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Informačný systém mesta Prešov
• vyše 460 klientov v jednom systéme, v budovách v celom meste

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

• skoro 50 organizačných jednotek, v tom 32 rozpočtových organizácií s 
právnou subjektvitou 

Kľúčové míľniky

• 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, demografa  

• rok 2015 -   katalóg OPEN DATA, v súčasnost 37 datasetov 

• rok 2016 -   doplnenie API a JSON formát pre datasety

• rok 2017 -   katalóg OPEN geo DATA – 20 datasetov (SHP, KML, geo JSON) 2/26
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Všetko pod jednou strechou
 bohatstvo informačných zdrojov 
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Technické riešenie a bezpečnosť   
oddelené databázové prostredie od produkčného, ochrana vnútorného systému  

(bezpečnosť) – vonkajšie aplikácie nepristupujú k interným údajom

Webservice, štandardné protokoly HTTPS

plánovaná synchronizácia, podrobné logy, mailová notifikácia
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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, roky 2013 a 2012

Priestupky podľa kategórií 
Zosuvné územia, Povodňová mapa

Mapa hazardu
Plochy verejnej zelene

Pasport stromov a drevín, Polohopis
Ihriská, Športoviská, Cyklotrasy

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

Informácie užitočné pre verejnosť
Evidencie – 41 tém Mestská mapa – 56 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

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

• na úrade nemusí byť konkrétny zamestnanec, ktorý  informácie 
v reálnom čase zisťuje, zbiera, vyhodnocuje a následne pripravuje 
odpoveď

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

• grafcká vizualizácia údajov - pre lepšie rozhodovanie

• rovnaký dizajn aplikácie, štruktúra, intuitvne používanie

Čo chceme a ako sme to  dosiahli ...   
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• prvotné zverejňovanie Z, F a O – manuálne, PDF dokumenty s popisom

• dlhodobo neudržateľné, prácne, neprehľadné....  ale  postačujúce podľa 
zákona

• zanedlho sme spustli portál egov.presov.sk, publikácia je 
automatzovane z Back-offce

• iné zaujímavé témy:  zoznam psov s vizualizáciou v mape, on-line daňoví 
dlžníci, zoznam prevádzok s otváracími časmi, volebné okrsky, rozpočet 
on-line, .....

• technológia mala od začiatku možnosť „tlače“ aj do XML

• podporovateľ nových riešení, vzácny človek a osobnosť  v komunálnej 
oblast - Marian Minarovič z Únie miest Slovenska  

• jar 2015 stretnute s Petrom Hanečákom...  -> jeseň Katalóg OPEN DATA   
-> 12 datasetov na ITAPA  -  otvorené licencie  ->   Ľubor Illek 

Začnime od začiatku, od Adama ...   
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• evidovanie datasetov na data.gov.sk

• Mesto Levice

• 2015-2016:  petcie,  vizualizácie „kriminality“ – mapa priestupkov, 
Úradná tabuľa, Podnety, ....

• mapa rozmiestnenia VOKov, mapa hazardu,  interaktvna mapa 
investcií

• 2017:  OPEN geoDATA

• vizualizácie = „živé“ mapy, nie statcké

• Qgis  (open source nástroj), Google Maps, Open Street Map

• Mesto Trnava, Mesto Hlohovec

...  pokračovanie  ...   



   URBAN   CHALLENGES   HACKATHON  2017              
egov.presov.sk

Bratislava

20. – 22.10.2017

  



   URBAN   CHALLENGES   HACKATHON  2017              
egov.presov.sk

Bratislava

20. – 22.10.2017

... budúce Smart Cites ...
     Hodnotenie 28 slovenských miest v roku 2016 – rebríček otvorenost publikovaných 

údajov, rozsah a prístupnosť pre občanov - spracoval nezávislý expert z Českej 
republiky: Michal Zimmerman – Clevermaps, pre magazín Smart Cites. 
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RECEPT ako na to ... 3 predpoklady
1. kvalitné suroviny v komore  (komora = komplexný mestský IS, jedna DB)

      - domový kataster, evidencia súpisných a orientačných čísel, evidencia ulíc
       - ohlasovňa trvalých a prechodných pobytov
       - evidencia priestupkov na adresný bod podľa presného členenia, typu
       - zoznam príslušníkov MsP, policajných obvodov, okrskov 
       - evidencia psov, na adrese držania/chovu, nebezpečné psy
       - evidencia podnetov, požiadaviek od občanov
   - aktuálne zakreslenie adresných bodov (adries) a ich prepojenie s evidenciami

2. ochotní, nadšení a pracovit pomocníci 
     - každý robí precízne svoju časť evidencie, je to denno-denná práca 
      na úrade a Mestskej polícii
    - publikovanie pre verejnosť je plne automatzované, prenosom
      vybraných údajov z IS Back-Ofce, nočnou synchronizáciou

3. fantázia a inšpirácia šéfuchára
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Rozklikávací rozpočet  (32 organizácií) 
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Rozklikávací rozpočet  
denná automatcká aktualizácia 

 údaje na stahnute v Katalógu OPEN DATA mesta Prešov
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XML -  link v Katalógu OPEN DATA mesta Prešov
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Príklady vizualizácie rozpočtu 
(Sankey diagram) 

htps://sk.wikibudgets.org/w/kezmarok-2016  

htps://sk.wikibudgets.org/w/bratslava-karlova-ves-2016  
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htps://openspending.org/bratslava-nove-mesto
© Peter Hanečák   (hanecak@opendata.sk) 
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.....alebo len v EXCELI  
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zoznam 400 ulíc s prepojením do mestskej mapy i Google maps
 zoznam vyše 15.339 platných adries s prepojením do mapy i Google 
maps (popisy stavieb, fotografie, texty)

Základná evidencia občanov
na trvalom a prechodnom pobyte

Informácie sú čerpané z evidencie  občanov Slovenskej republiky,  ktorí sú v zmysle Zákona č. 
253/1998  Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 
republiky prihlásení k  trvalému alebo prechodnému pobytu v meste Prešov. Údaje sa denne 
automaticky aktualizujú. 

demografické štúdie, veková štruktúra občanov, rôzne zaujímavé 
zoznamy

počty občanov podľa rokov, prírastky, úbytky,
počty občanov podľa krstného mena, priezviska, dátumu narodenia,
počty občanov podľa ulíc, 
počty občanov podľa volebných obvodov,
počty občanov podľa veku  

Základné informácie sú čerpané z  evidencie stavieb a evidencie vydaných súpisných a 
orientačných čísel v meste Prešov. Údaje sa denne dopĺňajú, spresňujú a automaticky 
aktualizujú.  

ULICE  a  ADRESY
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Prešovský register adries
aktuálne obsahuje 15.339 adries - „o najnovších ešte ani gúgl nevie“

8/18
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Všeobecný flter nad ktorýmkoľvek stĺpcom 
napr. Rok dokončenia stavby = 2017
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Demografa - „hustota osídlenia“
podľa trvalých a prechodných pobytov

Potrebujeme:
• 1 evidenciu adries a adresných bodov
• 1 evidenciu občanov na adrese
     trvalého alebo prechodného pobytu
• 1 mapu na vizualizáciu počtov 
     občanov/adresa
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Mapa spáchaných priestupkov na úseku dopravy 
( + čistoty a ŽP, chovu psov, ver. poriadku, prot majetku)

Potrebujeme:
• 1 evidenciu adries a adresných bodov
• 1 evidenciu priestupkov na adresný bod 
   (podľa 5 kategórií: doprava, čistota a ŽP,
   chov psov, ver. poriadok, proti majetku)
• 1 mapu na vizualizáciu počtov/adresa
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Územný plán mesta Prešov s legendou
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Územný plán mesta Prešov s legendou
a iné z neho odvodené mapové témy
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Evidencia psov - vizualizácia v mape
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Mapa ihrísk a športovísk, verejných WC
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Majetok mesta a Kataster nehnuteľnost
mesačná aktualizácia údajov Katastra nehnuteľností vo vnútornom 

informačnom systéme a súčasne aj na verejne prístupnej mape na webe
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Majetok mesta a Kataster nehnuteľnost
kvalita (?) a čistota údajov v KN –>> potrebná analýza, 

napr. vlastník Mesto Prešov zapísaný 71 spôsobmi
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Podnety a požiadavky od občanov 
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Podnety a požiadavky od občanov
workfow, vyhodnotenie, štatstky, grafy 



   URBAN   CHALLENGES   HACKATHON  2017              
egov.presov.sk

Bratislava

20. – 22.10.2017

Katalóg OPEN DATA mesta Prešov
37 datasetov vo formáte JSON, XML, denne automatcky aktualizované
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aj mapy do Katalógu OPEN geo DATA 
20 datasetov geo údajov, ktoré vlastní a tvorí mesto Prešov

formáty: SHP, KML a geoJSON
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príklady použita OPEN geo DATA 
formát KML do Google My Maps, Google Earth
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príklady použita OPEN geo DATA 
formát geoJSON do QGIS, načítanie priamo z linku, heat maps...
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...  pasport stromov a drevín, inventarizácia 
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• vychádzať z evidencií, mapových podkladov, pasportov, ktoré už existujú

• oprieť sa hlavne o originálne kompetencie úradu, magistrátu 
- určovanie ulíc,  prideľovanie adries, 
- vydávanie VZN, stanovísk odborných útvarov,
- štruktúrované informácie z úradnej tabule,
- určovanie volebných obvody a volebných miestnost, 
- správa daní a poplatkov – daňoví dlžníci, záber verej. priestranstva,
- povoľovanie rozkopávok, stavebné konania, výruby
- prideľovanie dotácií,
- vybavovanie petcii, podnetov a požiadaviek od občanov,
- ekonomická agenda = rozpočet, služobné cesty, odmeny poslancom,
- vybrať jednotlivé vrstvy Územného plánu = lepšie a zrozumiteľnejšie  
rozhodovanie o území,
- vizualizácie a štatstky, .....

Benefty:
• skvalitnenie interných procesov, zjednodušenie kontroly, poriadok
• pozitvne prezentovanie práce magistrátu

na záver ...   
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Ďakujem za pozornosť
Mestský úrad v Prešove, ul. Hlavná 73, Slovensko

info_egov@presov.sk

www.egov.presov.sk           www.webgis.presov.sk        © mariana.hurna@presov.sk
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