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O meste....

• Prvé digitálne mesto na Slovensku 

• Online mestské zastupiteľstvo (audio+video, archív)

• Online kultúrne podujatia

• Free wifi na námestí

• Zverejňovanie všetkých zmlúv a faktúr

• Dodržiavanie štandardov webstránky mesta

• Virtuálna prehliadka  mesta na internete



Prečo EPVM?

• umožniť občanov vyjadriť sa ku kľúčovým 

otázkam mesta

• zaujímať sa o názor občanov

• ukázať nové inovatívne formy hlasovania

• legislatívna výzva – budovanie legislatívny 

umožňujúcej takúto formu hlasovania

• pokračovanie v trende informatizácie 

samospráv



Ako sme budovali 
tento projekt...



Spolupráca

+ +



Ako vznikal projekt

• konzultácie s Paneurópskou vysokou školou

• príprava softvérového a hardvérového 

vybavenia projektu v spolupráci so spol. 

Centire

• príprava legislatívy na miestnej úrovni vo 

forme VZN

• formulovanie otázok EPVM



Realizácia projektu



Formy hlasovania v EPVM

cez internet

miestnosti pre EPVM



Registrácia občana



Autorizácia registrácie občana

MsÚ Turčianske Teplice overil zadané údaje
autorizoval/neautorizoval občana hlasovať v EPVM.

Kontrolované údaje:

meno a priezvisko

trvalý pobyt

koncovka rodného čísla

vek voliča



Autorizácia registrácie občana

Ak občan splnil všetky podmienky

občan bol autorizovaný

obdržal prístupový kód



Prístupový kód

Dobry den, pr istupovy kod na 

hlasovanie v elektronickom 

pr ieskume je ”23suw9sk". 

Hlasovanie prebieha od 20 .10 .  

- 22 .10 . do 22 .00 . Dakujeme 

za Vas nazor !

zaregistrovaní voliči
cez internet

voliči v miestnostiach
pre EPVM



Hlasovanie



Hlasovanie



Hlasovanie



Elektronický prieskum 
v číslach



Otázka č.1
„Ktorá z investičných akcií mesta v nasledujúcom 
období je pre vás najdôležitejšia?”

Otázka č.2
„Ktorú z alternatív budúcnosti "MALÉHO 
PARČÍKU" by ste uprednostnili?”

„Za ktorú z alternatív budovania rýchlostnej 
cesty R3 ste?”

Otázka č.3

Položené otázky



Celkový počet voličov

5954 oprávnených voličov

532 sa zúčastnilo EPVM

takmer 10% účasť



Rozdelenie voličov 

registrovaných voličov157

autorizovaných voličov155

odovzdalo svoj hlas133

vyše 85% účasť

Registrovaní cez portál civitas.sk



Veková štruktúra hlasujúcih (celková)

3% 18%

20%

15%

19%

25%

15-17 r. 18-29 r. 30-39 r. 40-49 r. 50-59 r. 60 a viac r.



“Hlasovanie prostredníctvom počítača 
a internetu je pre 

starších ľudí problém...”

Zrušili sme tento mýtus!

Mýtus



zdroj TV Turiec

Názory občanov



Ocenenia



Ocenenia

Cena ministra 
hospodárstva SR 

„Inovatívny čin roka 
2011“ 



Ďakujem za pozornosť!

Michal Sygút, Mgr.
Primátor mesta

+421 907 297 151

primator@turciansketeplice.sk

Pavol Terpák, Ing.
eGovernment Consultant

+421 902 900 301

pavol.terpak@centire.com


