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ÚVOD 

 Konceptu inteligentného vládnutia (smart governance) sa v poslednom období venuje 

čoraz väčšia pozornosť. Tento trend narastá spolu množstvom inovácií a vývojom moderných 

informačných a komunikačných technológií, čo podnecuje vývoj aj v oblasti inteligentného 

riadenia miest, inteligentnou vládou, ktorá vytvára prostredie založené na komunikácii, 

transparentnosti, udržateľnosti a participácii zainteresovaných subjektov.  

Cieľom tejto práce bolo pomocou teoretického vymedzenia smart governance 

a otvorených dát ako jeho súčasti, predstaviť vo výskumnej časti práce nástroj využitia 

otvorených dát v smart governance, s názvom €Map. Tento nástroj spracováva datasety 

vybraného mesta - Banská Bystrica, a jeho cieľom je podporenie transparentnosti mestskej 

samosprávy sprostredkovaním vizualizácie mapy dotácií a dlžníkov mesta, pre sprístupnenie 

efektívnejšej a prehľadnejšej vizualizácie vybraných datasetov pre rôzne cieľové skupiny, ako 

predstavitelia mesta, či občania, pre ktoré je tento nástroj praktickou ukážkou využitia 

otvorených dát. Pre spracovávanie a úpravu datasetov a jednotlivých dát sme využili program 

Power Query a Excel a následne Power BI pre vytvorenie vizualizácií. Tento nástroj bol 

vytvorený na základe účasti a získania skúseností a zručností v rámci otvorených dát v projekte 

Open Data Lab. 

Zručnosti vo využívaní internetu a moderných informačných a komunikačných 

technológií si osvojila už väčšina obyvateľov a preto je potrebné na tento trend zareagovať aj 

v rámci správy vecí verejných. Tento koncept má preukázateľnú perspektívu, avšak napreduje 

pomaly práve v dôsledku nezáujmu obyvateľov o veci verejné a poddimenzovania tejto témy 

v podmienkach Slovenskej republiky. Jednou z možností ako iniciovať občiansku aktivitu, 

získať pozornosť občana je aj nástroj  €Map, a to je dôvodom výberu tejto témy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Smart governance na úrovni samosprávy mesta 

Vplyv modernizovania technológií a prístupov vnímame v rôznych aspektoch nášho 

života, vrátane spravovania vecí verejných a fungovania našich samospráv. Vďaka tomu, sú 

demokracie v rôznych krajinách nastavené na modernizáciu, inovácie, či neustále sa 

zlepšovanie aj v otázkach vyššej efektivity poskytovania verejných služieb, ktoré pozostávajú 

predovšetkým zo vzdelávania, bezpečnosti, dopravy, riadenia zdrojov, zabezpečenia a riadenia 

rôznych druhov infraštruktúr, či vedenia samospráv a komunít. Toto zlepšovanie a dobrá správa 

vecí verejných je zároveň východiskovým bodom pre zabezpečenie verejného blaha a rozvoja 

štátu, no v prípadoch, že ľudia stratia dôveru v systém väčšmi kvôli korupcii, nespolupráci 

s občanmi, či neférovej politike, vtedy môže práve aplikácia konceptu smart governance 

výrazne ovplyvniť riešenie, či dopad problému.  

Khadar (2012) v Collins dictionary vysvetľuje pojem smart governance a teda pojem 

inteligentného riadenia ako využívanie technológií na uľahčenie a podporu lepšieho plánovania 

a rozhodovania. Ide o zlepšenie demokratických procesov a transformáciu spôsobov 

poskytovania verejných služieb. Zahŕňa elektronickú verejnú správu, agendu efektívnosti a 

mobilnú prácu. Neustály vývoj informačných a komunikačných technológií podnecuje 

inovovanie aj vo verejnej správe. Smart governance je moderný koncept riadenia miest, kedy 

prostredníctvom moderných technológií a ich rozsiahleho využívania vytvárame spoločné, 

transparentné, participatívne, udržateľné a na komunikácii postavené prostredie pre občanov 

a vládu, ktorá sleduje dva trendy: pohyb k otvoreným údajom (otvorené dáta) a všade 

prítomnosť technológií. Tieto dva aspekty prispievajú k lepšiemu pochopeniu spoločenských 

problémov a zlepšeniu vládnych vzťahov s občanmi, súkromnými organizáciami, 

mimovládnymi organizáciami a inými vládami. (Mellouli, Luna-Reyes a Zhang, 2014) 

Pre naplnenie konceptu smart governance je potrebné zamerať sa na tri požiadavky, ktoré 

musí vláda spĺňať. Prvú požiadavku tvoria finančné prostriedky. Na prijatie modernizácie 

a inteligentnej správy, musí vláda vyčleniť a disponovať určitými finančnými prostriedkami 

pre financovanie projektov spadajúcich pod smart governance. Druhou požiadavkou je vhodná 

infraštruktúra pre fungovanie smart governance v rámci virtuálnej infraštruktúry, ako napríklad 

egov.sk, či slovensko.sk, ktoré občanom, podnikom, vláde a zamestnancom, sprostredkovávajú 

rôzne verejné informácie, ich výmenu a spôsoby komunikácie s vládou. Nemenej dôležitou je 

však aj fyzická infraštruktúra, v rámci ktorej by sa mali prijať iniciatívy ako inteligentné 

hospodárenie s energiou, inteligentné hospodárenie s vodou, inteligentná mobilita, inteligentné 

vzdelávanie, inteligentná zdravotná starostlivosť a mnohé ďalšie. Poslednou požiadavkou pre 
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naplnenie smart governance sú technológie, a schopnosť ich ovládať, predovšetkým pre 

využívanie, spracovávanie, či zdieľanie dát. (Joshi, 2018) 

Medzi prínosy aplikovania konceptu smart governance nepochybne patrí zvýšená účasť 

a aktivita občanov, prepojenosť a umožnenie prístupu rôznych subjektov k dôležitým 

informáciám, lepšia identifikácia a demokracia, finančná a sociálna inklúzia, väčšie zapájanie 

súkromného sektora, udržateľnejšia budúcnosť v rámci ochrany zdrojov a životného prostredia, 

rozvoja komunity, bezpečnosti občanov, lepšieho vzdelania a zamestnanosti, verejného blaha, 

a i. 

Bolívar, Gil-Garcia a Meijer (2016) zaraďujú prínosy smart governance do troch skupín:  

- výsledky v rámci vládnej organizácie – efektívne vládnutie a pripravenosť na 

krízový manažment,  

- výsledky v postavení vlády voči ostatným mestským aktérom – služby zamerané na 

občana, interakcia s občanmi, e-demokracia a  

- výsledky a zlepšenia v rámci mesta – ekonomický rast mesta, sociálne začlenenie, 

ekologické výstupy, vzdelanejší občania, branding mesta. 

Je nepochybné, že koncept smart governance podnecuje inovatívne riešenia problémov, 

prináša novodobé zmýšľanie a zaznamenáva efektívne a pozitívne výsledky. Ako však tvrdia 

Bolívar a Meijer (2015) kľúčový aspekt inteligentných miest rastie, no naše koncepčné 

chápanie je stále obmedzené, čo môžeme sledovať vo viacerých mestách aj v dnešnej dobe. No 

s nezastaviteľným vývojom technológií a prichádzajúcimi inováciami by sa mali vyvíjať aj 

mestá a ich správa, a dosahovať udržateľný rozvoj, integrovať sociálne, ekonomické 

a environmentálne hodnoty, či dosahovať  čo najvyššiu kvalitu života obyvateľstva, čo sa 

prostredníctvom smart governance môže stať uskutočniteľným. Neoddeliteľnou súčasťou 

a žiadaným efektom smart governance je aj transparentnosť. Dosiahnuteľná je aj pomocou 

vhodných technológií a spôsobov zverejňovania voľne dostupných dát, ktoré sú v súčasnosti 

nedocenené a mnohí ich pokladajú za nepodstatné. Z toho dôvodu väčšina samospráv 

zverejňuje iba povinné dáta, no neuvedomuje si, že zverejňovanie rôznych analýz a výstupov 

prostredníctvom datasetov by mohlo uľahčiť množstvo procesov, zvýšiť transparentnosť 

a poskytnúť prostredie  pre inovácie a vytváranie nových užitočných spôsobov ich využitia 

prostredníctvom vizualizácií, či aplikácií, uľahčenie fungovania verejnej správy a zlepšenie 

úrovne života občanov v mestách, ktorí by boli viac informovaní, zapojení  a zorganizovaní, čo 

je jedným z významným dopadov aplikovania konceptu smart governance. Význam a podstatu 

otvorených dát objasníme v nasledujúcej podkapitole. 
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1.1.  Otvorené dáta ako súčasť smart governance  

Otvorené dáta vo verejnej správe musia byť úplné, ľahko prístupné, strojovo čitateľné, 

primárne, neobmedzujúce prístup, stále dostupné a používajúce otvorené štandardy, ktoré sú 

sprístupnené za jasne definovaných podmienok s minimom obmedzení a dostupné užívateľom 

pri vynaložení minima možných nákladov pre ich dosiahnutie. (Chlapek, Klímek, Kučera 

a Nečaský, 2015) Môžeme ich teda charakterizovať ako dáta uverejnené voľne na internete, bez 

obmedzenia v spôsobe ich využitia, šírenia a využívania.  

V oblasti otvorených dát sa bežne stretávame s pojmom dataset, ktorý je ucelená 

a samostatne použiteľná skupina údajov, vzájomne súvisiacich, ktoré sú vytvorené 

a udržiavané na určitý účel a ukladajú sa spoločne podľa jednotnej schémy. Hlavným cieľom 

otvorených dát, je zverejňovanie štruktúrovaných datasetov, teda súboru dát, publikovaného 

a spravovaného jedným subjektom, ktorý ho sprístupnil, väčšinou vo viacerých formátoch 

čitateľnými človekom, ale aj strojom. (Ústredný portál verejnej správy, Open Data) 

Najbežnejšími formátmi zverejňovaných datasetov sú xml, pdf, xlxs, json, csv a xml.net.  

Prínosmi využívania open dát je posilnenie transparentnosti, lepšia dostupnosť a prístup 

k informáciám o fungovaní verejnej správy, podpora ekonomického rastu a podnikateľského 

prostredia, zlepšenie služieb verejnej správy, podpora opätovného použitia dát, zlepšenie 

vnímania verejnej správy verejnosťou, zlepšenie komunikácie a spolupráce verejnej správy, 

zamedzenie chýb vzniknutých pri práci s dátami, či zvýšenie ich hodnoty. (Ministerstvo vnútra 

ČR, Školenie otvorených dát verejnej správy, E-learning) 

Budovanie dátovej infraštruktúry je v súčasnosti nevyhnutnou a dôležitou súčasťou 

samospráv. Dáta sú novou komoditou, ktorá vstupuje do vývoja inovatívnych služieb 

a produktov, ktoré poskytujú prínos v podobe ekonomických ale aj v spoločenských aspektoch. 

Na základe vybudovanej dátovej infraštruktúry môžeme dospieť k lepším politikám a službám 

na základe dát, podpore vzniku nových business príležitostí a nekomerčných riešení, k 

optimalizácii a digitalizácii samospráv a reálneho praktického využívania datasetov, k 

efektívnosti plnenia legislatívy vhodnej a čitateľnej pre bežného spotrebiteľa – občana, k 

budovaniu transparentnosti a otvorenosti a k benefitom pre občanov, ktorí môžu využívať 

aplikácie postavené na otvorených dátach (napr. MHD Prešov, Oznamypresov.sk, Můžu 

dýchat?, Mapa prístupnosti Brna). Tým najvyšším cieľom vedenia kraja, mesta, obce by malo 

byť dosiahnutie, čo najkvalitnejšieho života ľudí v regióne. Jeden z nástrojov ako to docieliť je 

robiť politiky a poskytovať služby na základe dát. Analýzou údajov je možné lepšie 

identifikovať a naplniť reálne potreby ľudí, na čom je postavený aj nami navrhovaný nástroj, 
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ktorý predstavíme v nasledujúcich kapitolách. (Iveta Ferčíková, Alvaria, o. z., dostupné na 

internete: https://www.alvaria.sk/kurz/otvorene-data-v-samosprave/lekcia/preco-zverejnovat-

otvorene-data/) 

2.    Využitie otvorených dát v podmienkach mesta na príklade nástroja €Map 

V nasledujúcich kapitolách predstavíme využitie otvorených dát ako nástroja smart 

governance prostredníctvom nami vytvoreného nástroja s názvom €Map. Taktiež predstavíme 

cieľ tohto nástroja, nami využité datasety pri jeho vytváraní spolu s ich úpravou, cieľové 

skupiny, využitie nástroja a jeho potenciálne budúce doplnenia. Tento nástroj bol vytvorený 

prostredníctvom otvorených dát, ich praktického využitia a jeho efektívnosť a užitočnosť  

spočíva v sprostredkovaní informácií, podporení transparentnosti mesta a informovanosti 

cieľových skupín. Nástroj a jeho jednoduché a zaujímavé prevedenie slúži na prilákanie 

pozornosti v problematike vecí verejných a zvýšenie záujmu o ne.  

 

2.1. Cieľ nástroja  

Cieľom vytvorenia vizualizácie mapy dotácií a dlžníkov mesta ako nástroja, je 

sprístupnenie efektívnejšej a prehľadnejšej verzie prehľadu vybraných otvorených dát pre rôzne 

cieľové skupiny a zvýšenie transparentnosti mestskej samosprávy 

 

2.2. Využité datasety a ich úprava  

Použité otvorené dáta sme čerpali z elektronickej správy mesta Banská Bystrica 

prostredníctvom verejne dostupnej stránky www.egov.banskabystrica.sk. Pri vytváraní nástroja 

sme pracovali s dvomi datasetmi, a to dataset dotácií a dataset daňových dlžníkov, za uvedené 

roky 2019 – 2022. Datasety bolo potrebné upraviť a doplniť. Pre úpravu bol využitý Excel a 

následne aplikácia Power Query, v ktorej sme datasety očistili od tých dotácií, ktoré boli 

v priebehu schvaľovania, či neschválené, keďže sme pracovali iba so schválenými dotáciami, 

teda dátami, kde už mesto dotáciu poskytlo. Dataset dotácie obsahuje: 

- typ dotácie,  

- druh dotácie - pôvodne 21, ale pre prehľadnosť a efektivitu nástroja €Map, sme sa ich 

snažili logicky utriediť do čo najmenšieho počtu. Po úprave vzniklo 6 druhov dotácií: 

- kultúra a duchovenstvo,  

- ľudské práva a slobody,  

- rozvoj a informatizácia,  

http://www.egov.banskabystrica.sk/
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- vzdelávanie, veda a šport,  

- zdravie a sociálna pomoc a  

- životné prostredie. 

- akciu - kam presne a na akú aktivitu peniaze mesto poskytol dotáciu,  

- žiadané a schválené prostriedky a  

- IČO subjektu žiadateľa.  

Keďže sme chceli vytvoriť mapu dotácií, potrebovali sme informácie o adresách, ktoré 

však dataset neobsahoval. Adresy sme priraďovali podľa IČO zo stránky www.finstat.sk. Čo 

musíme podotknúť, tak to, že môžeme predpokladať, že výsledky nástroja €Map, sa vplyvom 

doplnenia o rozhodnutí schválenia dotácií zmení, pretože v datasete bolo veľa dotácií v stave 

riešenia za rok 2022. Druhým datasetom boli dlžníci. Tento dataset obsahuje: meno dlžníka, 

adresu a sumu, ktorú dlžník dlží.  

 

2.3. Cieľové skupiny 

Pod cieľovými skupinami, a teda potenciálnymi užívateľmi €Map, sú predstavitelia 

mesta, ktorí si podľa mapy môžu efektívne a prehľadne prezerať komu poskytnú dotáciu, do 

akých častí mesta a v akej miere. Môžu tak dospieť k odpovediam na otázky, či by malo dotovať 

viac/menej, v akých druhoch dotácií zaostávajú a naopak.  Tým pádom môžu prejsť k 

zamýšľaniu sa nad dôvodmi, prečo to tak je. Chýbajú mestu aktéri, nie sú v daných častiach 

mesta inštitúcie, zanedbalo ten ktorý druh dotácie, nemotivuje správne, je proces príliš zložitý, 

alebo má zlé komunikačné kanály k aktérom v tých druhoch dotácií, v ktorých ich poskytuje 

menej. Druhou cieľovou skupinou sú občania. Z výsledkov by sme mohli dospieť aj k odpovedi 

na otázku, ktorá časť mesta je aktívnejšia, čo súvisí s touto cieľovou skupinou, ale tak isto 

môžeme predpokladať, že množstvo občanov si kladie otázky kde a komu ich mesto poskytuje 

dotácie, kde idú ich dane, v ich meste, na ktoré by im  €Map rýchlo, efektívne, prehľadne 

a vizuálne zaujímavo odpovedala. Dôležitou cieľovou skupinou sú aj podnikatelia a MVO, 

ktoré môžu €Map využiť informačne, do akých projektov mesto poskytlo dotácie, v akej miere, 

napríklad či ich projekt bude mať šancu, alebo o akú čiastku sa môžu zaujímať, a s akou môžu 

rozpočtovať, plánovať a projektovať. Poslednou cieľovou skupinou sú iní spotrebitelia. Do 

tejto cieľovej skupiny spadajú masmédia, iní záujemcovia o správu verejných financií, 

kontrolóri, akademici, a mnoho iných. Vizualizácia dlžníkov okrem poskytnutia informácií a 

spomínaných využití môže pôsobiť aj ako motivačný prostriedok pre nechcenie zobrazenia sa 

na verejne dostupnej mape.  

http://www.finstat.sk/
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2.4. Nástroj a jeho využitie 

Nástroj €Map ponúka efektívne a prehľadné zobrazenie dotácií a dlžníkov umiestených 

v mape. Vo vizualizácii dotácií (obr.1) môžeme vidieť 6 farebne rozlíšených druhov dotácií na 

mape, zobrazených v podobe bublín, podľa adries subjektov, ktorým mesto schválilo finančnú 

dotáciu. Na ľavej strane vizualizácie je zobrazená legenda, pozostávajúca z farebne 

rozdelených dotácií. Táto vizualizácia ponúka aj filter výberu jednej alebo viacerých zvolených 

dotácií, či filter výberu dotácií za jednotlivé roky. Pri pohľade na mapu môžeme vidieť, že 

dotácie sa sústreďujú väčšmi do 3 častí mesta.    

 

 

 

 Nástroj €Map umožňuje zobrazenie detailnejších informácií o dotáciách. Po umiestnení 

kurzora na vybranú farebnú bublinu, sa zobrazí okno s informáciami o adrese subjektu, druhu 

dotácie, názvu žiadateľa, schválených a požadovaných prostriedkoch a akcie (obr.2).  

 

Obrázok 1 – zobrazenie vizualizácie dotácií, nástroja €Map 

Zdroj: vlastné spracovanie v Power BI; datasety podľa www.egov.banskabystrica.sk  

http://www.egov.banskabystrica.sk/
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V rámci vizualizácie dotácií, nástroj ponúka aj graf, v ktorom môžeme vidieť zastúpenie 

jednotlivých oblastí poskytovania dotácií a to, do ktorých druhov mesto poskytuje dotácie 

najviac, a naopak najmenej (obr.3). V rámci mesta Banská Bystrica môžeme vidieť, že životné 

prostredie a rozvoj a informatizácia zaostávajú najviac, čo však nemôžeme povedať o 

vzdelávaní, vede a športe, čo nasvedčuje aj tento graf. 

 
Obrázok 3 – zobrazenie vizualizácie grafu dotácií, nástroja €Map 

Zdroj: vlastné spracovanie v Power BI; datasety podľa www.egov.banskabystrica.sk  

Obrázok 2 – zobrazenie vizualizácie bubliny dotácie, nástroja €Map 

Zdroj: vlastné spracovanie v Power BI; datasety podľa www.egov.banskabystrica.sk  

http://www.egov.banskabystrica.sk/
http://www.egov.banskabystrica.sk/
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Vizualizácia dlžníkov sprostredkováva zobrazenie konkrétnych dlžníkov mestu Banská 

Bystrica a ich zobrazenia na mape (obr.4). 

 

 

Taktiež ako vo vizualizácii dotácií, po presunutí kurzora na konkrétnu bublinu, 

dokážeme zistiť prostredníctvom nástroja detailnejšie informácie o dlžníkovi, ako sú meno, 

adresa a suma daňových nedoplatkov (obr.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie v Power BI; datasety podľa www.egov.banskabystrica.sk  

Zdroj: vlastné spracovanie v Power BI; datasety podľa www.egov.banskabystrica.sk  

Obrázok 4 – zobrazenie vizualizácie dlžníkov, nástroja €Map 

Obrázok 5 – zobrazenie vizualizácie bubliny dlžníkov, nástroja €Map 

http://www.egov.banskabystrica.sk/
http://www.egov.banskabystrica.sk/
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Mapa dlžníkov taktiež ponúka graf, v ktorom môžeme vidieť zobrazenie všetkých 

dlžníkov zoradených podľa sumy daňových nedoplatkov zostupne (obr.6). V grafe taktiež 

vidíme meno dlžníka, sumu, a adresu. V tomto konkrétnom nástroji vytvorenom podľa 

datasetov mesta Banská Bystrica, môžeme vidieť, že najviac mestu dlží Milan Lapin, a to 

sumou 19 219,20 eur. 

 

 

2.5. Potenciálne budúce doplnenia 

Nástroj €Map by sme ešte vizuálne farebne estetickejšie a efektívnejšie rozdelili do 

užších  mestských častí, aby cieľové skupiny, teda napríklad mesto, mohlo realizovať presnejšie 

a relevantnejšie závery o poskytovaní finančných zdrojov do spomínaných častí, vytvorením 

filtra, aby sme mohli sledovať zmeny dotácií a dlžníkov, či z pohľadu počtu, času alebo druhu 

dotácie a tieto zmeny ďalej analyzovať. Ďalej by sme mapu doplnili dátami o príjmoch a 

výdavkoch mesta, výročných správ a faktúr, čím by sme dospeli k celistvému nástroju 

verejných financií mesta v prehľadnej, efektívnej a zaujímavej verzii, a keďže nie každý má 

možnosť, vybavenie a zručnosti prezerať si datasety, ktoré mnohých kvôli ich tabuľkovej 

vizualizácii odrádzajú, nástroj €Map by mohol byť adekvátnym riešením.  

Tento nástroj bol vytvorený za účasti v projekte Open Data Lab, kde bol aj prezentovaný 

pred expertmi zaoberajúcimi sa technológiami, otvorenými dátami a zástupcami rôznych 

organizácií a samospráv. O nástroj prejavili záujem tri samosprávy – Banská Bystrica, Trnava 

Zdroj: vlastné spracovanie v Power BI; datasety podľa www.egov.banskabystrica.sk  

Obrázok 6 – zobrazenie grafu dlžníkov, nástroja €Map 

http://www.egov.banskabystrica.sk/
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a Prešov, čo dokazuje jeho využiteľnosť v praxi a záujem o aplikovanie tohto nástroja do 

samospráv na základe využitia ich otvorených dát. Vo všeobecnosti však na Slovensku 

registrujeme veľmi malý záujem a využívanie otvorených dát a nástrojov na nich postavených. 

Vychádza to však z celkového prístupu k dátam a ich zverejňovaniu. Táto problematika je 

v našej krajine poddimenzovaná a pokladaná za nepodstatnú, avšak existuje mnoho príkladov 

dobrej praxe zo zahraničia, ktoré sú priamym dôkazom, že zverejňovanie, využívanie 

a budovanie dátovej infraštruktúry je opodstatnené a prináša pozitívne výsledky v praktickom 

využití dát a teda by mohli byť pre nás inšpiratívne. Ako príklady podobnej praxe s otvorenými 

dátami uvádzame pár príkladov z mnohých realizovaných. Prvý príklad je projekt realizovaný 

v Taliansku. Podieľalo sa na ňom ministerstvo financií a firma Consip, ktorá zabezpečovala 

datasety. Realizáciou bola interaktívna mapa, ktorá zabezpečovala občanom, podnikateľom a 

firmám informácie o využití zdrojov verejnej správy, pričom v ňom boli zahrnuté dáta o 

nákupoch verejnej správy, podľa oblasti, sektora nákupu a dodávateľov. Druhým príkladom 

dobrej praxe zo zahraničia je v Slovinsku vyvinutá aplikácia s názvom „nValuta“, ktorá 

poskytuje prístup k obchodom s nehnuteľnosťami na bytové a nebytové účely. Pre každú 

lokáciu je zobrazená trhová hodnota referenčnej nehnuteľnosti na základe slovinskej reálnej 

majetkovej evaluačnej databázy. Dodatočne ponúka aj pohľad do nedávno uzavretých 

obchodov v ich nevyhnutnej blízkosti na základe záznamu predaja nehnuteľností. Ďalším 

príkladom z dobrej praxe, je aplikácia vytvorená v Českej republike s názvom „Quality of Life 

Checker“, ktorá ponúka interaktívnu mapu urbanistických faktorov, ktoré prispievajú ku kvalite 

života, zobrazovaním kvality rôznych častiach Brna, na základe čoho môže užívateľ zistiť 

pridanú hodnotu daného územia. Posledným príkladom, ktorý uvádzame je švédsky nástroj 

„Naturvardsverket“, ktorý pomáha  spotrebiteľom v rozhodovaní sa pri plánovaní mesta a ciest 

v rámci zobrazenia na mape. Tento nástroj je používaný aj v súvislosťou s ochranou 

chránených prírodných území a zobrazuje možnosť využitia územia alebo nutnosti získania 

rôznych povolení v rámci územia. Všetky tieto príklady dobrej praxe dokazujú, že otvorené 

dáta sa dajú využívať v rôznych spôsoboch realizácie a vytvárania nástrojov, ktoré môžu 

uľahčiť správu miest, procesy spojené s nimi, ale aj životy občanov.  

(Open Data Maturity; Report 2020, dostupné online: 

https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf#page3

0)) 

 

 

https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf#page30)
https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf#page30)
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ZÁVER 

Táto práca sa zameriava na využitie otvorených dát v rámci konceptu smart governance 

v aplikácií na konkrétny nástroj s názvom €Map. Tento nástroj spracováva a prakticky využíva 

datasety vybraného mesta - Banská Bystrica, a jeho cieľom je sprostredkovanie vizualizácie 

mapy dotácií a dlžníkov, pre sprístupnenie efektívnejšej a prehľadnejšej verzie prehľadu 

vybraných datasetov pre rôzne cieľové skupiny, zvýšenie transparentnosti mesta a 

informovanosti a zapojenia občanov.  

V teoretickej časti sme sa zaoberali vymedzením pojmov smart governance, konceptu, 

ktorý podnecuje inovatívne riešenia problémov, prináša novodobé zmýšľanie a zaznamenáva 

efektívne a pozitívne výsledky, preto je prirodzené, že sa dostáva čoraz väčšmi do popredia 

a stáva sa súčasťou inteligentných miest, a keďže tento trend narastá, riešene tejto problematiky 

je aktuálnou a dôležitou témou, čo odôvodňuje aj náš výber témy, a v rámci výskumnej 

časti, vytvorenie nového nástroja €Map, ktorý môže ešte väčšmi podporiť potrebu zmocnenia 

sa záujmu, aktivity a participácie občanov vo veciach verejných. 
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