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Čo je OPS a ako funguje?
• Je to vlastne jeden z „produktov“ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť –

Slovak Governance Institute (SGI), Štúrova 3, 811 02 Bratislava. OPS nájdete na

• https://www.governance.sk/gov_project/odkazprestarostu-sk/, 
https://www.governance.sk/gov_news/stiahni-si-aplikaciu-ktorou-zlepsujes-mesto-
a-zaroven-zbieras-body/ (OPS má rôzne funkcie, zadávatelia môžu pomocou 
aplikácie nahlasovať stav riešenia podnetov, aj by to mali robiť, OPS má možnosť 
informovať aj mimo podnetov, ale tú samosprávy s vlastnou stránkou nevyužívajú)

• Inštitút SGI je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa neviaže na 
žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cieľom Inštitútu SGI je demokratická, 
otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii, 
umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka.

• Občania prostredníctvom aplikácie nahlásia podnet na jednotlivé 
mestá, kde ich spravujú dobrovoľníci, administrátori, ktorí podnet 
skontrolujú, či má náležitosti ako jasný popis problému, priložený 
obrázok, prípadne vďaka Googlu presnejšie na mape určia lokalizáciu 
problému. Admin podnet zverejní za svoju samosprávu na stránku 
www.odkazprestarostu.sk a pošle ho referentovi MsÚ, v Trnave mne.

https://www.governance.sk/gov_news/stiahni-si-aplikaciu-ktorou-zlepsujes-mesto-a-zaroven-zbieras-body/
http://www.odkazprestarostu.sk/


Čo je OPS a ako funguje?

• Prvé 2 týždne je podnet v štádiu „Zaslané samospráve“, dovtedy je 
potrebné ho zodpovedať, čo mestá často riešia univerzálnou 
odpoveďou, že podnet bol priradený určitému odboru. V Trnave 
využívame univerzálnu odpoveď minimálne, len v čase dovoleniek, 
podnety sa snažím zodpovedať čím skôr a čo najadresnejšie

• Ak je podnet zodpovedaný až po dvoch týždňoch, už je potrebný 
zásah administrátora, aby ho podľa odpovede „prepol“ do štádia 
„v riešení“ alebo ako „vyriešený“. 

• Osobitnú kategóriu tvoria podnety „uzavreté“, to sú také, ktoré 
nemôžeme zákonne vyriešiť podľa vôle občanov, resp. na ne ako 
samospráva ani nemáme dosah, čo však vždy odôvodníme.

• Aj podľa podnetov vidieť, že väčšina občanov nepozná legislatívne 
možnosti samosprávy, dokonca ani jej fungovanie, napr. že je 
rozdiel medzi voleným mestským zastupiteľstvom a primátorom a 
mestským úradom, od ktorého je očakávaný výkon, ale na základe 
rozpočtu alebo rôznych politických rozhodnutí schválených MZ.



Čo je OPS a ako funguje?

• V čom spočíva moja práca: podnet mi príde do mejlu, otvorím, pozriem, 
identifikujem odbor, ktorému problém patrí, pošlem referentovi, ktorý to 
má v kompetencii a zároveň na vedomie jeho vedúcemu, keď som to 
neodhadla správne (napríklad neviem, či je chodník ešte v záruke a patrí na 
OIV, alebo patrí ODaKS), napíšu mi a pošlem inam. (OÚRaK rieši hoaxy...)

• Okrem našich odborov a inštitúcií ako Správa kultúrnych a športových 
zariadení, aktivizační pracovníci, mestská polícia, komunikujem aj priamo s 
niektorými firmami ohľadom ich majetku (UPC; Tavos, a. s. (ukradnuté 
poklopy); ZSDIS a iné, iba veci mimo rozpočtu mesta, ten si musia striehnuť 
iní), čím sa snažím hlavne odbremeniť kolegov na jednotlivých odboroch.

• PODĽA ZÍSKANÝCH INFORMÁCIÍ DÁVAM ODPOVEĎ NA STRÁNKU OPS.

• Podľa stránky www.odkazprestarostu.sk striehnem riešenie jednotlivých 
podnetov, urgujem kolegov („kápo“), zverejňujem aktuálne informácie...

• Niekedy zisťujem stav riešenia podnetov v teréne a zverejňujem za MsÚ.

http://www.odkazprestarostu.sk/


OPS v Trnave

• Tak ako všade inde rieši hlavne stav komunikácií, zelene, 
parkovanie (vraky), neporiadok (skládky, stojiská, rozfúkané smeti).

• OPS v Trnave v roku 2011 zriadil súčasný primátor JUDr. Peter 
Bročka LL.M. ako aktivista. Bol jedným z administrátorov 
(dobrovoľníkov), po jeho zvolení za primátora v roku 2014 prevzal 
jeho povinnosti Ing. Matúš Gallia.

• Jeho úlohou je aj sledovať plnenie podnetov, čiže obchádza mesto 
a fotí urobené aj neurobené (samosprávou prisľúbené) riešenia, to 
znamená, že „aktualizuje podnety“, čo sú veľmi dôležité informácie 
aj pre mňa; prepína za vyriešené (aj vtedy, keď sa to ku mne 
nedostane), neriešené, v riešení, uzavreté, stará sa o „iný subjekt“.

• Aj jemu vďačíme ako samospráva za úspechy v „súťaži samospráv“ o 
Zlaté vedro Milana Capáka, ktoré sme za 2017 získali ako najvyššie 
ocenenie zo samotného SGI ako samospráva nad 20 000 obyvateľov v 
kategórii Komunikácia aj v kategórii Riešenie podnetov.



To sme my a naše Zlaté vedrá Milana Capáka za roky 2015 a 2017. 
Rok 2016 nebol SGI vyhodnotený, predtým sa Trnava umiestnila 

na 1.  mieste v roku 2012 a 2014, v roku 2013 sme tiež boli na druhom 
mieste za komunikáciu a treťom za riešenie podnetov, vtedy ešte Trnava 

nemala na OPS samostatnú referentku, zvládal to Úsek komunikácie a 
marketingu spolu s príslušnými odbormi zodpovednými za realizáciu.



Kto som ako referentka OPS

• Na konkurze boli hlavnou podmienkou komunikačné 
schopnosti, teda test zo slohu a výborného 
zvládnutia slovenského jazyka.

• Doteraz som pracovala ako PR (lektorka, editorka 
atď.) v kultúrnych inštitúciách a ako pedagogička.

• Od 1. 7. 2016 som sa stala na polovičný úväzok 
prvou referentkou OPS na Slovensku v rámci 
samosprávy, a to pre veľké množstvo podnetov 
prichádzajúcich od občanov.

• Pracujem na Úseku komunikácie a marketingu v 
Kancelárii primátora MsÚ Trnava. Moje miesto 
vzniklo preto, že:



Čo je veľa, to je moc alebo Štatistika:



Nárast podnetov od 2011 do 10. 4. 2019

• 2011 – 9, vyriešených 9, prvý podnet prišiel 

• 2012 – 55, vyriešených 53, v riešení 2

• 2013 – 424, vyriešených 370, v riešení 40, neriešených 11

• 2014 – 584, vyriešených 498, v riešení 69, neriešených 14

• 2015 – 950, vyriešených 787, v riešení 159, neriešených 1

• 2016 – 920, vyriešených 769, v riešení 145, neriešených 4

• (zdanlivý pokles je spôsobený prepnutím na „iný subjekt“)

• 2017 – 1017, vyriešených 741, v riešení 225, neriešených 29

• 2018 – 1427, vyriešených 662, v riešení 642, neriešených 96

• 2019 – 344, vyriešených 116, v riešení 158, neriešených 64

• (ak chýba niečo do súčtu, ide o uzavreté podnety)



Čo nárast podnetov znamená ako signál 
pre samosprávu? (kvízová otázka)

• A) občania OPS stále viac dôverujú, preto ho aj 
stále viac využívajú;

• B) Trnava má oveľa viac problémov ako ostatné 
mestá a OPS to zrkadlí;

• C) ľudia majú problémy a nevedia, na koho sa 
majú obrátiť, tak využívajú možnosť „rýchleho 
riešenia“ prostredníctvom aplikácie (v tejto 
odpovedi sú zohľadnené rôzne typy frustrácie, za 
ktoré to musí niekto „zlíznuť“, napr. samospráva).

• (C je správne)



Prečo Trnavčania využívajú OPS

• 1. Chcú urobiť z Trnavy lepšie miesto pre život a sú 
pritom ochotní zájsť do úplných detailov:



Prečo Trnavčania využívajú OPS

• 2. niekto predsa musí byť zodpovedný za ich 
problém! (na železnici hučia vlaky, na štadióne sa hrá futbal, 

alebo: „za minulého vedenia tie potkany také agresívne neboli“)



Prečo Trnavčania využívajú OPS

• 3. uvažovanie „panelákových“ ľudí: moja zodpovednosť 

končí prahom môjho bytu; volil som ťa, tak mi uprac (ohorky, šachty)



Prečo Trnavčania využívajú OPS

• 4. atavistický postoj: starosta = primátor = richtár = 
der Richter = sudca – v minulosti mal hlavný volený 
predstaviteľ mesta zároveň súdnu právomoc, ale 
dnes už skutočne nerozhoduje o tom, kto komu 
ukradol sliepku... (Pane prezidente, vy to pochopíte...)

• 5. nástroj priamej demokracie – každý sa môže 
vyjadriť ku všetkému, čomu nerozumie, a čím tomu 
menej rozumie, tým sa radšej vyjadrí.

• Príklady:





Výhody OPS pre samosprávu

• KONTROLA v dobrom aj zlom:
• referenti MsÚ poznajú mesto ako svoju dlaň, ale 

nemôžu vedieť o každej zrazenej mačke;
• nahlasovanie poškodených značiek či pokazeného 

verejného osvetlenia, poškodených ihrísk, výtlkov, 
havarijného stavu zelene či nelegálnych skládok...

• kontrola práce dodávateľských firiem, ktorú sami 
nedokážeme personálne zabezpečiť: výsypy košov, 
čistota stojísk po výsype kontajnerov, kosenie, stav 
zelene atď., čiže máme v meste bezplatných agentov;

• takisto nám OPS poskytuje možnosť informovať o 
procesoch, ktoré vedú k výsledku očakávanému od 
občanov – zvlášť na podnety s dikciou „daj nám hneď“.



Podnet s osvetlením



Úskalia OPS pre samosprávu

• ROZPOČET: 

• keby sme aj chceli riešiť úplne každý podnet, nie je 
to možné z hľadiska finančných i personálnych 
kapacít (OPS je svojím spôsobom „hasenie“, nemôžeme 
celý rozpočet minúť na hasiace prístroje);

• opravy sú najčastejšie hradené z bežných výdavkov, 
to znamená, že čo podľa niekoho vyzerá v grafe 
rozpočtu ako „výplaty úradníkov“, to sú aj opravy 
ciest a chodníkov, údržba zelene a pod.;

• referenti musia zároveň kontrolovať rozloženie 
financií na jednotlivé mestské časti (VMČ).



Úskalia OPS pre samosprávu

• ZAHLTENOSŤ:

• drvivá väčšina podnetov dopadá na Odbor dopravy 
a komunálnych služieb, ktorý nemá nekonečné 
možnosti na ich riešenie, aj keď k podnetom 
pristupuje zodpovedne a individuálne (jamy a výtlky 
sa posudzujú podľa miery poistného rizika, stav 
nahlásenej zelene sa preveruje atď.)

• nad určité množstvo podnetov už nedokáže referent 
popri svojej bežnej agende na OPS reagovať (preto 
to, pochopiteľne, niektorí ani nerobia, keďže v tom 
nevidia žiadne benefity pre mesto ani svoj plat)



Úskalia OPS pre samosprávu

• KOMUNIKÁCIA (od občanov):

• bežný tón „ste platení z mojich daní, tak robte!“

• výrazne k tomu prispieva ANONYMITA používateľov!

• celkovo klesá úroveň ČÍTANIA S POROZUMENÍM!





Rady pre samosprávy používajúce OPS
(chystajúce sa používať OPS)

• Aj negatívna odpoveď je odpoveď; žiadna samospráva NAOZAJ NEMÁ 
KÚZELNÚ PALIČKU, aj keď to občania nechcú vziať na vedomie;

• Občan nie je Pán Boh – netreba sa v odpovediach obávať odvolávať na 
strategické dokumenty a ich napĺňanie, aj keď sa ešte len tvoria (napr. 
parkovacia politika);

• Vždy kontrolovať „presvedčivé“ podnety (rozčúlená otázka, kedy bude 
vypílený odsúhlasený strom, pri čom na ten strom nebolo vydané povolenie 
na výrub);

• Pokojne v odpovedi „presúvajte zodpovednosť“ na jednotlivé poslanecké 
výbory mestských častí – poslanec je volený pre danú časť mesta, aby 
zastupoval jej občanov, mal by poznať jej problém (lavičky, ihriská, zeleň, kto 
to vlastne chce a nechce, čo (ne)realizovať...);

• OPS môže byť mostíkom pre verejnú diskusiu, ale, žiaľ, často sa stáva 
prehliadkou osobných a politických frustrácií občanov (volil som ťa, ale už 
nebudem, a v Trnave obľúbená téma: keby to bol cyklochodník, už je to 
urobené..., hejty v diskusiách, psychologický profil sťažovateľa).



Záver

• Sem-tam sa nájde aj poďakovanie za vyriešenie podnetu, 
ale častejšie u tých, ktorí používajú OPS príležitostne, ako u 
chronických sťažovateľov.

• Samosprávu (teda zamestnancov MsÚ) tiež vždy poteší, keď 
sa niečo podarilo k spokojnosti občanov, aj preto mám svoju 
prácu celkom rada.

• Netreba sa báť, každé mesto má aj spokojných občanov, ale 
tí zväčša nechodia na OPS.

• Naozaj je pre samosprávu dobré vedieť, kde ju „päta tlačí“, 
a mať možnosť informovať o procesoch, ktoré vedú k 
vyriešeniu problému občanov, ale je to vec nesmiernej 
trpezlivosti (na oboch stranách), dobrej komunikačnej 
zručnosti samosprávy a pevných nervov. (FB – vďaka nemu 
tento rok zimnú údržbu takmer neriešil OPS, www.trnava.sk)





Ďakujem za pozornosť.


