
Stanislav Voda, Stupava – občan 

1. Postrehy z rokovaní MsZ
2.Postrehy zo zverejňovania informácií 

a dokumentov na WEB stránke mesta
3.Príprava dokumentov pre MsZ a na 

zverejnenie 



Postrehy z rokovaní MsZ

 Rokovaní MsZ sa kontinuálne zúčastňujem 6 
rokov

 Kvalitatívnu zmenu v činnostiach som očakával po 
zakúpení NB poslancom v 12/2008

 Pripravil som základný koncept ako vylepšiť 
činnosti

 Názorné vysvetlenie na nasledujúcom obrázku



Rokovanie mestského/obecného zastupiteľstva
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Možno, že tento slajd
môže byť inšpiráciou
pre riešenie IT samospráv.



Postrehy z rokovaní MsZ – čo zlepšiť ?

 Pri projekcii dokumentov využívať celú zobrazovaciu 
plochu RGB projektora – pozornosť na väčšiu 
vzdialenosť – organizačný problém, beznákladový

 Zvážiť možnosť predkladania návrhov poslancami v 
elektronickej forme priamo na rokovaniach MsZ

 Dôslednejšie štruktúrovať vyhotovovaný audio záznam 
v súlade s prerokovávaným programom – vyhľadávanie

 Zvážiť vyhotovovanie video nahrávok z rokovaní MsZ –
jednoduchšie vyhľadávanie a identifikácia rečníka

 Zvážiť online prenos videa z rokovania MsZ cez WEB –
možnosť sledovania z tepla domova



Postrehy zo zverejňovania informácií a 
dokumentov na WEB stránke mesta 

 Oznamy na WEB, nie vždy vystihujú jeho predmet napr:
 Oznam ZSE o odstávke elektrickej energie (kde ?)

 Po otvorení zistím, že ma to nezaujíma

 Zbytočne zaťažujem komunikačný kanál a platím (prejav 
hlavne pri mobilnej komunikácii) – význam pre iObčan

 eGOV zverejňovanie - Partner: Fyzická osoba (kto to je ?)

 Vo faktúrach uvádzať väzbu na č. objednávky/zmluvy

 Niektoré dokumenty majú pre zobrazenie nižšiu kvalitu, 
pri veľkom dátovom objeme – nejednotné pravidlá 
spracovania – beznákladové riešenie

 Zverejnené zvukové záznamy nie sú dôsledne 
štruktúrované podľa programu rokovania MsZ – problém 
pri vyhľadávaní



Príprava dokumentov pre MsZ a zverejnenie

 Nejednotná forma spracovania a formátov dokumentov

 Dokumenty pre zverejnenie majú veľký dátový objem
 Zápisnica z MsZ vyhotovená ako dokument Word

 Zápisnica sa podpíše, následne sa celá oskenuje (jpg, OCR)

 Zverejní sa so značným dátovým objemom

 Riešenie – do Wodr vložiť len SCAN podpisov a pečiatky a 
následne konvertovať do pdf alebo uzamknúť Word

 Odstránenie nedostatkov je beznákladové - inštrukcia

 Mať zadefinované pravidlá tvorby jednotlivých typov 
dokumentov a vyžadovať od pracovníkov samovzdelávanie
(na uliciach čakajú záujemcovia o prácu)



Dobrá funkcionalita = dôkladná analýza – audit procesov



Dôraz na budúce prevádzkové náklad IT, musia 

priniesť kvalitatívne efekty a racionalizáciu činností 

medzi pracovnými pozíciami




