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Mestský úrad v Bardejove – referát informatiky spolupracuje so spoločnosťou Prorozvoj s.r.o. 

Bratislava v oblasti tvorby softvérovej aplikácie pre tvorbu a vyhodnocovanie rozvojových 

dokumentov. Konkrétne v najbližšom období započne realizácia aplikácie pre riadenie 

a vyhodnocovanie PHSR mesta, v ďalšom období, predpokladáme v r. 2018 špeciálna 

aplikácia pre Manažment plán lokality Svetového dedičstva Unesco Bardejov. 

Aplikáciu pre riadenie PHSR využíva celý rad miest a obcí, ako aj VÚC Prešovského 

samosprávneho kraja. 

Uvedená spoločnosť predložila návrh na uzavretie partnerstva na vytvorenie a testovanie 

inovatívneho riešenia/projektu s názvom „Smart informatívna mobilná aplikácia pre 

mesto Bardejov“.  
 Partnerstvo vznikne ako podklad k projektu SRIN 1/2017 výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie na podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie 

rozumných obcí a miest v Slovenskej republike č. SRIN 1/2017, v ktorej je žiadateľom 

spoločnosť PROROZVOJ, s. r. o.  

SRIN – zameranie výzvy na digitalizáciu správy obcí a miest a ich služieb občanov – úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Partnerstvo vznikne bez nároku na úhradu akýchkoľvek poplatkov zo strany mesta a žiadnym 

spôsobom nepodporuje hospodársku činnosť partnerskej samosprávy.  

Testovanie riešenia  

Testovanie projektu v meste Bardejov nebude mať vplyv na jeho hospodársku činnosť, t.j. 

priamo ani nepriamo sa nebude podieľať na podpore hospodárskej činnosti samosprávy mesta 

Bardejov.  

Testovanie bude prebiehať pod záštitou mesta Bardejov a zodpovedných osôb, ktoré budú 

zodpovedné za implementáciu riešenia do podmienok samosprávy.  

Implementácia riešenia  

Aplikácia bude implementovaná v podmienkach miestnej samosprávy mesta Bardejov. V 

rámci implementácie vznikne hodnotiaca správa, ktorá bude sumarizovať výsledky 

implementácie aplikácie v podmienkach mesta.  

 

Replikovateľnosť riešenia  

 Inovatívne riešenie, ktoré je predmetom partnerstva, bude po testovaní a optimalizovaní 

pripravené na použitie v podmienkach ďalších miestnych samosprávach.  

Informácie o spoločnosti 

Spoločnosť PROROZVOJ, s. r. o. je špecialista na regionálny rozvoj, prioritne tvorbu 

strategických dokumentov regionálneho rozvoja. Mnohoročné skúsenosti s vypracúvaním 

strategických podkladov pre samosprávy sa premietli do tejto webovej aplikácie, ktorá prináša 

na trh inovatívnu možnosť tvorby rozvojových dokumentov pre obce a mestá na Slovensku. 

 
 Doklad o partnerstve pri implementácii inovatívneho riešenia pre mesto Bardejov v 

rámci výzvy SRIN 1/2017 

Popis riešenia  

Mobilná aplikácia pre mesto Bardejov bude obsahovať 2 základné časti. Samostatná časť 

bude venovaná uverejňovaniu noviniek, ktoré bude pravidelne aktualizovať samospráva 

mesta Bardejov. Pôjde o novinky rozmanitého charakteru s cieľom vtiahnuť obyvateľov do 

diania v meste, kde žijú – zapájanie do verejných akcií, informácie o rôznych podujatiach a 

akciách organizovaných mestom, ako aj praktické informácie týkajúce sa napr. rekonštrukcii, 

revitalizácii verejných priestorov a pod. Jednotlivé novinky je možné rozdeliť do viacerých 

kategórií podľa charakteru: kultúra, šport a rekreácia a ostatné. Tieto informácie budú 

užitočné ako pre obyvateľov, tak aj návštevníkov a turistov.  

Druhá samostatná časť bude venovaná priemetu rozvojových aktivít zo strategických 

dokumentov PHSR a komunitného plánu sociálnych služieb do mapového podkladu. 



   

Obyvatelia a celá široká verejnosť bude mať možnosť prostredníctvom mobilnej aplikácie 

sledovať, čo sa v meste Bardejov plánuje v najbližších rokoch realizovať. V mapovom 

podklade budú vyznačené aktivity s priestorovým priemetom do územia, pričom po kliknutí 

na každú z nich sa zobrazia základné informácie. Mobilná aplikácia bude previazaná s 

webovým portálom E-PRO, ktorý mesto Bardejov používa 

 Žiadateľ  

PROROZVOJ, s. r. o.  
Štatutárny zástupca – Bc. Martin Gregor  

Dostojevského rad 19  

811 09 Bratislava  

Slovenská republika  

IČO: 50451022  

DIČ: 2120364334  

Tel. č.: 0948 996 992 

 

 

Návrh riešenia:  

Mesto súhlasí s uzavretím partnerskej dohody na realizáciu projektu inovatívneho 

riešenia pre mesto Bardejov v rámci výzvy SRIN 1/2017 

Zodpovedný útvar: referát informatiky kancelárie prednostu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE 

   

 

 

    

    

    

Na rokovanie  

mestskej rady 

na deň  9.10.2017 

 

Materiál č. ........ 

 

     

      NÁVRH  NA  UDELENIE  CENY  PRIMÁTORA           

ZA ROK 2017 

 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 

mimoriadna správa  Mestská rada v Bardejove po prerokovaní 

 odporúča 

primátorovi mesta udeliť    Gymnáziu 

Leonarda Stöckela v Bardejove cenu 

primátora za rok 2017. 

 
    

Predkladá:    

MUDr. Boris Hanuščak 

primátor mesta 

 

 

 
    

Spracovateľ:    

 Ing.MartinChoma,PhD                         

vedúci oddelenia kultúry    
 

 

 
    

Spravodajca:    

  Bc. Edita Šoltysová 

 

 

 

 
    

Prerokované:    

 

 

 
       

Prizvať:       

     

       

 

V Bardejove 9.11.2017 



 

 

 

 

     

 

                                                                           Dôvodová správa 

 

 

     Navrhujem udeliť cenu primátora mesta Bardejov  pri príležitosti osláv 80. výročia vzniku, 

ako výraz poďakovania, úcty a uznania Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove, ktoré si už 

dlhé roky drží vysoký kredit medzi strednými školami na Slovensku, za celkový intelektuálny 

rozvoj osobnosti a úspešnú výchovu a vzdelávanie mladých ľudí, z ktorých mnohí nachádzajú 

uplatnenie na dôležitých postoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, za bohatú a úspešnú 

mimoškolskú činnosť a v neposlednom rade za skvelú propagáciu mesta Bardejov nielen 

doma, ale aj ďaleko vo svete. 

 

 

 

                                                                                                      Ing.Martin Choma, PhD 

                                                                                                     vedúci oddelenia kultúry    

 

 

 

 

 

 

 

 


