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Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní  

 
schvaľuje 

 
Rámcovú koncepciu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu. 

 



Dôvodová správa 
 
Participatívny rozpočet (PR) je nástroj, ktorý umožňuje občanom a občiankam spolutvoriť a 
vyjadrovať sa k návrhu a tvorbe mestského rozpočtu, tvoriť a formulovať priority mesta, ako 
aj pomáhať svojou aktivitou zlepšovať kvalitu života. 
 
Projekt participatívneho rozpočtu bol v Bratislave spustený v roku 2011 najprv ako pilotný 
projekt. Na rok 2012 vyčlenilo Mestské zastupiteľstvo na tento projekt 30 tisíc eur, na rok 
2013 sumu 46 tisíc eur. 
 
Tento materiál je základným strategickým dokumentom, ktorý uvádza východiská a ciele 
participatívneho rozpočtu, definuje základné pojmy, orgány participatívnych procesov, 
participatívny strom, participatívnu komunitu, Koordinačnú radu, spôsoby a obsah 
participácie a súvisiace procesy. 
 
Rámcová koncepcia zároveň definuje harmonogram a časovú os procesov a jednotlivých 
krokov, kedy sa môžu občania a občianky zapojiť do celého procesu – od prípravy 
participatívnych projektov až po hlasovanie. 



Vysvetlenia k pripomienkam vzneseným na zasadnutiach Komisií MsZ 
 
Materiál bol predložený do nasledovných komisií: 

• Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 
• Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta  
• Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 
• Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
• Komisia dopravy a informačných systémov  
• Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 

 
V tejto časti uvádzame hlavné pripomienky a vysvetlenia, ktoré boli vznesené na ich 
zasadnutiach. 
 
Znížiť váhu hlasovania na verejnom zvažovaní z 80 na 40% 
Rozhodovacie procesy v mechanizme Participatívneho rpozčtu (PR) pre BA tak, ako je 
navrhnutý v rámcovej koncepcii, sú variabilne a majú za cieľ (1) čo najširšie zapojenie čo 
najväčšieho poctu ľudí a (2) čo možno najvyššiu kvalitu a efektivitu výsledkov. Konkrétne ide 
o modelovanie a váhovanie procesov participácie a deliberácie. Z tohto dôvodu majú 
rozhodovacie procesy rozličnú podobu v troch základných mechanizmoch PR - projekty, 
zadania a stanovovanie priorít. Zároveň každý z týchto mechanizmov taktiež vytvára rozličný 
tlak a teda definuje váhu hlasu podľa (1) komplikovanosti podnetovej štruktúry a podľa (2) 
zodpovednosti za realizáciu rozhodnutia, čo určuje aj nároky na participanta pri tom, aby 
sformuloval informovaný (kvalitný) súhlas, resp. nesúhlas, alebo predložil vlastný návrh. 
Zatiaľ čo pri zadaniach (navrhnutých hlavným mestom) participant len vyberá spomedzi 
predkladaných návrhov realizáciu tých, ktoré pokladá za dôležite a nemusí sa nijako zapájať 
do ich prípravy a realizácie, formulovanie priorít predpokladá už aj jeho zapájanie sa do ich 
prípravy, pri projektoch ide o aj ich prípravu ,aj o ich realizáciu. 
So stopercentnou váhou verejného hlasovania sa počíta pri zadaniach (viď Rámcovú 
koncepciu PR) pre mesto, projektová časť PR slúži ako liaheň inovácií a chýbajúcich služieb 
– vyžaduje si vyššiu úroveň expertízy.       
 
Definovať minimálny počet členov tematickej komunity 
Doterajšia prax PR pre BA ani medzinárodné výskumy nijako nekonštatujú koreláciu medzi 
počtom členom PK a jej výkonom. Na druhej strane je potrebné skonštatovať, že 
kvantifikovateľné kritéria sú pre transparentnosť procesu nevyhnutné. Preto rámcová 
koncepcia nedefinuje počet členov, ale úlohy resp. nevyhnutné úkony, ktoré PK musí 
realizovať. Patria k nim: 

1) pravidelné stretávanie v stanovenom formáte s vopred oznámeným termínom; 
2) zber dát od občanov (burza nápadov) a ich klastrovanie; 
3) realizácia verejného fóra; 
4) komunikácia s relevantnými subjektmi v danej téme; 
5) zhromažďovanie projektových námetov a príprava projektovej dokumentácie pri 

vybraných zámeroch a niekoľko ďalších úloh, ktoré je možno kvantifikovať a bez 
problémov vyhodnocovať;  

 
Zmeniť kompetenciu Koordinačnej rady (KooR) tak, aby neschvaľovala základné 
princípy a dokumenty fungovania participatívneho rozpočtu, ale len navrhovala (článok 
3.3) 
KooR má podľa rámcovej koncepcie jednu aj druhú kompetenciu: smerom k Mestskému 
zastupiteľstvu navrhuje, vo vzťahu k participatívnym komunitám, teda k občianskej časti PR 



schvaľuje, čo je nevyhnutné preto, aby mohla občianska časť PR fungovať koordinovane. 
V konečnom dôsledku tak občanmi schválené, prekladá a navrhuje zastupiteľom; 
 
Prečo môže byť jeden občan len v jednej teritoriálnej komunite? 
Princíp teritoriality predpokladá priamy vzťah participanta ku konkrétnemu územiu, teda 
v prípade Bratislavy ide o mestskú časť, v ktorej má obyvateľ pobyt. 
 
Akým spôsobom kontrolovať to ak sa v rámci projektov PR dostávajú občania 
k peniazom? 
V procese PR sa občania k peniazom pri realizácii projektov nedostávajú s výnimkou odmien 
za expertnú, resp. koordinačnú prácu. Aj tieto procesy je však potrebné nastaviť efektívne 
a transparentne. Aj z tohto dôvodu má v KooR zastúpenie úrad kontrolóra. Je potrebné 
zdôrazniť, že participatívny rozpočet nie je grantová schéma, všetky obstarávania realizuje 
hlavné mesto SR Bratislavy. 
 
Prečo sa musia delegáti po dvoch rokoch vymeniť a už nikdy potom nesmú byť v tejto 
pozícii? 
Prvoradým zámerom tohto pravidla je vytvorenie dostatočného priestoru pre čo najširšiu 
participáciu tak, aby sa do procesov mohlo zapojiť čo najviac ľudí čo najhlbším spôsobom. 
Okrem toho má toto pravidlo aj kontrolnú funkciu tým, že zamedzuje kumulácii moci 
v rukách konkrétnej osoby, resp. skupiny ľudí. Dvojročné obdobie korešponduje s cyklom 
prípravy a realizácie PR pre konkrétny rok.  
 
Prečo má byť kontrolór v Koordinačnej rade? Takto ovplyvňuje rozhodovací proces a 
on ho má kontrolovať. 
Úrad kontrolóra má zastúpenie predovšetkým preto, že PR predstavuje inovatívny 
mechanizmus, ktorý v našom kontexte nemá obdobu a preto potrebuje kvalifikovaného 
človeka, ktorý navrhne konkrétne postupy, ako v rámci PR efektívne a transparentne nakladať 
s mestským majetkom. Máme za to, že práve úrad kontrolóra predstavuje v tomto ohľade 
najkompetentnejší orgán mesta. Nominant úradu kontrolóra nemá v KooR hlasovacie právo 
a nijako nevstupuje do procesov rozhodovania. Zároveň mu to však umožňuje efektívny 
dohľad a kontrolu, podobne ako v prípade zasadnutí komisií, resp. zastupiteľstva. 
 
Ako často bývajú stretnutia a kto zaručí, že sa budú v nejakej pravidelnej forme 
opakovať? 
Stretnutia sa počas väčšej časti roka realizujú na týždennej báze. Informácia o stretnutí PK sa 
zverejňuje vopred na stránke PR.bratislava.sk i na sociálnych sieťach. Jednou z podmienok 
fungovania PK je pravidelné verejné stretávanie sa, k čomu ju zaväzuje rámcová koncepcia. 
Kontrolovať tento stav môže ktokoľvek pomocou webu, resp. návštevou PK. Garantom je 
OZ Utopia, pričom, tak ako uvádza rámcová koncepcia, túto kompetenciu odovzdá KooR 
v nasledujúcom kalendárnom roku. 
 
Deliberácia prebieha len raz za rok, kde sa počas pár hodín rozhodne to najdôležitejšie 
alokácie financií na budúci rok. Nie je to príliš malý časový priestor?  
Deliberácia nie je jediná aktivita, kde sa rozhoduje o financiách, ale záverečná. Uvedené 
verejné zvažovanie nie je nijako izolovanou aktivitou, ale spolu s formovaním priorít 
a v budúcnosti aj s prípravou zadaní, naopak vyústením celoročného procesu mechanizmu 
PR. Rozhodovanie na verejnom zvažovaní o alokácií financií je preto podmienené celou 
radou predchádzajúcich rozhodnutí, ktoré majú rôznu podobu. Začínajú zbieraním podnetov 
a námetov na projekty, pokračujú ich spracovávaním v PK a realizáciou verejných fór, kde sa 



z podnetov formulujú priority a realizáciu verejnej prezentácie projektov, ktoré sa pripravia 
z vybraných námetov a tu sú predmetom ďalšej diskusie za účasti verejnosti. Výsledkom 
týchto postupov je zoznam vybraných projektov, ktorých kvalita a potreba je predmetom 
verejného zvažovania o alokáciách financií. 
 
Ako budú riešená situácia projektov, ktoré sa neuskutočnia? 
Rámcová koncepcia predpokladá v ročnom procese júnové verejné zvažovanie venované 
eventuálnym realokáciám nielen v prípade nerealizácie projektu, ale aj v prípade, ak projekt 
neprebieha podľa záväzkov stanovených v projektovej dokumentácii. 
 
Ako funguje prepočítavanie hlasov vo verejnom zvažovaní? 
Na poslednom VZ o alokáciách pre rok 2013 sa využilo manuálne aj elektronické sčítavanie. 
Za správnosť zodpovedá kofacilitátor a kontrolu vykonáva OZ Utopia. Ide o tzv. vážený 
priemer váhy a poradia v konkrétnom hlasovaní. 
 
Aké sú kritériá pri verejnom zvažovaní? Mali by byť známe vopred. 
Kritéria verejného zvažovania (VZ) sú známe vopred, zverejňujú sa na webe PR, pričom sa 
vždy aj vytvára diskusné vlákno, ktoré umožňuje navrhovať nové kritéria, resp. sprecízňovať 
už využívané kritéria. VZ sa začína dohodou o kritériách, pričom deliberácia reaguje aj na 
podnety z uvedenej diskusie. Všetky kritériá vznikli a upravovali sa v procese 
participatívneho rozpočtu, na základe diskusií zapojených občanov a občianok. Prvá sada 
kritérií vznikla v prvej časti verejného zvažovania zo 7. decembra 2011. Deliberačné fórum sa 
nakoniec zhodlo na nasledovných kritériách: 

1. veľkosť cieľovej skupiny a dopad na ňu 
2. zapojenie komunít a aktivizácia obyvateľov 
3. efektívnosť využitia financií (cena/dopad) 
4. udržateľnosť participatívneho rozpočtu 

V priebehu nasledovného ročníka bolo možné v mesiacoch pri príprave záverečného 
verejného zvažovania o kritériách naďalej diskutovať a navrhovať ich zmeny. Kritériá sa však 
nezmenili ani v diskusiách pred verejným zvažovaním, ani na samotnom verejnom zvažovaní 
28. júna 2012, kde sa o nich diskutovalo znova. 
V priebehu diskusií pred verejným zvažovaním PR pre rok 2013 bolo občanmi a občiankami 
doplnené nové kritérium č. 5: 
 

5. súlad projektu s prioritami komunít. 
 
K ďalším zmenám kritérií nedošlo ani počas verejného zvažovania 8. novembra 2012. 
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 1. Slovník 

 
Participácia je proces priamej účasti občanov a občianok na plánovaní, vytváraní, 
realizácií a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy. Zahŕňa rôzne typy 
aktivít, od jednorazových činností, ako je napríklad hlasovanie, až po pravidelné 
zapájanie sa a spolurealizáciu konkrétnych služieb. 
 
Participatívny rozpočet (PR) je nástroj, ktorý umožňuje občanom a občiankam 
priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu 
mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a 
zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. PR pre BA umožňuje participáciu 
v nasledujúcich formátoch: 
 

• Projekty – vytvárajú nové služby, resp. skvalitňujú alebo približujú už 
existujúce služby mesta. Vytvárajú sa v participatívnych komunitách, ktoré sa 
podieľajú na ich realizácii. 

• Zadania – pripravujú verejné orgány mesta na základe verejnej diskusie na 
verejných podujatiach procesu PR. Zadania určujú kde a akým spôsobom sa 
budú realizovať štandardné služby samosprávy financované ako 
mandatórnymi, tak aj investičnými výdavkami mesta.  

• Priority – definujú ťažiskové problémy a potreby v meste. Formujú sa 
verejnou diskusiou, ktorú tvoria podnety a návrhy od občanov spracované 
participatívnymi komunitami. Ich finálna podoba sa stanovuje na verejných 
fórach.  

 
Regulatívna idea je cieľ, ku ktorému má neustále smerovať realizácia mechanizmu 
participatívneho rozpočtu. Jeho cieľom je vytvárať inštitucionalizovaný priestor pre 
občanov a občianky, v rámci ktorého by sa mohli plnohodnotne zapájať do tvarovania 
podoby mesta – jeho verejných priestorov a ním poskytovaných služieb. Táto 
občianska platforma musí byť vždy plne inkluzívna a transparentná a podporovať 
kooperáciu medzi všetkými zapojenými. 
 
Participatívna komunita (PK) je základným orgánom PR, pomocou ktorého sa 
otvára priestor pre občanov a občianky, aby sa intenzívne zapojili do vytvárania 
podoby mesta. Poskytuje podporu, informácie, prostriedky a možnosti každému, kto 
sa chce zapojiť do procesu PR. 
 
Koordinačná rada (KooR) je spoločný orgán PK, ktorý zabezpečuje efektívnu 
koordináciu procesu PR tak medzi jednotlivými komunitami, ako aj medzi PK a 
orgánmi mesta.  
 
Verejné podujatia sú otvorené diskusné platformy slúžiace na zapájanie občanov a 
občianok do rozhodovacích procesov, zisťovanie ich vôle a transparentné prijímanie 
rozhodnutí v procese PR. Organizátor o nich informuje verejnosť s dostatočným 
predstihom a môže sa na nich zúčastniť ktokoľvek. Patria medzi ne: 
 

• Verejné zvažovanie je rozhodovací proces, ktorý prebieha formou 
facilitovanej diskusie a jeho cieľom je vytvorenie záväzného konsenzu 
o celkovom výsledku participatívneho rozpočtu. Ako ekvivalentný termín sa 



Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu  Strana 2/16 

používa označenie deliberácia (z anglického deliberate - zvažovanie, 
pre/rokovanie, rozvážiť, rozmyslieť si, radiť sa, zobrať do úvahy). Organizuje 
ho Koordinačná rada PR.   

 

• Verejné fórum je rozhodovací proces, ktorý prebieha formou facilitovanej 
diskusie a jeho cieľom je vytvorenie zoznamu priorít v danej oblasti mestskej 
politiky. Organizuje ho participatívna komunita. 

 

• Verejné zhromaždenie je otvorená facilitovaná diskusia, ktorej cieľom je 
prezentácia, alebo evaluácia procesov PR a výstupov z nich. Organizujú ho 
KooR, PK alebo výkonné orgány mesta. 

 

• Stretnutie PK – je otvorený priestor, ktorý občanom a občiankam umožňuje 
intenzívne pravidelné zapájanie sa do procesu PR. Organizuje ho PK.  

 

• Zasadnutie KooR – slúži na koordinovanie a skvalitňovanie procesu PR a 
činnosti jednotlivých PK. Organizuje ho KooR. 

  

 2. Východiská a ciele 

 
Mechanizmus participatívneho rozpočtu (PR) je podľa Organizácie spojených 
národov (OSN) najefektívnejším nástrojom pre samosprávy, ktoré sa snažia o 
naplnenie cieľov demokracie, občianskej spoluúčasti, transparentnosti, modernizácie 
a efektivity tak, ako ich stanovuje Agenda 21 a ďalšie dokumenty schválené a prijaté 
správnymi orgánmi v rámci Európskej únie na celoeurópskej, štátnej a komunálnej 
úrovni. 
 
PR je agendou Programu OSN pre ľudské sídla (UN – Habitat), ktorý ho definuje ako 
„mechanizmus (alebo proces), pomocou ktorého sa obyvateľstvo rozhoduje 
alebo podieľa na rozhodovaní o tom, kam smerujú všetky alebo časť 
dostupných verejných zdrojov". 

 
• PR sa dnes realizuje v rozličných podobách vo viac než troch tisíckach 

samospráv na celom svete. 
• PR v Bratislave (PR pre BA) vznikol ako občianska iniciatíva a túto formu si 

uchováva po celý čas svojej existencie. 
• PR pre BA sa na základe uznesenia bratislavského mestského zastupiteľstva 

stal súčasťou mestskej rozpočtovej politiky. 
• Mesto a samosprávne orgány sú spolupracujúcimi subjektmi a v tomto zmysle 

je PR pre BA mestským projektom, ktorého hlavným nositeľom je občiansky 
sektor. 

• PR člení verejný priestor na tri nezávislé, ale úzko spolupracujúce sektory: 
občiansky, politický a ekonomický. Kompetencie a funkcie jednotlivých 
sektorov v rámci PR stanovuje tento dokument. 

• Tento materiál má podobu wikiprotokolu (pozri bod 4.3), čo znamená, že je 
neustále otvoreným dokumentom, ktorý sa bude prepracovávať a dopĺňať tak, 
aby čo najviac vyhovoval všetkým zúčastneným a potrebám PR pre BA a 
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sledoval regulatívnu ideu. Jeho novú verziu navrhujú a prejednajú 
participatívne komunity a Koordinačná rada, ktorá ju predkladá na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu. 

• Základnou jednotkou PR pre BA sú participatívne komunity (pozri bod 5). 
 
Najdôležitejšími cieľmi PR pre BA sú: 
 

a) umožnenie čo najširšej participácie čo najväčšiemu počtu obyvateliek a 
obyvateľov Bratislavy; 
b) modernizácia a zefektívnenie samosprávy tak, aby mohla čo 
najflexibilnejšie reagovať na potreby a požiadavky obyvateliek a obyvateľov 
mesta a zároveň spolu s nimi realizovala verejné projekty v prospech celého 
mesta; 
c) transparentnosť samosprávnych orgánov, zrozumiteľnosť a 
sprístupnenie politických procesov v meste každému, kto o jej fungovanie 
prejaví záujem. 

 
 

 3. Orgány participatívnych procesov 

 
Orgány participatívnych procesov sú: 

1. Participatívne komunity (PK); 
2. Koordinačná rada (KooR); 
3. Výkonné orgány mesta; 
4. Mestské zastupiteľstvo (MsZ). 

 
Ich základné úlohy v procesoch PR pre BA sú nasledovné: 
 

 3.1 Participatívne komunity (PK) 
 

• predkladajú návrhy priorít; 
• predkladajú a spolurealizujú projekty; 
• organizujú verejné zhromaždenia; 
• komunikujú s verejnosťou a propagujú PR; 
• komunikujú a spolupracujú s komisiami mestského zastupiteľstva. 

 

 3.2 Koordinačná rada (KooR) 
 

• schvaľuje základné princípy a dokumenty fungovania PR v Bratislave; 
• spoluorganizuje verejné podujatia a pravidelné fungovanie PK, navrhuje 

procesy a pravidlá PR; 
• komunikuje s výkonnými orgánmi mesta, sprostredkúva komunikáciu medzi 

jednotlivými PK; 
• kontroluje realizáciu projektov, predkladá správy a výstupy z procesov PR na 

schválenie mestskému zastupiteľstvu; 
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• predkladá podobu PR schválenú PK vo verejnom zvažovaní výkonným 
orgánom, konkrétne primátorovi; 

• schvaľuje vznik a berie na vedomie zánik PK; 
• poskytuje a spoluorganizuje školenia členov PK. 

 

 3.3 Výkonné orgány 
 
Medzi výkonnými orgánmi sa rozumejú: primátor, viceprimátor(i), poverený 
koordinátor PR za Kanceláriu primátora, riaditeľ magistrátu, mestský kontrolór a  
vedúci zodpovedajúcich oddelení magistrátu. Ich úlohy sú nasledovné: 
 

• komunikujú so zástupcami PK; 
• realizujú zadania vyplývajúce z PR pre daný rok; 
• zabezpečujú komunikáciu s verejnosťou a propagáciu PR; 
• predkladajú návrh zadaní pre služby poskytované samosprávou; 
• spolu s KooR predkladajú správu o realizácii PR do MsZ najneskôr do 31.3. 

za predchádzajúci kalendárny rok; 
• predkladajú návrh PR do mestského zastupiteľstva; 
• predkladajú zoznam priorít vytvorený v procese PR; 
• podieľajú sa na organizácii verejných podujatí PR; 
• v súlade so zákonom zverejňujú objednávky, faktúry a čerpanie rozpočtu pre 

projekt participatívneho rozpočtu; 
• v súlade so zákonom poskytujú všetky potrebné informácie verejnosti; 
• zodpovedajú za nastavenie procesov pre projekt PR dovnútra magistrátu 

(kolobeh dokladov, vystavovanie objednávok, úhrada položiek); 
 

 3.4 Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 
 

• schvaľuje návrhy projektov PR a alokácie finančných prostriedkov na 
kalendárny rok rešpektujúc výsledky verejného zvažovania a verejného 
hlasovania; 

• schvaľuje správu o realizácii PR za kalendárny rok, najneskôr do 31.3. za 
predchádzajúci rok; 

• zaoberá sa zoznamom priorít vytvorených v procese PR; 
• vytvára priestor v komisiách pre reprezentantov PK; 
• kontroluje realizáciu PR. 

  

 4. Participatívny strom (PS) 

 
Participatívny strom (PS) je prostredie, ktoré zhromažďuje a usporadúva poznatky 
vznikajúce na úrovni občana a rôznych občianskych formálnych aj neformálnych 
skupín a aktivít. Má horizontálnu a sieťovú štruktúru, ktorej základom je PK a zahŕňa 
procesy ich vzájomnej interakcie a interakcie ich členov a členiek. Umožňuje 
vzájomnú komunikáciu, zdieľanie informácií, poznatkov a skúseností, ale aj 
koordináciu aktivít a realizáciu rozhodovacích procesov. 
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PS umožňuje zapojenie každého člena a členky spoločnosti do verejného života, 
pričom jediné obmedzenie v plnom zapojení sa do procesu predstavujú základné 
internetové a počítačové zručnosti a dostupnosť internetu. Toto obmedzenie možno 
znížiť využitím služieb administrátora konkrétnej PK (pozri bod 5.3) a poskytovaním 
voľného pripojenia na internet. 
 
PS otvára verejný priestor do maximálnej možnej miery a demokratizuje proces 
rozhodovania a dosahovania verejného konsenzu. 
 
PS umožňuje precízny monitoring záujmov verejnosti, verejného života a činnosti 
verejných inštitúcií. 

 4.1 Štruktúra participatívneho stromu 
 
Pre potreby PR pre BA má participatívny strom podobu webového portálu s adresou 
pr.bratislava.sk. 
 
Základnú jednotku PS tvorí participatívna komunita, ktorá má k dispozícii vlastný 
virtuálny priestor. Jeho správou je poverený administrátor PK (pozri bod 5.3), ktorý je 
zodpovedný za zverejňovanie interných a verejných obsahov, správu komunity a 
prideľuje právo publikovať obsahy. 
 
Virtuálny komunitný priestor PK zahŕňa verejnú a internú časť. Publikovanie 
verejných dokumentov schvaľuje administrátor a reprezentant PK, pričom tento 
obsah je dostupný komukoľvek, vrátane anonymných používateľov. Interný obsah 
môže prezerať a zverejňovať každý člen alebo členka PK po zaregistrovaní sa a 
overení identity. (Poznámka: Forma overovania identity sa upresní po dohode s 
mestom). 
 
Okrem administrátorov jednotlivých PK sa na správe PS podieľa administrátorský 
tím. Jeho základnou úlohou je zabezpečovať chod portálu a zverejňovať potrebné 
informácie na základe pokynov Koordinačnej rady PR (KooR). Mená a kontakty na 
členov administrátorského tímu sú zverejnené na stránke PR. 
 
Poznámka: Administrátorský tím bude v budúcnosti nominovaný Koordinačnou radou 
(KooR). Dovtedy sa stanovia aj jeho presné kompetencie. 
 

 4.2 Obsah participatívneho stromu 
 
Obsah PS napĺňajú jednotliví používatelia, PK a administrátorský tím. Neregistrovaní 
používatelia majú prístup k celému verejnému obsahu PS. 
 
Registrovaní a prihlásení používatelia majú možnosť prehliadať interné obsahy, 
vytvárať diskusné vlákna a zapájať sa do diskusií, vkladať do interného komunitného 
priestoru rôzne typy dokumentov a komunikovať (chatovať a pod.) s ďalšími 
používateľmi. 
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PK spravujú vlastné interné aj verejné priestory a na spoločnej nástenke informujú o 
vlastných aktivitách, priebehoch stretnutí, pripravovaných verejných zhromaždeniach 
a fórach a ich výstupoch, pripravovaných a realizovaných projektoch a ďalších 
potrebných skutočnostiach. 
 
Administrátorský tím zabezpečuje pomoc používateľom a používateľkám a PK podľa 
ich potrieb a požiadaviek a spravuje spoločnú webovú nástenku s aktuálnymi 
informáciami. Zabezpečuje tiež jednoduchý prístup užívateľov k všetkým potrebným 
informáciám, vrátane archívu wikiprotokolov a knižnice, ktorá obsahuje základné 
informácie o priebehu a procesoch PR, návodov na zapojenie sa atď. 

 4.3 Wikiprotokoly 
 
Wikiprotokoly predstavujú základný pracovný nástroj, ktorý zabezpečuje 
transparentnosť a demokratické postupy v procesoch PR. Sú taktiež základným 
nástrojom pre formalizáciu pracovných tokov a rozhodovacích mechanizmov PR. 
Formalizácia sa realizuje prostredníctvom ustálených častí dokumentu medzi 
definovanými adresátmi a prijímateľmi (preto názov protokol). Ako podoba a počet 
ustálených častí, tak aj kompetencie adresátov/tiek a prijímateľov/iek, sú podnetom 
neustálej diskusie všetkých zapojených účastníkov a účastníčok a výsledkom 
spoločnej práce (preto názov wiki). 
 
Wikiprotokoly majú nasledovné formy: 
 

• pracovný záznam – je výstupom zo stretnutí PK a verejných podujatí 
realizovaných v rámci PR. Obsahuje diskutované témy, pracovné výstupy a 
mená zúčastnených; 

• projektová dokumentácia – poskytuje podrobné informácie o projekte a 
realizátoroch; 

• protokol o výdavkoch – slúži na komunikáciu s výkonnými orgánmi mesta a 
Mestským zastupiteľstvom a zahŕňa jednotlivé položky potrebné pre realizáciu 
projektu; 

• pracovné zmluvy – vysporiadavajú vzťahy mesta a občanov a občianok 
zapojených do realizácie projektov PR, ktorí(é) v ich rámci pre mesto 
vykonávajú platenú prácu.; 

• uznesenie – je výsledkom rozhodnutia, ktoré môže prijať buď PK alebo KooR. 
Okrem samotného rozhodnutia zahŕňa aj jeho zdôvodnenie; 

• návrh – podnet občana na realizáciu, resp. úpravu verejnej služby 
poskytovanú samosprávou. 

 

 5. Participatívna komunita (PK) 

 
Participatívna komunita je základnou jednotkou PS, pomocou ktorej sa v rámci PR 
uskutočňuje najintenzívnejšia forma participácie. 
 
PK môže mať buď tematickú alebo teritoriálnu podobu. 
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• Teritoriálna PK sa viaže na konkrétne územie od mikroštruktúry na úrovni 
ulice cez mestské časti až po najvyššiu samosprávnu jednotku. Vytvára 
priestor pre demokratické procesy a možnosť priamej participácie občanov a 
občianok na rozhodovaní o mieste svojho bydliska a miestnom verejnom 
priestore. 

• Tematické PK otvárajú priestor pre aktivity v jednotlivých oblastiach verejného 
života podľa záujmov a tém, pričom občanom a občiankam umožňujú 
zdieľanie poznatkov a koordináciu aktivít. 

 
PK a jej podoba je určená jej funkcionalitou, úlohami, štruktúrou a pravidlami. 

 5.1 Funkcie a úlohy participatívnej komunity 
 
Participatívna komunita zabezpečuje: 
 

• inštitucionalizáciu partnerstva občianskeho, politického a ekonomického 
sektora – PK je neformálna, ale formalizovaná občianska štruktúra, ktorá 
vstupuje do rozhodovacích procesov mestskej samosprávy a umožňuje 
každoročnú realizáciu PR; 

 
• kontrolu moci – participatívna komunita vstupuje do komunikácie s 

výkonnými orgánmi mesta pri realizácii projektov a nominuje reprezentantov 
do zodpovedajúcej komisie mestského zastupiteľstva. Zároveň sa zapája a 
angažuje v projekte OpenData (iniciatíva, ktorá presadzuje zverejňovanie 
informácií na internete v ľahko dostupnej, strojovo spracovateľnej a 
zrozumiteľnej forme), čím zvyšuje možnosť kontroly samosprávnych orgánov 
a zároveň zabezpečuje transparentnosť a efektívnosť ich výkonu.  

 
• výkon moci – participatívna komunita v súčinnosti celého participatívneho 

stromu sa podieľa na alokácii prostriedkov z mestského rozpočtu v objeme 
schválenom mestským zastupiteľstvom a o ďalšej časti rozpočtu 
spolurozhoduje, pričom zároveň umožňuje čo najširšiu participáciu čo 
najväčšiemu počtu občanov a občianok. Celá činnosť sa prispôsobuje 
potrebám a situácii občanov a občianok a regulatívnej idei.   

 
• napĺňanie regulatívnej idey – participatívna komunita predstavuje dôsledné 

naplnenie slova samospráva, teda vykonávanie moci samotnými občanmi v 
podmienkach čo najpriamejšej demokracie. 

 

 5.2 Pravidlá činnosti participatívnej komunity 
 
Pravidlá určujú internú a externú činnosť PK, pričom vychádzajú z regulatívnej idei, z 
ktorej vychádza celkový mechanizmus PR a dôsledne ju napĺňajú. Pravidlá činnosti 
PK majú podobu wikiprotokolu, rovnako ako celý tento dokument a jeho jednotlivé 
časti. 
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PK rešpektujú a dodržiavajú tieto pravidlá: 
 

• otvorenosť – povinnosťou PK a jej členov a členiek je využívať všetky 
možnosti pre zapájanie čo najširšieho počtu občanov a občianok. Členom/kou 
PK sa môže stať ktokoľvek, kto o to prejaví záujem, rešpektuje prijaté záväzné 
pravidlá a býva a/alebo pracuje v Bratislave (má v Bratislave trvalý alebo 
prechodný pobyt, resp. je v BA zamestnaný na HPP). Občania a občianky sa 
môžu zapojiť do činnosti jednej teritoriálnej komunity. V prípade tematických 
komunít majú možnosť zapojiť sa do činnosti viacerých. Pravidelné stretnutia 
PK sú verejné a informácia o ich uskutočnení sa zverejňuje na stránke PR;   

 
• transparentnosť -  povinnosťou PK je pravidelne zverejňovať informácie o 

svojom pôsobení a nechať o svojich rozhodnutiach spolurozhodovať širšiu 
verejnosť v rámci celkového procesu PR;   

 
• občiansky princíp - do PK vstupuje občan ako jednotlivec, resp. občianka, 

nie občianske združenie, záujmová skupina, alebo politická strana; 
 

• demokracia - štruktúra PK je horizontálna. Hierarchické vzťahy vznikajú len 
na dobu určitú a s jasným cieľom (napr. vypracovanie projektu a funkcia 
koordinátora/ku), Hierarchiu je možné anulovať na základe dohody členov a 
členiek takéhoto vzťahu (napr. odvolať koordinátora/ku); 

 
• spolupráca – súčasťou mechanizmu PR je súťaž o najlepšie myšlienky, 

návrhy, aktivity a projekty. Cieľom procesu PR je pomocou mechanizmov 
verejného zvažovania zabezpečiť čo najvyššiu možnú kooperáciu pri ich 
posudzovaní a realizácii. Pri výbere projektov na realizáciu dáva PK prednosť 
dosahovaniu konsenzuálnych rozhodnutí. Preto sa PK a jej jednotliví členovia 
zaväzujú k vzájomnej spolupráci a pomoci pri realizácii úloh a zadaní 
vyplývajúcich z nárokov PK a požiadaviek samosprávy a obyvateľov a 
obyvateliek Bratislavy;  

 
• formalizácia činnosti - informačné toky a procesy rozhodovania a 

prideľovania kompetencií sú definované wikiprotokolmi (pozri bod 4.3). 
 

 5.3 Štruktúra participatívnej komunity 
 
V rámci PK existujú nasledujúce role: 
 
Delegáti/delegátky: 

vystupujú v externých vzťahoch PK a v KooR, kde komunikujú s 
delegátmi/tkami z ďalších PK a v rozhodovacích procesoch. Kontrolujú interné 
procesy a realizáciu projektov PK. Túto funkciu možno vykonávať len raz a to 
po dobu dvoch rokov, teda jedného cyklu PR. Delegátov/tky volia členovia/ky 
PK a môžu ich v nutnom prípade odvolať. Potrebná je k tomu nadpolovičná 
väčšina hlasov. 
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Reprezentanti/tky: 
vystupujú v externých vzťahoch PK v komunikačných procesoch, 
predovšetkým v príslušných komisiách zastupiteľstva. Volia a odvolávajú ich 
PK. Potrebná je k tomu nadpolovičná väčšina hlasov. 

 
Administrátori/rky: 

spravujú internetový portál komunity. Prideľujú prístupové práva jednotlivým 
členom a členkám komunít. Zodpovedajú za publikovanie verejných 
dokumentov a moderujú diskusie a hlasovania. Poskytujú poradenstvo 
užívateľom a užívateľkám portálu. 

 
Moderátori/rky – Facilitátori/rky: 

zabezpečujú konštruktívny, otvorený a demokratický priebeh verejných 
diskusií a verejného zvažovania. Je to odborník na moderovanie diskusie, 
ktorý riadi diskusiu po stránke procesnej a zodpovedá za jej priebeh, ale nie 
za jej obsah. Úlohou moderátora/facilitátora je uľahčiť komunikáciu a dať 
účastníkom diskusie možnosť, aby sa mohli sústrediť na vecnú stránku 
problému a jeho riešenia. Facilitátor musí byť vždy nestranný, a to aj keď sa v 
diskusii vyskytne spor. Facilitátor dbá na dodržiavanie dohodnutých pravidiel 
diskusie. Facilitátor vedie diskusiu smerom k dosiahnutiu zhode. 
 

Koordinátori/rky pracovných skupín: 
koordinujú projekt v spolupráci s výkonnými orgánmi mesta, zodpovedajú za 
spravovaný majetok mesta a efektívnu a transparentnú realizáciu alokácie 
schválenej z mestského rozpočtu. Do pozície koordinátora/rky ich nominuje 
PK, rovnako ako aj odvoláva a to v prípade potreby (nezvládanie úlohy, 
nedostatočné informovanie o priebehu projektu a realizácií alokácií, 
porušovanie rámcovej koncepcie PR) aj pred ukončením projektu. Potrebná je 
k tomu nadpolovičná väčšina hlasov členov príslušnej PK na stretnutí 
komunity, na ktorého program bude takýto bod navrhnutý aspoň dva týždne 
pred jeho konaním. 

 

 6. Koordinačná rada (Koor) 

 
Koodinačná rada (KooR) predstavuje koordinačný orgán PR. Má právo prijímať 
rozhodnutia, ktoré zverejňuje v podobe uznesení. Medzi kompetencie KooR patria: 
 

• schvaľuje základné princípy a dokumenty fungovania PR v Bratislave; 
• rozhodovanie o presnej podobe PR – určuje etapy, jednotlivé kroky a prijíma 

rozhodnutie o záverečnej podobe PR v danom roku, ktorý sa predkladá 
samosprávnym orgánom; 

• spoluorganizuje verejné podujatia, navrhuje procesy a pravidlá PR; 
• komunikuje s výkonnými orgánmi mesta, sprostredkúva komunikáciu medzi 

jednotlivými PK; 
• kontroluje realizáciu projektov a alokácií, predkladá správy a výstupy z 

procesov PR na schválenie mestskému zastupiteľstvu; koordinuje prácu 
jednotlivých PK a ich kompetencie v konkrétnych prípadoch; 

• predkladá podobu PR schválenú PK vo verejnom zvažovaní výkonným 
orgánom, konkrétne primátorovi; 
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• schvaľuje vznik a berie na vedomie zánik PK; 
• poskytuje a spoluorganizuje školenia členov PK. 
• rozhodovanie o fungovaní Komunitného centra a pravidlách účasti na jeho 

činnosti; 
• KooR oficiálne komunikuje so samosprávou a občianskou spoločnosťou, 

vydáva oficiálne stanoviská pre média. 
 

 6.1 Členovia/ky Koordinačnej rady 
 
KooR pozostáva z členov/iek s hlasovacími právomocami a poradných členov/iek. 
Členovia/ky s hlasovacími právomocami sú delegovaní participatívnymi komunitami 
(PK) a každá PK má právo nominovať dvoch svojich členov/ky. Členom/kou KooR 
možno byť len raz po dobu cyklu PR – jeho prípravy a realizácie, teda dva roky. 
 
Poradní členovia/ky sú nominovaní/é: 
 

• na návrh primátora jeden až traja; 
• Mestským zastupiteľstvom – vždy jeden za každý poslanecký klub. Na návrh 

poslaneckého klubu týchto členov volí a odvoláva Mestské zastupiteľstvo; 
• úradom kontrolóra mesta – jeden člen/ka; 

 
Do konca roku 2014 sú poradnými členmi KooR traja zástupcovia Utopia o.z. ako 
garanta zavádzania PR v Bratislave. Ani jeden z nich nemá počas tohto obdobia 
hlasovacie právo v žiadnom z procesov PR.  KooR si pre každý cyklus PR zvolí 
svojho hovorcu spomedzi členov a členiek PK, pričom je dôležité, aby sa do tejto 
pozície nominovali členovia z rozličných komunít tak, aby každá PK mala v istom 
časovom úseku na tejto pozícii svojho člena. 
 

 6.2 Stretnutia 
 
Koordinačná rada sa schádza na pracovných poradách a na zasadnutiach. Na 
zasadnutiach, ktoré sú verejné sa prijímajú záväzné rozhodnutia a konajú sa v 
presne stanovených termínoch na základe etáp v procese PR. Pracovné porady sa 
konajú podľa potreby a o ich uskutočnení sa informuje na stránke pr.bratislava.sk. 
 

 7. Spôsoby participácie 

 
Model PR pre BA umožňuje niekoľko rozličných spôsobov, ako sa môžu občania a 
občianky podieľať na PR a na chode samosprávy. Spôsoby participácie otvárajú 
možnosti od jednorazového zapojenia sa, napr. do hlasovania, až po pravidelnú 
aktivitu v PK. 
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 7.1 Členstvo v participatívnej komunite 
 
Vstup do PK je umožnený komukoľvek, kto o to prejaví záujem, rešpektuje dané 
pravidlá a býva a/alebo pracuje v Bratislave. V takomto prípade získavajú občania a 
občianky najširšiu možnú mieru participácie. Okrem nižšie uvedených spôsobov sa 
môžu do mechanizmu PR zapojiť aj ako členovia a členky PK v rôznych pozíciách 
(podľa bodu 5.3). 
   

 7.2 Návrhy a projekty 
 
Občan, ktorý sa stane členom PK, má možnosť navrhovať projekty. Vytváranie a 
realizácia projektu prebieha nasledujúcim spôsobom: 
 
Prvá fáza: 
 
definovanie problému >> diskutovanie o návrhoch možných riešení v podobe 
projektových zámerov (na základe wikiformuláru); 
 
vytváranie pracovného tímu >> V tejto fáze je proces otvorený pre všetkých členov a 
členky danej PK, v rámci ktorej sa vytvára pracovná skupina a volí koordinátor/ka 
projektu. Informácie o procese sa zverejňujú na stránke pr.bratislava.sk a sú 
dostupné pre každého. Vstupom do pracovnej skupiny sa členka/člen PK zaväzuje k 
pokračovaniu v práci až do ukončenia realizácie projektu. Porušenie záväzku 
nenesie ako konsekvenciu žiadnu sankciu, zaznamenáva sa však v osobnom profile, 
ktorý je verejný. 
 
Druhá fáza: 
 
Projekt sa predkladá do verejného zvažovania PK. Po jeho schválení vo verejnom 
zvažovaní a po akceptácii a schválení celého Participatívneho rozpočtu Mestským 
zastupiteľstvom nasleduje realizácia projektu. 
 
Tretia fáza: 
 
Na začiatku realizácie projektu sa otvára priestor pre vstup ďalších ľudí, ktorí majú 
záujem podieľať sa na jeho realizácii. Vzniká uzatvorená skupina v zmysle vopred 
stanovených kompetencií, ktorá pracuje verejným spôsobom a má priepustné 
hranice, teda umožňuje vstup a výstup ďalších členov podieľajúcich sa na realizácii. 
Zodpovednosť za rozhodnutia a pridelené prostriedky nesie koordinátor/ka. 
 
Poslednú fázu predstavuje zverejnenie všetkých dokumentov týkajúcich sa realizácie 
projektu a záverečnej správy o realizácii projektu, vyhodnotenie projektu v rámci 
hodnotiaceho verejného zhromaždenia. 
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 7.3 Verejné podujatia 
 
V rámci všetkých verejných podujatí majú občania a občianky možnosť zapájať sa do 
diskusií. Pri rozhodovacích procesoch na verejných fórach, verejných 
zhromaždeniach a stretnutiach PK majú aj hlasovacie právo. Taktiež majú možnosť 
podieľať sa na organizácii verejných podujatí a navrhovať ich priebeh a dramaturgiu. 
Oznámenie o konaní sa verejného podujatia je potrebné uverejniť v dostatočnom 
predstihu a využiť na to všetky dostupné informačné kanály. 
 

- Verejné zvažovanie – organizuje Koordinačná rada. Je to rozhodovací 
proces, ktorý prebieha formou facilitovanej diskusie a jeho cieľom je 
vytvorenie záväzného konsenzu o celkovom výsledku participatívneho 
rozpočtu.   

- Verejné fórum – organizuje participatívna komunita. Je to rozhodovací 
proces, ktorý prebieha formou facilitovanej diskusie a jeho cieľom je 
vytvorenie zoznamu priorít v danej oblasti mestskej politiky. 

- Verejné zhromaždenie – organizujú KooR, PK alebo výkonné orgány mesta. 
Jeho cieľom je prezentácia, alebo evaluácia procesov PR. 

- Stretnutie PK 
- Zasadnutie KooR 

 

 7.4 Návrhy a podnety 
 
Vlastné nápady a podnety môžu občania a občianky poskytnúť aj anonymne 
prostredníctvom formulára „Burzy nápadov", ktorý je k dispozícii na stránke 
pr.bratislava.sk, alebo v Komunitnom centre generácií. Tento formulár sa distribuuje 
aj na všetkých podujatiach PR a občanom a občiankam ho ponúkajú aj členovia a 
členky jednotlivých PK. Návrhy a podnety budú spracované nasledovne: 

• komunity ich zapracujú do zoznamu priorít; 
• komunity ich spracujú a odovzdajú aj s vytvoreným výstupom príslušným 

komisiám MsZ; 
• v prípade, že neexistuje tematická komunita, ktorej činnosti by sa nápady a 

podnety týkali, odovzdajú sa priamo príslušným komisiám. 
 

 7.5 Internet 
 
Registrovanie na stránke PR umožňuje zapojiť sa do hlasovania o projektoch, 
zadaniach a prioritách. Taktiež otvára priestor pre komentáre a zapojenie sa do 
diskusií. 
 

 7.6 Verejné zvažovanie a hlasovanie 
 
Základným rozhodovacím mechanizmom v procese PR je verejné zvažovanie alebo 
aj deliberácia. (V rámci tohto procesu určujú delegáti poradie jednotlivých 
navrhnutých projektov podľa vopred určených kritérií – napr. veľkosť cieľov skupiny, 
udržateľnosť projektu, význam pre PR a pod.) Verejné zvažovanie sa podľa možností 
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uskutočňuje pred každým skupinovým rozhodnutím – od úrovne pracovnej skupiny v 
projekte, až po celok PS. Procesu deliberácie sa môže zúčastniť každý, kto je 
rozhodnutím priamo dotknutý. 
 
Hlasovanie predstavuje dôležitý rozhodovací mechanizmus, avšak svoje miesto 
nachádza len vtedy, keď: 
 

• zlyhal proces verejného zvažovania a skupina nenašla konsenzus; 
• v procese rozhodovania je prioritná čo najširšia možná participácia, resp. si to 

vyžaduje predmet zvažovania, takže nie je možné vytvoriť relevantné 
deliberatívne fórum, v ktorom by nebolo potrebné hlasovanie; 

• pri voľbe a obsadzovaní potrebných funkcií a pozícii. 
 
Na základe verejného zvažovania sa vytvorí poradie participatívnych projektov 
vrátane uvedenia alokovanej sumy. Zvažovanie prebieha kombinovane a váha 
jednotlivých spôsobov hlasovania je nasledovná: 
 

• 80% - verejné zvažovanie na zhromaždení zástupcov participatívnych komunít 
(vyžaduje sa fyzická prítomnosť informovaných delegátov) 

• 5% - hlasovanie na sociálnej sieti Facebook.com/Bratislava.sk (elektronicky) 
• 5% - hlasovanie na internetovej stránke www.bratislava.sk (elektronicky) 
• 10% - hlasovanie na podateľni (Front Office) Magistrátu Hlavného mesta SR 

Bratislavy alebo spolupracujúcich mestských častí (písomne, neanonymne).  
 

 8. Obsah participácie 

 
V rámci procesu PR pre BA môžu občania a občianky priamo spolurozhodovať v 
rozličnom rozsahu a intenzite. Škála sa rozprestiera od možnosti jednorázovo 
vyjadriť svoj ne/súhlas hlasovaním alebo podávať návrhy a podnety cez účasť na 
verejných podujatiach až po realizáciu verejných služieb mesta (pozri bod 7.)  
 
Predmetom participácie sú: 
 

• aktivity, resp. služby, ktoré realizujú samotní občania; 
• aktivity, resp. služby, ktoré realizuje mesto; 
• strednodobé a dlhodobé zámery mesta, ktoré určujú, aký typ aktivít a služieb 

a v akom rozsahu má získať charakter priorít; 
• návrhy a podnety, ktoré umožňujú flexibilne a efektívne riešiť aktuálne 

problémy.  

 8.1 Projekty 
 
PR pre BA otvára priestor pre občianske aktivity vo verejnom záujme realizované ako 
verejne dostupné služby, ktoré mesto z rôznych dôvodov buď nevykonáva, alebo ich 
realizuje neuspokojivým spôsobom. Občan tak môže priamo spolurozhodovať o tom, 
ktoré občianske aktivity verejného charakteru a akým spôsobom sa budú realizovať z 
rozpočtu mesta a môže sa podieľať na ich realizácii. O tom, ktoré projekty sa budú 
realizovať, sa rozhoduje viacerými spôsobmi, ktoré majú rôznu váhu. 
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 8.2 Zadania – výber z mestských projektov 
 
PR pre BA otvára priestor pre občianske spolurozhodovanie o realizovaní mestských 
služieb. Proces zvažovania a hlasovania funguje na tých istých princípoch ako 
v prípade návrhov participatívnych projektov. V takomto prípade Hlavné mesto po 
verejnej diskusii zverejní zoznam navrhovaných konkrétnych realizácií, resp. 
pravidelných činností v rámci konkrétnej kapitoly mestského rozpočtu 
a zodpovedajúceho oddelenia a nechá o časti týchto projektov rozhodnúť obyvateľov 
v procese verejného zvažovania a hlasovania. Takéto zvažovanie a hlasovanie sa 
môže uskutočniť kedykoľvek v priebehu roka aj o parciálnych alokáciách mesta. 
 
Hlasovanie o zadaniach prebieha prostredníctvom internetu na stránke 
www.bratislava.sk a na podateľni (Front Office) Magistrátu Hlavného mesta SR 
Bratislavy alebo spolupracujúcich mestských častí. Hlasovať môže každý občan 
alebo občianka po pridelení jedinečného kódu poskytovaného orgánmi mesta. 
 
(Poznámka: Konkrétny spôsob tejto formy participácie pripraví KooR, výkonné 
orgány mesta a Utopia o.z. v priebehu roku 2013 tak, aby sa pilotná realizácia mohla 
uskutočniť v tomto kalendárnom roku.) 
 

 8.3 Priority 
 
Zoznam priorít mestskej politiky navrhovaný PK sa vypracováva a stanovuje 
každoročne na verejných fórach organizovaných PK. Na týchto podujatiach sa 
stanovujú priority v jednotlivých tematických oblastiach a predkladajú sa mestskému 
zastupiteľstvu, ktoré k nim zaujme stanovisko. 
 

 8.4 Návrhy a podnety 
 
Návrhy a podnety sa zhromažďujú pomocou ankety Burza nápadov (pozri bod 10.)  
 

 9. Procesy 

 
Január - 
Február 
 

Verejné zhromaždenie: 
• informovanie o PR prijatom v predchádzajúcom roku a o 

realizácii jednotlivých aktivít a projektov; 
• hodnotiaci workshop za účasti členov PK, KooR, 

výkonných orgánov mesta a verejnosti; 
Marec • Predloženie správy o participatívnom rozpočte za 

predchádzajúci rok do MsZ 
Marec – Jún • Pravidelné stretnutia PK 
Apríl • Verejné fóra jednotlivých PK: prezentácia PR a práce PK, 

informácie o zadaniach od mesta, zbieranie podnetov a 
návrhov, námetov na projekty, verejné zvažovanie priorít. 

Máj – Jún Konzultácie s jednotlivými referátmi mesta a s primátorom. 
Evaluačné verejné zvažovanie 
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September – 
November 

Pravidelné stretnutia PK. 
 

September Spustenie internetového hlasovania o prioritách, zadaniach a 
projektoch. 

Október 
 

• Mestské zastupiteľstvo rozhodne o výške prostriedkov 
určených na realizáciu projektov PR 

• verejné fóra jednotlivých PK: verejné zvažovania priorít a 
zadaní; 

• verejné zvažovanie PK o projektoch; 
• ukončenie internetového hlasovania. 

November • Verejná prezentácia návrhu PR pre budúci rok a 
prezentácia plnenia prebiehajúceho ročníka PR; 

• Predloženie zoznamov projektov, zadaní a priorít ako 
návrh PR pre budúci rok výkonným orgánom a primátorovi. 

December • Rokovanie zastupiteľstva o rozpočte a PR pre nasledujúci 
rok 
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Participatívny rozpočet – Burza nápadov 

http://pr.bratislava.sk 
 
 
 
 
 

 
Kontakt 

Meno  

E-mail  

Telefón  
 
 
Tématická skupina: 
□ seniori          □ juniori         □ zelené mesto         □ open data         □ doprava 
□ iné …............................................. 
 
Popis problému: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh riešenia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ďakujeme! 

 



Participatívny rozpočet 

Spôsob čerpania finančných prostriedkov na projekty 
 

Tento dokument špecifikuje spôsob, akým sa uvoľňujú financie na realizáciu 

projektov participatívneho rozpočtu. 

 

Rozpočet projektu 
Pri realizácii projektu sa vychádza z rozpočtu, ktorý bol navrhnutý participatívnou komunitou a 

schválený v rámci verejného zvažovania. Akékoľvek zmeny jednotlivých položiek v rozpočte je 

možné realizovať len na základe vzájomného súhlasu medzi magistrátom hlavného mesta a 

participatívnou komunitou. Zmena položiek rozpočtu sa realizuje spravidla za okolností, že v rámci 

verejného obstarávania prišlo k zníženiu alebo navýšeniu ceny. 

 

Zodpovednosť za čerpanie 
Obstarávanie, objednávanie ako aj úhradu položiek v rámci participatívneho rozpočtu realizuje 

výlučne hlavné mesto SR Bratislavy. Participatívny rozpočet nie je grantová schéma, participatívne 

komunity preto nedostávajú transfery na realizáciu projektov (s výnimkou ak ide o platby za 

dohody o vykonaní práce) a teda nie sú ani povinné zdokladovávať ich použitie. Členovia 

participatívnych komunít rozhodujú o alokáciách a podľa možností, resp. potreby spolupracujú na 

realizácii projektov. 

 

Obsahové zabezpečenie projektu 
Každý participatívny projekt má na začiatku realizácie pridelené zodpovedné oddelenie magistrátu, 

resp. zodpovedná osoba, ktorí sú zodpovední za obsahovú a odbornú prípravu, koordináciu a 

realizáciu projektov. Toto oddelenie magistrátu zároveň pripravuje podklady pre obstaranie tovarov 

a služieb. O pridelení zodpovednosti za konkrétny projekt rozhoduje primátor, primátorom 

poverený zamestnanec, resp. riaditeľ magistrátu. 

 

Verejné obstarávanie 
Obstarávanie tovarov a služieb sa riadi pravidlami zákona o verejnom obstarávaní a vnútornými 

pravidlami o hospodárení. Pokiaľ ide o obstaranie tovaru alebo služby v hodnote do 10 tisíc eur, je 

potrebné, aby bol uskutočnený prieskum trhu s minimálne tromi cenovými ponukami. To neplatí v 

prípade, že má hlavné mesto vysúťaženého dodávateľa na zodpovedajúce tovary a služby. Pri sume 

nad 10 tisíc eur je potrebné verejné obstarávanie uverejniť v obchodnom vestníku. Podklady k 

obstarávaniu tovarov a služieb pripravuje zodpovedné oddelenie magistrátu, ktoré ich zároveň 

zadáva do objednávkového systému NORIS. Schvaľovanie a vystavovanie objednávok, ako aj 

príprava podkladov na úhradu má v kompetencii poverený pracovník Kancelárie primátora. 

Kancelária primátora je zároveň jedinou organizačnou zložkou, ktorá spravuje kapitolu 12.5 – 

Participatívny rozpočet. 

 

Zverejňovanie objednávok a faktúr 
Zverejňovanie objednávok a faktúr súvisiacich s participatívnym rozpočtom sa zverejňuje 

štandardne na internetovej stránke http://register.bratislava.sk a pre lepšiu prehľadnosť zároveň aj 

na internetovej stránke participatívneho rozpočtu http://pr.bratislava.sk. Zodpovedný za 

zverejňovanie je poverený pracovník Kancelárie primátora. 



Súhrnný prehľad kompetencií 
 

Popis úkonu Zodpovedný 

Príprava rozpočtu projektov Participatívne komunity 

Návrh celkového rozpočtu PR Verejné zvažovanie 

Legislatívne schválenie celkového rozpočtu PR Mestské zastupiteľstvo 

Zmeny v celkovom rozpočte Verejné zvažovanie 

Legislatívne schválenie zmien celkového 

rozpočtu PR 

Mestské zastupiteľstvo 

Zmeny v rozpočte projektu Participatívna komunita po konzultácii 

s Kanceláriou primátora, resp. zodpovedným 

oddelením magistrátu 

Predkladanie návrhu na alokáciu projektov PR 

do MsZ 

Kancelária primátora (predkladateľ: primátor, 

zodpovedný: riaditeľ Kancelárie primátora, 

spracovateľ: poradca primátora) 

Predkladanie správy o realizácii a čerpaní PR do 

MsZ 

Kancelária primátora (predkladateľ: primátor, 

zodpovedný: riaditeľ Kancelárie primátora, 

spracovateľ: poradca primátora) 

Priradenie projektu zodpovednému oddeleniu 

magistrátu 

Riaditeľ magistrátu 

Odborná a obsahová koordinácia jednotlivých 

projektov 

Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR 

Bratislavy 

Obstarávanie tovarov a služieb, príprava 

víťaznej ponuky, zadanie návrhu objednávky do 

systému NORIS 

Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR 

Bratislavy 

Vecná a obsahová kontrola objednávky Kancelária primátora 

Schválenie a podpis objednávky Kancelária primátora 

Evidencia došlých faktúr, expedícia na úhradu Kancelária primátora 

Zverejňovanie faktúr na internetovej stránke 

http://register.bratislava.sk 

Kancelária primátora, webeditor 

Zverejňovanie faktúr na internetovej stránke 

http://pr.bratislava.sk 

Kancelária primátora 

Preberanie dodaných tovarov a služieb Zodpovedajúce oddelenie Hlavného mesta SR 

Bratislavy 

 



 

Participatívny rozpočet 

Marketingový plán 
 

 

 

Internetová stránka bratislava.sk 
Návštevnosť približne 100 tisíc unikátnych návštevníkov mesačne 

• Základné informácie o PR – uverejnené v menu Financie a majetok (v súčasnosti sú tieto 

informácie zverejnené, je potrebné, aby boli priebežne aktualizované) 

• Zverejňovanie aktualít o celom projekte (verejné zvažovanie, správy o projektoch, materiály 

do MsZ, pridelené alokácie a pod.) - priebežne 

• Publikovanie fotografií z projektov – priebežne 

 

Časopis in.BA 
mesačník, náklad 40 tisíc výtlačkov 

• každý mesiac, pravidelná rubrika, jedna strana - k aktuálnym projektom, k termínom, výzvy 

na predkladanie projektov a pod. 

• uverejňovanie fotografií 

 

Sociálne siete 
Počet fanúšikov Facebook.com/Bratislava.sk je približne 3 tisíc 

• Publikovanie aktualít o celom projekte (verejné zvažovanie, správy o projektoch, materiály 

do MsZ, pridelené alokácie a pod.) - priebežne 

• Publikovanie fotografií z projektov – priebežne 

• Zverejňovanie liniek na súvisiace články - priebežne 

• Odporúčanie svojim priateľom, aby zdieľali informácie týkajúce sa PR 

• Vytváranie tematických facebookových stránok jednotlivých projektov a ich propagácia 

 

Tlačové správy, tlačové konferencie 

• Pravidelné zasielanie tlačových správ do všetkých relevantných médií (všeobecné 

informácie o PR, ale aj jednotlivé participatívne projekty)  

• Hodnotiaca tlačová konferencia 1 alebo 2x ročne, resp. ako čiastková téma inej (súvisiacej) 

tlačovej konferencie (rozpočet mesta, priority a pod.) 

 

Lokálne a celoplošné médiá 

• ad hoc informovanie novinárov o parciálnych projektoch PR 

• diskusie v lokálnych médiách, reportáže a pod. 

 

Vonkajšia reklama 

• mestské hypercuby a citylighty (v mesiaci august/september/október – výzva obyvateľom, 

aby sa zapojili do prípravy projektov, resp. do rozhodovania) 

 

Sieťovanie 

• zasielanie informácií o PR relevantným osobnostiam, združeniam a spolkom 

• vytvorenie mailing listu, kde budú pravidelne zasielané informácie o projektoch PR 

• prezentácia PR na relevantných diskusných fórach, konferenciách doma a v zahraničí 

 

Mestské zastupiteľstvo 

• predkladanie materiálov súvisiacich s PR: január (správa o realizácii PR projektov a 



čerpanie rozpočtu), december (návrh alokácií na nasledovný rok) 

• prerokovávanie jednotlivých projektov a správy o nich v komisiách MsZ 

 

Ostatná inzercia a reklama 

• podpora cielenej reklamy na internete v čase hlasovania o projektoch (vyhľadávače, sociálne 

siete) 

• tlač letákov (všeobecné letáky o PR) – distribúcia v rámci magistrátu, mestských 

organizácií, mestských častí, na mestských podujatiach, na verejných priestoroch a pod. 

• tlač dotazníkov (Burza nápadov) 

 

Blogy 
 



Uznesenie 

zo zasadnutia Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

zo dňa 11. 04. 2013 

Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu 

kód uzn.: 6.1 

 

Uznesenie č. 838/2013 
     zo dňa 11. 04. 2013 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

schváliť materiál „Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu“ s 

pripomienkami. 

- - - 

 



KOMISIA FINANČNEJ STRATÉGIE A PRE SPRÁVU A PODNIKANIE S MAJETKOM MESTA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 
Výpis zo zápisnice 

zo zasadnutia komisie  finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 
zo dňa 08.04.2013 

 
 
K bodu č. 16 
Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu 

 

Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ berie na 
vedomie materiál  „Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu“ 

 

Hlasovanie: 
prítomní: 7 , za: 6 , proti: 0  , zdržal sa: 1 

 


