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S akými dátami budeme pracovať?

1) Otvorené dáta Bratislavy
- https://opendata.bratislava.sk
- https://github.com/magistrat-bratislava/opendata

2) Ďalšie užitočné zdroje otvorených dát

https://opendata.bratislava.sk
https://github.com/magistrat-bratislava/opendata


Otvorené dáta Bratislavy
https://opendata.bratislava.sk

https://opendata.bratislava.sk


Otvorené dáta Bratislavy

Voľne dostupné datasety: https://opendata.bratislava.sk

Rôzne formáty dát: väčšinou CSV, menej XML, priestorové dáta

Agregované i neagregované dáta

12 rôznych kategórií, celkovo 427 datasetov

https://opendata.bratislava.sk


Otvorené dáta Bratislavy

Doprava 23

Ekonomika a práca 26

Infraštruktúra, 
výstavba a bývanie

22

Kultúra, voľný čas, 
šport a cest. ruch

44

Obyvateľstvo 73

Politika a voľby 27

Priestorové údaje 62

Rozpočet a dane 12

Sociálna oblasť 34

Veda a vzdelávanie 28

Zákony a 
spravodlivosť

48

Zdravie, životné 
prostredie a klíma

28

PREHĽAD KATEGÓRIÍ A POČTY DOSTUPNÝCH DATASETOV



Doprava

● Počty dopravných nehôd podľa rôznych kritérií
○ Bratislava I a II, roky od 2012-2018 

● Stavebný stav mostov 
○ Podľa rokov pre jednotlivé typy komunikácií

● Spotreby nafty, čierneho uhlia, atď.
● Množstvo vybavených zákazníkov na letisku a počet vodičov či VP

ČO OČAKÁVAŤ



Ekonomika a Práca

● Obyvatelia podľa zamestnania, miesta pracoviska, ekonomickej aktivity, atď.
● Obrat priemyselných závodov
● Uchádzači o zamestnanie - rôzne kategórie

○ Len počty
● Mzdy

ČO OČAKÁVAŤ



Infraštruktúra, Výstavba a Bývanie

● Obývané byty
○ Množstvo delení - podľa budovy, dodávky vody, atď.

● Spotreba tepla, elektriny
● Rozostavané/dokončené byty

ČO OČAKÁVAŤ



Veda a Vzdelávanie

● Počty študentov
○ základné školy
○ stredné
○ vysoké
○ špecializované

● Počty škôl
● Agregované cez roky

○ približne 2009+

ČO OČAKÁVAŤ



Zdravie, Životné prostredie a Klíma

● Rozbory vody
● Znečistenie vzduchu

○ aj podľa znečisťovateľov
● Odpad - všetky druhy
● Počasie a typy dní (mrazivé, tropické…)
● Lekári a lekárne
● Informácie o PN v zamestnaniach

ČO OČAKÁVAŤ



Ďalšie užitočné zdroje 
otvorených dát



Dáta o firmách - finstat.sk

Hospodárske výsledky

Účtovné závierky

Konkurzné a reštrukturalizačné konania

Údaje z Obchodného vestníka

https://www.finstat.sk/

https://www.finstat.sk/


Ekosystém Slovensko.digital

Register právnických osôb

Centrálny register zmlúv

Dlžníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Dlžníci Sociálnej poisťovne

https://ekosystem.slovensko.digital/otvorene-data

https://ekosystem.slovensko.digital/otvorene-data


Ministerstvo vnútra

Štatistické prehľady agendy občianskych preukazov

Štatistické prehľady agendy cestovných pasov

Štatistické prehľady agendy vodičov a vodičských preukazov

Štatistické prehľady agendy vozidiel

Štatistické prehľady evidencie zbraní

https://www.minv.sk/?statisticke-prehlady-agendy-obcianskych-preukazov
https://data.gov.sk/dataset/statistiky-dokladov-a-evidencii (aktuálne nefunguje)

https://www.minv.sk/?statisticke-prehlady-agendy-obcianskych-preukazov
https://data.gov.sk/dataset/statistiky-dokladov-a-evidencii


Ministerstvo vnútra

Štatistika dopravných nehôd

http://www.minv.sk/?kompletna-statistika
https://data.gov.sk/dataset/statistika-dopravnych-nehod

Štatistika kriminality (len pre celé územie SR)

http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv
https://data.gov.sk/dataset/statistika-kriminality-za-obdobie

http://www.minv.sk/?kompletna-statistika
https://data.gov.sk/dataset/statistika-dopravnych-nehod
http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv
https://data.gov.sk/dataset/statistika-kriminality-za-obdobie


Ministerstvo kultúry

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok - Bratislavský samosprávny kraj

https://data.gov.sk/dataset/register-nehnutelnych-narodnych-kulturnych-pamiatok-ba

https://data.gov.sk/dataset/register-nehnutelnych-narodnych-kulturnych-pamiatok-ba


Ministerstvo životného prostredia

Údaje o životnom prostredí (kvalita ovzdušia)

https://data.gov.sk/dataset/udaje-o-zivotnom-prostredi-kvalita-ovzdusia

Register Priestorových Informácií - INSPIRE prioritné datasety

https://rpi.gov.sk/client/map/records/?anytext=INSPIRE%20prioritn%C3%BD%20dataset

https://data.gov.sk/dataset/udaje-o-zivotnom-prostredi-kvalita-ovzdusia
https://rpi.gov.sk/client/map/records/?anytext=INSPIRE%20prioritn%C3%BD%20dataset#map=-378374.06625/-1233729.73125/2/EPSG:102067


shmu.sk

Meteorologické údaje (teplota, tlak, ...)

http://meteo.shmu.sk/customer/home/opendata/
https://morph.io/soit-sk/scraper-shmu-observations

http://meteo.shmu.sk/customer/home/opendata/
https://morph.io/soit-sk/scraper-shmu-observations


Štatistický úrad

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

https://data.gov.sk/dataset?q=V%C3%BDsledky+volieb+do+org%C3%A1nov+samospr%C3%A1vy+obc%C3%AD+2018+bratislava

https://data.gov.sk/dataset?q=V%C3%BDsledky+volieb+do+org%C3%A1nov+samospr%C3%A1vy+obc%C3%AD+2018+bratislava


Predchádzajúce hackathony

DanubeHack v1.0 - v3.0

http://danubehack.eu/
Prehľad dostupných dát

PyCon SK 2019 - Bratislava Open Data Hackaton

http://danubehack.eu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17GrsV-foRoT-S4ydNy24G6rgYT4bOjHnv8MmcXOmwNA/edit?usp=sharing


Idea and Feasibility Study 
Hackathon



Úloha

1) Vymyslite zaujímavý nápad, ako by OpenData mohli pomôcť Bratislave
- Odrazte sa od motivácie poskytnutej magistrátom
- Pozrite si výsledky predchádzajúcich hackathonov
- Porozmýšlajte, čo by ste chceli v meste zmeniť Vy



Úloha

1) Vymyslite zaujímavý nápad, ako by OpenData mohli pomôcť Bratislave
- Odrazte sa od motivácie poskytnutej magistrátom
- Pozrite si výsledky predchádzajúcich hackathonov
- Porozmýšlajte, čo by ste chceli v meste zmeniť Vy

2) Spravte jednoduchú štúdiu realizovateľnosti
- Vyhľadajte vhodné dáta
- Stiahnite si dáta a spravte ich základnú analýzu
- Ak dostupné dáta nie sú v požadovanom formáte alebo sú veľmi agregované, 

pripravte odporúčania, aké dáta by bolo potrebné zverejniť



Výstup

Opis nápadu

Základná exploratívna analýza dát (histogramy, korelačné matice, zobrazenie 
na mape...)

Použite Jupyter Notebook (ideálne), alternatívne PowerBI vizualizáciu alebo Excel

Odporúčania pre zlepšenie publikovania otvorených dát

Neočákavame žiadny prototyp aplikácie alebo webovej stránky



Organizácia

Groups creation

14:30 – 15:15 Session 1: Idea brainstorming

15:15 – 16:00 Tutorial on helpful tips how to analyze data with Python and Jupyter Notebooks

16:00 – 17:45 Session 2: Data analysis, feasibility study, preparation of presentation

17:45 – 18:30 Idea and results presentations



Téma 1: Prehľad o cene nehnuteľností v 
Bratislave

Ako mesto nemáme dostupné dátové zdroje na prehľad aktuálnych cien nehnuteľností 
a ich vývoj v čase. Radi by sme zistili aké sú ceny nehnuteľností v jednotlivých 
mestských častiach. Granularita ideálne na sídliská (napríklad Dlhé Diely, Dvory, 500 
bytov a pod), veľkosť bytov - 1., 2., 3. izbové, cena za meter2, 3 mesačná periodicita. Tu 
by sme potrebovali kreatívne zamyslenie sa nad tým, ako zbierať dáta z webových 
stránok, napríklad reality.sk.



Téma 2: Inovačná výkonnosť firiem v 
Bratislave

Zaujímalo by nás, aké sú najvýkonnejšie firmy v Bratislave z pohľadu obratu (rast počas 
3 rokov), sektor, v ktorom pôsobia (NACE kódy), prípadne počet zamestnancov (aj keď 
to nie je najvhodnejší indikátor pre inovatívne firmy), alebo počet patentov a ochranných 
známok (IP ochrana).

Dáta nájdete napríklad tu: http://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1000814 

http://datacube.statistics.sk/#!/folder/sk/1000814

