie s rovnosťou hlasov 

1:1   

Vladimír Ivan: Som za elektronické hlasovanie, spolu s fyzickým hlasovaním. 

Andrea Maková: Som za elektronické hlasovanie spolu s prezenčným hlasovaním, 

pričom participant (hlasujúci) môže využiť na hlas len jednu možnosť. 

Marian Moravčík: Som za rozšírenie o elektronické hlasovanie. 

Michal Valent: Som za kombinované hlasovanie, s rovnosťou hlasov. 

Dorota Lišková: Som za rozšírenie o elektronické hlasovanie, váhu hlasov určiť až 

po širšej diskusii. 

Vladimír Bállek: Áno, jednoznačne súhlasím s doplnením možnosti formou el. 

hlasovania, číže hybridné, váha hlasu elektronického voči prezenčnému by mala byť 

1:1 

Miroslav Šimkovič: Som za elektronické hlasovanie, popri prezenčnom. Váhu 

hlasov určiť po verejnej diskusii a po vyjadreniach odborníkov. K tejto téme by som 

pozval Gaba Lachmana zo Slovensko.digital, ktorý bol členom OZ Utópia, ktoré 

ako prvé spustilo online hlasovanie v participatívnom rozpočte a má skúsenosti.   

 

KOOR súhlasí s rozšírením o elektronické hlasovanie ako ďalším spôsobom 

hlasovania pre participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica.  

Hlasovanie: Za: 8 

     Proti: 0 

 

Pre jeho zavedenie sa KOOR zhodla na nasledovných krokoch: 

- Oslovenie odborníkov na diskusiu s vybratím vhodných termínov v rozmedzí od 

9.5.2022 do 13.5.2022 (Miroslav Šimkovič, Andrea Dolinská)  

- Oslovenie úradníkov za technickú stránku hlasovania (Soňa Kariková)  

- Oslovenie poslancov, mestskej rady, primátora pre získanie postoja k el. hlasovaniu 

(KooR + Soňa Kariková)  

- Pripraviť anketu pre dopyt elektronického hlasovania 

 

6. Web 

- Schválená finálna verzia webu celou KOOR  

- Zapracovať zmeny na stránke mesta (M. Moravčík) 

 

7. Google disk - priestor pre všetky dokumenty PR 

- Rozposlať prístupové údaje a email KOOR (Vladimír Bállek) 

 

8. Príspevok do Radničných novín 

- Príprava príspevkou do radničných novín (A. Dolinská) 

 



 
9. Informácie o aktuálnych projektoch 

- Bystrica sity – KOOR zastupuje Vladimír Bállek pri predstavení participatívneho 

rozpočtu 

- Predstavenie projektu STO NOVÝCH STROMOV PRE BANSKÚ BYSTRICU 

- Oslovenie realizátorov projektov 2021/2022 (Vladimír Ivan) 

- Informácie o realizácii projektov 2021/2022  (Michal Valent) 

- Fotiť a prezentovať aktuálne projekty 2021/2022 ( Zdenka Marhefková ) 

 

10. Na stretnutí k otvorenému vládnutiu 12.05.2022 bude KooR zastupovať a PR 

prezentovať A. Dolinská. 

 

 

V Banskej Bystrici Dňa: 26.4.2022 

Zápisnicu vyhotovil: PaedDr. Anton Minárik 

Korekcia: Marián Moravčík 


