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Otvorené mesto – mesto na dlani
(ako dať mestským dátam nový rozmer, 

katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov)
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O čom nie
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Zverejňovanie informácií z úradu
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, 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 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
Podnety, Zápisnice VMČ

Záväzné nariadenia
Strategické dokumenty

Petície, Bezpečnosť a poriadok
Školstvo, Dotácie

Voľby a volebné miestnosti
Ulice, Adresy

Demografia – 9 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 2015, 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 – 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

• 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

• „živé“ mapy, grafická vizualizácia údajov - pre lepšie 
rozhodovanie v reálnom čase

• rovnaký dizajn aplikácie, štruktúra, intuitívne používanie

Čo chceme a ako sme to  dosiahli ...   
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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 orient. 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 pracovití pomocníci 
     - každý robí precízne svoju časť evidencie, je to denno-denná práca 
      na úrade a Mestskej polícii
    - publikovanie pre verejnosť je plne automatizované, prenosom
      vybraných údajov z IS Back-Office, nočnou synchronizáciou

3. fantázia a inšpirácia šéfkuchára
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Publikovanie pre verejnosť je

plne automatizované, 

prenosom vybraných údajov 

z IS Back-Office úradu,

nočnou, resp. priebežnou  
synchronizáciou
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Prešovský register adries
aktuálne obsahuje vyše 15.500 adries - „o najnovších ešte ani gúgl nevie“

8/18
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Prešovský register adries a uličná sieť
originálna kompetencia (mesto určuje názvy ulíc, prideľuje 

súpisné a orientačné čísla stavbám)

8/18
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Demografia - „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, proti 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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Elektronická úradná tabuľa 
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Podnety a požiadavky od občanov
workflow, vyhodnotenie, štatistiky, grafy 
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Územný plán mesta Prešov s legendou
a iné z neho odvodené mapové témy
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Územný plán mesta Prešov s legendou
a iné z neho odvodené mapové témy
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Mapa významných bodov  (Point of interes) 
detské ihriská, športoviská, sakrálne objekty

a iné dôležité objekty, napr. WC 
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Mapa významných bodov  (Point of interes) 
maximálna variabilita, 755 zakreslených objektov, 

najnovšie: nádoby na triedený odpad
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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
18. - 20. 5. 2018

(mestské datasety, on-line polohy vozidiel MHD, mapové údaje, ....)
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1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON

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

• prvé mesto na Slovensku, ktoré poskytlo GPS dáta o on-line polohe 
vozidiel mestskej hromadnej dopravy v otvorenej licencii pre všetkých 
bezplatne a 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
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1. ŠARIŠSKÝ HACKATHON
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príklady použitia OPEN geo DATA 
formát geoJSON do QGIS, načítanie priamo z linku, heat maps...
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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 obvodov a volebných miestností, 
- správa daní a poplatkov – daňoví dlžníci, záber verej. priestranstva,
- povoľovanie rozkopávok, stavebné konania, výruby stromov,
- prideľovanie dotácií,
- vybavovanie petícii, 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 štatistiky, .....

na záver ... čím a ako začať   
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Benefity navyše
• skvalitnenie   interných   procesov, 

zjednodušenie kontroly, poriadok

• veľká motivácia  pre zamestnancov mesta, 
ktorí takto vidia a prezentujú jeden z 
výsledkov svojej práce a prestávajú byť pre 
občana anonymnými

• na konkrétnych agendách je vidieť výsledok 
ich práce

• pozitívne prezentovanie práce magistrátu
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„Na vymazanie korupcie z osobného a 
spoločenského života je potrebná múdrosť, 
bdelosť, čestnosť, transparentnosť         
spolu s odvahou verejne na ňu poukazovať. 

Ak sa proti nej otvorene nebojuje, skôr či 
neskôr z nás spraví svojich komplicov a zničí 
nám život.“ 

Jorge Mario Bergoglio 
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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

http://www.egov.presov.sk/
http://www.webgis.presov.sk/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30

