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Návrh na Uznesenie  
 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov  

 

 

A.    b e r i e    n a    v e d o m i e 
 

Informatívnu správu  o nástroji na prácu s informáciami –Geoportál Prešovského kraja 
(geopresovregion.sk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

Geoportál Prešovského kraja je jedným z výstupov iniciatívy Európskej komisie a Svetovej 

Banky „Catching-up regions“. Geoportál slúži ako nástroj na jednoduchý prístup 

k informáciám o kraji, zvýšenie transparentnosti a lepšie rozhodovanie na základe dát. V máji 

2020 bola spustená ostrá prevádzka geoportálu s novým dizajnom. Toto riešenie zastrešuje 

množstvo dôležitých informácií o kraji na jednom mieste.  

 

  



Informatívna správa o geoportáli Prešovského kraja – geopresovregion.sk 

 

Na geoportáli je v súčasnosti dostupných vyše 100 datasetov a 11 tematických máp. Cieľovými 

skupinami používateľov geoportálu sú: 

• verejnosť – z dôvodu transparentného poskytovania širokospektrálnych informácií o 

regióne, 

• samosprávy – pre kvalitné rozhodovanie na základe priestorových informácií a vhodné 

nastavenie politík v niekoľkých oblastiach života (regionálny rozvoj, zdravotníctvo, 

sociálna oblasť,…), 

• podnikateľský sektor – pre monitorovanie a analýzu demografických a ekonomických 

ukazovateľov v priestore a následne rozhodovanie sa na základe týchto informácií, 

• akademický sektor – pre štúdium a skúmanie rôznych skutočností a javov v regióne, pre 

využitie mapových podkladov v seminárnych alebo záverečných prácach. 

„Tím GIS (geografické informačné systémy)“ na Inštitúte rozvoja zabezpečuje zbieranie 

a uverejňovanie priestorových údajov (údajov v mape) vysokej kvality vrátane metaúdajov 

(dáta o dátach) z rôznych oblasti života a zdrojov na základe dátových partnerstiev. Snaží sa 

v čo možno najvyššej miere automatizovane integrovať dáta automatizovane. V nižšie 

uvedenej tabuľke je zobrazený výber najdôležitejších zdrojov a datasetov, ktoré už sú 

publikované na geoportáli: 

 

Zdroj Oblasti Príklady datasetov 

Štatistický Úrad SR 

(automatizovane) 

Demografia, ekonomika, 

cestovný ruch 

Stav obyvateľstva, priemerná 

mzda, počet prenocovaní,... 

Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR 

(automatizovane) 

 

Trh práce, zamestnanosť, 

nezamestnanosť 

Stav voľných pracovných 

miest, Uchádzači 

o zamestnanie podľa 

profesie, ekonomicky 

akt.obyvateľstvo 

Slovenská správa ciest Cestná sieť Počet km ciest 1.,2.,3.triedy, 

hustota cestnej siete,  

Prešovský samosprávny Dotácie, OvZP, Poloniny Výzva pre región 2019, 



kraj (vlastné dáta) Trail, Pomoc PSK OvZP, Mapa pomoci PSK, 

Poloniny Trail 

Ministerstvo vnútra SR Marginalizované rómske 

komunity 

Podiel a počet rómskych 

obyvateľov 

  

Kľúčovými partnermi na národnej úrovni sú Štatistický Úrad SR a Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR. Z oboch inštitúcií k nám v súčasnosti prúdia dáta na ročnej/mesačnej báze 

na úroveň okresov a obcí. V budúcnosti plánujeme rozširovať rozsah poskytovaných údajov 

z týchto inštitúcií a otvoriť spoluprácu s ďalšími národnými, ale aj lokálnymi inštitúciami.  

 

Plánované aktivity do septembra 2020: 

 

Zdroj Oblasti Príklady datasetov 

E-VUC (Crystal 

Consulting) 

Zdravotnícke a sociálne 

zariadenia 

Lekárne, APS, DSS 

ITMS 

 

Projekty EÚ Podporené projekty 

z programov EÚ na území 

PK 

SVŠ MI, CVTI, MPSVaR Školské zariadenia  Prehľad školských zariadení 

na území PSK, počty žiakov 

v zariadeniach, uplatnenie 

absolventov,... 

 

Hlavným prínosom integrácie a publikovania uvedených údajov je transparentnosť, 

informovanosť a lepšie rozhodovanie na základe objektívnych skutočností (dát). 

 

 

 


