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Mesto Prešov žije dátami 
 

Trendy, príležitosti a výzvy pre využitie dát v mestách 
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O čom nie 
•  nevyriešime dnes „skvelú“ dopravu v Prešove 

•  žiadne veľké SMART projekty 

•  nevyriešime parkovanie 

•  žiadne super appky na čokoľvek prepojené s čímkoľvek 

•  žiadne univerzálne návody ako byť SMART 
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O čom áno 
•  mestské otvorené dáta (OPEN DATA) – jedná malá 

časť obrovskej množiny oblastí „Smart City“ 

•  ako sme k nim prišli 

•  na čo sú OPEN DATA dobré 

•  čo na ich základe vzniklo 

•  1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON 
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Kľúčové míľniky 
• rok 1997  -  zavedenie internetu do Prešova 

 
• rok 2011  -  zákonná povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na webe egov.presov.sk 
 
• rok 2012  -  nové témy na zverejňovanie, prepojenie s mapou, vizualizácie 
 
• rok 2013  -  Jednotná ekonomika organizácií vytvorenie dátového centra pre rozpočtové organizácie 
 
• rok 2014  -  ďalšie témy: dotácie, ihriská a športoviská, demografia   

 
• rok 2015 -   katalóg OPEN DATA, v súčasnosti 38 datasetov  

 
• rok 2016 -   doplnenie API a JSON formát pre datasety 

 
• rok 2017 -   katalóg OPEN geo DATA – 25 datasetov (SHP, KML, geo JSON) 

 
• rok 2018 -   máj: 1. Šarišský hackathon na mestských dátach a dátach VÚC 

 
• rok 2019      04. – 06.10.2019 -  2. Šarišský hackathon 

 

 

 

 

Na publikovanie otvorených dát nie sú potrebné žiadne vesmírne technológie. 
Za všetkým sú najmä ľudia. 
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Čo sú to tie OPEN DATA? 
Hlavný princíp 

„čo nie je tajné, je verejné“ (OpenData.sk) 
 

 otvorenosť údajov znamená, že ktokoľvek môže slobodne 
k údajom pristupovať, používať ich, upravovať a zdieľať na 
ľubovoľný účel 
 
 

„Open means anyone can freely access, use, modify, and share for any purpose 
(subject, at most, to requirements that preserve provenance and openness).” 
(http://opendefinition.org/) 
 

 

Zdroj: Peter Hanečák  (hanecak@opendata.sk)  

 

http://opendefinition.org/
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Hlavné aspekty: 
 licencovanie v súlade s Open Definition: 
„Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for any purpose” 
(http://opendefinition.org/ , http://opendefinition.org/licenses/) 

 otvorené dáta a obsah môže slobodne používať,  
  upravovať a zdieľať ktokoľvek na akýkoľvek účel 
 proaktívne publikovanie 

 otvorené formáty 

 strojovo spracovateľné 

 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: Peter Hanečák  (hanecak@opendata.sk)  

 

 

http://opendefinition.org/
http://opendefinition.org/licenses/
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IS mesta Prešov – zdroj dát 
 

• vyše 460 používateľov v jednom systéme, v budovách v celom meste 
 

• pokryté všetky hlavné agendy pre samosprávu,  
       nad jednou databázou  (ORACLE) 

 

• skoro 50 organizačných jednotiek,  
       v tom 32 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou  

 
 

  
 

2/26 
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Objednávky = 33 organizácií 

Zmluvy  = 33 organizácií 

Dodávateľské faktúry = 33 organizácií 

Rozklikávací rozpočet = 33 organizácií 

Samospráva –  členovia orgánov 

Úradná tabuľa, Archív EÚT 
Podnety, Zápisnice VMČ 

Záväzné nariadenia 
Strategické dokumenty 

Petície, Bezpečnosť a poriadok 
Školstvo, Dotácie 

Voľby a volebné miestnosti 
Ulice, Adresy 

Demografia – 8 pohľadov 
Prevádzky (aj zrušené) 

Evidencia psov, Daňoví dlžníci 
Katalógy OPEN DATA, OPEN geo DATA 

a iné .... 
 

Letecké snímky (viac rokov) 
Hranice katastrov 
Orientačná mapa 

Ulice, Adresy a Súpisné čísla 
Demografia, hustota obývania 

Psy, Nebezpečné psy, Výbehy pre psov 

Školské zariadenia 
Parcely registra C a E 

Majetok mesta  
Územný plán 

Mapa kriminality (priestupky)  
Zosuvné územia, Povodňová mapa 

Mapa hazardu v meste 
Plochy verejnej zelene 

Pasport stromov a drevín, Polohopis 
Ihriská, Športoviská, Cyklotrasy 

Mestské kamery, Vrstevnice  
Doprava, Parkoviská a iné .... 

Informácie užitočné pre verejnosť 
Evidencie – 44 tém Mestská mapa – 60 tém 
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• cieľom je sprístupnenie informácií, ktorými úrad disponuje, 
bez toho, aby sa o ne muselo požiadať 

• transparentná verejná kontrola samosprávy a jej hospodárenia 

• výrazné šetrenie prostriedkov, času i ľudských zdrojov na poskytovanie 
informácií 

• automatická aktualizácia údajov z vnútorného informačného systému,  
bez potreby „ľudského“ zásahu 

• reálne prepojenie evidencií s mapovým systémom, možnosť 
vyhľadávania, tlače, hypertextové odkazy z mapy 

• grafická vizualizácia údajov - pre lepšie rozhodovanie 

 

Čo chceme a ako sme to  dosiahli ...    

Na úrade nemusí byť konkrétny zamestnanec, ktorý  informácie v reálnom 
čase zisťuje, zbiera, vyhodnocuje a následne pripravuje odpoveď 
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Prešovský register adries 
aktuálne obsahuje 15.592 adries - „o najnovších ešte ani gúgl nevie“ 

8/18 
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Všeobecný filter nad ktorýmkoľvek stĺpcom 
napr. Rok dokončenia stavby = 2018 
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Demografia - „hustota osídlenia“ 
podľa trvalých a prechodných pobytov 
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Mapa spáchaných priestupkov na úseku dopravy  
( + čistoty a ŽP, chovu psov, verej. poriadku, proti majetku) 
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Elektronická úradná tabuľa  
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Podnety a požiadavky od občanov 
workflow, vyhodnotenie, štatistiky, grafy  
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Evidencia psov - vizualizácia v mape 
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Katalóg OPEN DATA mesta Prešov 
38 datasetov vo formáte JSON, XML, denne automaticky aktualizované 
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aj mapy do Katalógu OPEN geo DATA  
25 datasetov geo údajov, ktoré vlastní a tvorí mesto Prešov 

formáty: SHP, KML a geoJSON 
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Ak nad vašimi otvorenými 

dátami dlhšiu dobu nič 

nevznikne, sú buď zlé, 

alebo ich nikto v 

skutočnosti nepotrebuje 
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1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 

• prvá samospráva, ktorá usporiadala hackathon na svojich mestských 
otvorených dátach, 
 

• prvé mesto, ktoré poskytlo GPS dáta o on-line polohe vozidiel mestskej 
hromadnej dopravy v otvorenej licencii pre všetkých bez bariér, 
 

• prvýkrát spolupráca s vyšším územným celkom v oblasti OPEN DATA, 
Prešovský samosprávny kraj zverejnil na začiatok 9 datasetov v strojovo 
spracovateľnej forme. 
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1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 

• 18 – 20 máj 2018, MsÚ Prešov + SPŠ Elektrotechnická 

• takmer 50 účastníkov 

• web/app developeri, študenti, grafici, kóderi, UX dizajnéri... 

• práca pod vedením mentorov 

• nejasný výsledok   

• finančné aj nefinančné odmeny 

• na začiatku stanovené len okruhy tém, bez konkrétnej požiadavky 

• kreativita a invencia účastníkov 
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1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 
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1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 
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1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 
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1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 



egov.presov.sk – eGovernment portál a OPEN DATA 
katalóg mesta Prešov 

sarisskyhackathon.sk – 1. hackathon na otvorených 
mestských dátach 

1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 
Za jeden víkend vzniklo 11 aplikácii a konceptov, v ktorých sa 

využívajú mestské OPEN DATA! 

Mesto pod lupou – prehľad výdavkov mesta, interaktivita, prepojenie na 
Finstat 
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1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 
Prešovské oznamy – Personalizovaná Úradná tabuľa s notifikáciou do e-

mailu podľa konkrétnej oblasti v meste a zvolenej kategórie  
Včas sa dozviete kde sa budú rúbať stromy, kde sa bude čo stavať/prerábať, aký majetok je na predaj 

alebo prenájom. Prídu Vám všeobecné záväzné nariadenia, výberové konania, atď... 
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1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 
MHD PO – implementácia GPS polohy autobusov z Open Dát mesta Prešov  
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1.ŠARIŠSKÝ HACKATHON 
Aktuálna dopravná situácia v Prešove 

 (piatok popoludní, blokované 2 cesty, 1 dopravná nehoda, výpadok trakčného vedenia na dvoch uliciach) 
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 ŠARIŠSKÝ HACKATHON #2 
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Chcete aj vy lepšie dáta?  
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Ďakujem za pozornosť 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestský úrad v Prešove 
 

Mgr. Matúš Vencúrik 
informatik 

matus.vencurik@presov.sk 
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