
ZÁPIS z online stretnutia k elektronickému hlasovaniu zo dňa 9. 5. 

2022 

 
Prítomní: 

• Martina Tvrdoňová - OZ Well Giving 
• Gabriel Lachmann - Slovakia Digital, OZ Utopia 
• Jozef Gašparík - expert v oblasti participatívneho rozpočtu 
• Peter Tuhársky, Dalibor Vlček - IT oddelenie Mesta 
• Miroslav Šimkovič, Vladimír Ivan, Vladimír Bállek, Andrea Dolinská – členovia Koordinačnej 

rady 
• Soňa Kariková, ml. – koordinátorka pre participáciu 
• Milan Lichý - viceprimátor 
• študentka UMB 

 
 
 
p. Lachmann: 

• Rôzne váhy hlasovania: V závislosti od spôsobu účasti na procesoch v rámci participatívneho 
rozpočtu (účasť na procesoch je dôležitá) 

• možnosti účasti verejnosti na stretnutiach u nás  
• Prvé diskusné fóra – mala by na nich prebiehať prioritizácia tém občanmi 
• Miesto a význam zvažovania v participatívnych rozpočtoch: Jedným z jeho možných prínosov 

je možnosť prepájania projektov, ktoré majú podobné zameranie 
• V BA sa neriešilo overovania trvalého bydliska, študentského statusu a pod. (prípadne 

overovanie cez mail, či na kontaktných miestach) – tzn. proces je prístupný širokej verejnosti 
bez obmedzení 

 
p. Tvrdoňová: 

• Aplikácia „Hlas občana“ umožňuje hlasovanie cez mobil, hlasuje sa minimálne za tri projekty 
• Niektoré obce sa pýtajú na miesto bydliska a pod., ale v EÚ mestách to nie je trend 
• Ona sama preferuje zvažovanie, následne elektronické hlasovanie (to by malo byť len 

doplnkom) 
• Hybrid 
• Tiež zastáva názor, že nie je potrebné overovať - zmena štatútu u nás? chceme ísť touto 

cestou? 
• Apelovala na to, uvedomiť si, čo je náš cieľ? (kvantita vs kvalita) 

 
p. Gašparík: 

• Na rozdiel od predošlých rečníkov sa domnieva, že “Participácia nemusí byť len o ‚nohách‘” 
• Súhlasí, že sprístupniť hlasovanie treba všetkým, aj tým, ktorí nemôžu hlasovať online 
• V Brne údajne všetko prebieha online; majú deliberatívny proces - tam sa vyberú 4 projekty, 

odprezentujú sa na sociálnych sieťach = musí sa zozbierať minimálne 300 lajkov  
• V Brne majú na participatívny rozpočet 2 „full time“ ľudí 
• Realizátorom projektov je v Brne výhradne Mesto samotné, nie občania (predkladatelia) 

 
Následne prebehla krátka diskusia (výmena názorov): o deliberácii, resp. jej podobe, a p. Ivan 
reagoval na nezrovnalosť v údaji o počte hlasujúcich v jednom z ročníkov PR v Banskej Bystrici, ktorý 
bol, podľa p. Gašparíka, okolo 67 (hlasujúcich občanov) – išlo o prípad, kedy KooR v danom ročníku 
experimentálne zaviedla hlasovanie systémom D2.1, kedy občania mohli udeliť aj „záporné“ hlasy. 



K diskusii sa pridal p. Bállek, prezentoval názor na váhu hlasov pri jednotlivých formách hlasovania 
(tzv. fyzické vs. online/digitálne vs deliberácia)... 
 
TRNAVA 

• Rušia participatívny rozpočet → zameriavajú sa len na skvalitnenie širokej participácie 
 
 
 

Závery stretnutia: 
- riešenie zmien v štatúte by malo byť oveľa flexibilnejšie, nie rigidne nastavený štatút 
- chýba priebežná reflexia, skúšanie 
- otázka overovania hlasujúcich – riešiť, či áno alebo nie 
- otázka spôsobu aktualizácie 
 

 

Záznam z online stretnutia k digitálnemu hlasovaniu nájdete na adrese: 

https://terabox.com/s/15n1VlMaT-hyiJWW0n9O3pA  

https://terabox.com/s/15n1VlMaT-hyiJWW0n9O3pA

