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Poskytovanie údajov z prepojených evidencií 
mestského úradu a geoinformácií

(nieko ľko príkladov prezentácie dát samosprávy mesta Prešov  na 
http://egov.presov.sk a http://webgis.presov.sk )
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Informa čný systém mesta Prešov

• vyše 460 klientov v systéme, v budovách v celom mes te

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

• skoro 50 organiza čných jednotiek, v tom 32 rozpo čtových 
organizácií s právnou subjektivitou

Kľúčové mí ľniky

• rok 2011  - zákonná povinnos ť zverejňovať zmluvy, faktúry a
objednávky na webe          egov.presov.sk

• rok 2012  - nové témy na zverej ňovanie, prepojenie s mapou

• rok 2013  - Jednotná ekonomika organizácií, 
vytvorenie dátového centra pre rozpo čtové org.

• rok 2015 - katalóg OPEN DATA, v sú časnosti 32 datasetov 
• rok 2016 - doplnenie API a JSON formát
• rok 2017 - za číname OPEN geo DATA  (SHP, KML) 

2/26Cieľ ���� INTERNET VECÍ



INSPIRUJME SE... UDRŽITELNOSTÍ           egov.presov.sk
PRAHA

14. - 15. 02. 2017

Všetko pod jednou strechou
bohatstvo informačných zdrojov 
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Technické riešenie a bezpe čnos ť
oddelené databázové prostredie od produk čného, ochrana vnútorného systému  

(bezpečnos ť) – vonkajšie aplikácie nepristupujú k interným údaj om

Webservice, štandardné protokoly HTTPS

plánovaná synchronizácia, podrobné logy, mailová no tifikácia
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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
Polohopis
Ihriská, Športoviská, Cyklotrasy
Mestské kamery, Vrstevnice 
Doprava, Parkoviská a iné ....

Informácie užitočné pre verejnosť
Evidencie – 40 tém Mestská mapa – 44 tém
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• cieľom je sprístupnenie informácií, ktorými úrad disponuje,
bez toho, aby sa o ne muselo požiada ť

• transparentná verejná kontrola samosprávy a jej hos podárenia

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

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

• na úrade nemusí by ť konkrétny zamestnanec, ktorý informácie
v reálnom čase zis ťuje, zbiera, vyhodnocuje a následne
pripravuje odpove ď

• reálne prepojenie evidencií s mapovým systémom, možnos ť
vyh ľadávania, tla če, dátumy aktualizácií, hypertextové odkazy z
mapy

• rovnaký dizajn aplikácie, štruktúra, intuitívne pou žívanie

• zverejnenie katalógov OPEN DATA, aj GEO  (na jednom  mieste)

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 adresu podľa presného členenia, typu
- evidencia psov, na adrese držania/chovu, nebezpečné psy
- evidencia podnetov, požiadaviek od občanov

- aktuálne zakreslenie adresných bodov (adries) a ic h 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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Územný plán mesta Prešov s legendou
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Kataster nehnute ľností
mesačná aktualizácia údajov Katastra nehnuteľností vo vnútornom informačnom 

systéme a súčasne aj na verejne prístupnej mape na webe
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Územný plán mesta Prešov s legendou
a iné z neho odvodené mapové témy
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Významné body, objekty záujmu
rôzne témy... neobmedzené možnosti ....  pod ľa záujmu



INSPIRUJME SE... UDRŽITELNOSTÍ           egov.presov.sk
PRAHA

14. - 15. 02. 2017

Mapa ihrísk a športovísk, verejných WC
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Evidencia psov - vizualizácia v mape

Budeme potrebovať:
• 1 evidenciu adries a adresných bodov
• 1 evidenciu ulíc
• 1 evidenciu psov s adresou

ich chovu/držania
• 1 evidenciu nebezpečných psov
• 1 evidenciu výbehov pre psov
• 1 mapu na vizualizáciu počtov/adresa
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Mapa spáchaných priestupkov na úseku 
dopravy ( + čistoty a ŽP, chovu psov, ver. poriadku, proti majet ku)

Budeme potrebovať:
• 1 evidenciu adries a adresných bodov
• 1 evidenciu priestupkov na adresu 

(podľa 5 kategórií: doprava, čistota a ŽP,
chov psov, ver. poriadok, proti majetku)

• 1 mapu na vizualizáciu počtov/adresa
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Demografia - „hustota osídlenia“
pod ľa trvalých a prechodných pobytov

Budeme potrebovať:
• 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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Úradná tabu ľa (aj s archívom) 
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Podané žiadosti o Dotácie  
(pod ľa kategórie, stru čný popis, zmluva)
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Prešovský register adries
aktuálne obsahuje 15.223 adries

8/18
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Katalóg OPEN DATA mesta Prešov
32 datasetov vo formáte JSON, XML, denne aktualizov ané
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aj mapy do Katalógu OPEN geo DATA 
prvé datasety údajov, ktoré vlastní a tvorí mesto P rešov

formáty: SHP a KML
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príklady pou žitia OPEN geo DATA 
formát KML do Google My Maps, Google Earth
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Mesto Prešov – budúce Smart City ...
Hodnotenie 28 slovenských miest v roku 2016 – rebrí ček
otvorenosti publikovaných údajov, rozsah a prístupnosť pre občanov -
spracoval nezávislý expert z Českej republiky: Michal Zimmerman –
Clevermaps, pre magazín Smart Cities.
http://www.scmagazine.cz/casopis/04-16-04-16/predstavujeme-zebricek-otevrenosti-slovenskych-mest-2016?locale=cs
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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 pozornos ť

Mestský úrad v Prešove, ul. Hlavná 73, Slovensko
info_egov@presov.sk

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


