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1 ÚVOD 
 

Posúdenie dostupných štatistických dát pre oblasť aktívneho starnutia na území 
mesta alebo regiónu by malo tvoriť neoddeliteľnú súčasť mapovania problematiky 
aktívneho starnutia na danom území. Na príklade mesta Prešov a Prešovského 
kraja dokument identifikuje bázu dát pre uskutočnenie diagnostiky úrovne pro-seniorsky 
orientovaného mesta a tvorbu modelov dátovej analytiky v oblasti aktívneho starnutia na 
národnej, regionálnej či miestnej úrovni. 

Dokument vyhodnocuje verejne dostupné datasety v Slovenskej Republike z hľadiska ich 
výpovednej hodnoty pre oblasť aktívneho starnutia a obsahuje aj návrh rozšírenia o nové 
indikátory, ktoré napomôžu lepšiemu mapovaniu situácie v oblasti aktívneho starnutia, 
pre vytvorenie čo možno najreálnejšieho detailného obrazu.  

Demografický vývoj sa stáva dôležitým činiteľom, ktorý bude ovplyvňovať 
životaschopnosť a celkový ekonomicko-sociálny rozvoj konkrétneho územia. Skutočnosť, 
že kvalita života ľudí je prepojená s miestom, kde žijú apeluje na aktívne sledovanie aj 
takých faktorov na lokálnej úrovni, ktoré vplývajú na dlhovekosť a aktívny život v zrelom 
veku, ako napríklad vzdelanie, príjem, prístup k zdravotnej starostlivosti, stravovanie, 
miera fajčenia, bezpečnosť obyvateľov, znečistenie ovzdušia a i. 

Jednotlivé faktory sme zoskupili do 11 kategórií: 

1. Priaznivé prostredie pre život  
2. Zdravotná a sociálna starostlivosť 
3. Zdravie a kondícia 
4. Finančné zdravie  
5. Využívanie IKT1 
6. Bezpečnosť a ochrana ľudských práv 
7. Vzdelávanie  
8. Doprava  
9. Zamestnanosť a zamestnateľnosť 
10. Bývanie 
11. Sociálna inklúzia a angažovanosť v komunite  

Uvedené kategórie, ako aj k nim prislúchajúce ukazovatele vychádzajú z domén 
uvedených v dokumente WHO Creating age-friendly environments in Europe2, najmä 
však z metodiky organizácie Milken Institute, ktorá každoročne hodnotí 381 
metropolitných oblastí v Spojených štátoch amerických z hľadiska priaznivých podmienok 
pre aktívne starnutie. V rámci stanovenia výsledného indexu posudzuje celkovo 80 
ukazovateľov s merateľnými údajmi. Výsledky miest zverejňuje v publikácií Best Cities for 
Successful Aging3.  

Pôvodné kategórie a ukazovatele Milken institute sme upravili tak, aby zohľadňovali 
podmienky SR a poskytovali ešte detailnejší záber na oblasti spadajúce pod aktívne 
starnutie. Napríklad ukazovateľ tzv. reverzných hypoték či registrovaných poistencov 
v rámci systému zdravotnej starostlivosti boli vynechané z hľadiska ich nerelevantnosti 
pre slovenský finančný trh či systém zdravotného poistenia.  

                                                 
1 Informačno-komunikačných technológií 
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/333702/AFEE-tool.pdf?ua=1 
3 https://www.milkeninstitute.org/publications/view/852 
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Na ďalších stranách dokumentu prezentujeme vytvorený orientačný zoznam 
ukazovateľov, ktoré je vhodné sledovať pre potreby nastavovania politiky či intervencií 
v oblasti aktívneho starnutia a následne dostupné datasety v rámci SR, ich úzke miesta, 
či údaje, ktoré nie sú v súčasnosti zhromažďované vôbec.  

2 UKAZOVATELE AKTÍVNEHO STARNUTIA 
 

Vytvorenie podmienok pre aktívne starnutie predstavuje komplexnú, sektorovo-
prierezovú problematiku. Nižšie uvedené ukazovatele predstavujú východisko pre 
organizovanie súborov dát a nastavenie modelov dátovej analytiky, ktoré by priniesli 
informácie vysokej výpovednej hodnoty k starnutiu a kvalite života obyvateľov 
v metropolitných zónach (a nielen v nich) na základe transparentných a (verejne) 
dostupných dát. 

PRIAZNIVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT 
  

 Počasie (počet vykurovacích 
dní, teplota vzduchu, vlhkosť 
vzduchu, slnečný svit, zrážky, 
tlak) 

 Prírodné prostredie (parky, 
lesy, plochy zelene, drevín, 
vodné plochy) 

 Kvalita ovzdušia (emisie 
znečisťujúcich látok)4 

 Verejné priestory (lavičky, 
toalety, osvetlenie, audio – 
vizuálne značenie, osobitné 
rady na úradoch, protišmykový 
povrch, bezbariérový prístup) 

 
ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 
  

 Všeobecní lekári 
 Ortopedickí chirurgovia 
 Fyzioterapeuti 
 Praktizovatelia CAM5 
 Zdravotné sestry, zdravotní 

praktikanti, zdravotní asistenti 
 Nemocnice s geriatrickým 

oddelením 
 Nemocnice poskytujúce 

dlhodobú starostlivosť 
 Nemocnice s rehabilitačným 

oddelením 
 Nemocnice s oddelením pre 

Alzheimerových pacientov  
 Zdravotnícke a diagnostické 

strediská 
 Zariadenia poskytujúce 

hospicovú službu 
 Dialyzačné centrá 
 Poskytovatelia ošetrovateľskej 

starostlivosti v domácom 
prostredí 

 Náklady na deň hospitalizácie v 
nemocnici 

 Náklady na poskytovanie 
ošetrovateľskej starostlivosti 

 Zariadenia sociálnych služieb 
(špecializované zariadenia, 
zariadenia pre seniorov, 
zariadenia opatrovateľskej 
starostlivosti, denné stacionáre, 
zariadenia podporovaného 
bývania) 

 Poskytovatelia opatrovateľskej 
starostlivosti v domácom 
prostredí 

 Náklady na deň pobytu 
v zariadeniach sociálnych 
služieb 

 Náklady na poskytovanie 
opatrovateľskej služby 
v domácom prostredí 

 Náklady na služby monitoringu 
pomoci prostredníctvom IKT 

 Počet miest v zariadeniach 
sociálnych služieb 

 Počet prijímateľov sociálnych 
služieb podľa druhu 

 Počet čakateľov na poskytnutie 
sociálnej služby 

 Priemerný čas čakania na 
poskytnutie sociálnej služby 

                                                 
4
 príklad: https://aqicn.org/map/world/ 

5
 Complementary and alternative medicine 
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v domácom prostredí 
 Počet nemocničných lôžok 
 Priemerný čas čakania 

k špecialistovi/na vyšetrenie 

v zariadení alebo domácom 
prostredí 

 Počet poberateľov peňažných 
príspevkov na kompenzáciu 
ZŤP podľa druhu 

 Počet držiteľov preukazu ZŤP 
 Počet fyzických osôb 

odkázaných na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa stupňa 
odkázanosti 
 

ZDRAVIE A KONDÍCIA 
  

 Miera obezity  Výskyt depresie 
 Miera fajčenia  Fyzická aktivita 
 Miera diabetu 
 Nadmerné pitie alkoholu 
 Výskyt Alzheimerovej choroby 
 Miera dožitia vo veku 65 rokov 

 Športoviská a rekreačné centrá 
 Prevádzky rýchleho 

občerstvenia 
 Pády s následkom zranenia 
 Spotreba liekov 

 
 

                        FINANČNÉ ZDRAVIE 
  

 Banky a finančné inštitúcie 
 Celkové bankové úspory 
 Daňové zaťaženie 
 Nárast malého podnikania 

 Starší dospelí pod hranicou 
chudoby 

 Kapitálové zisky 
 Nárast príjmov 
 Distribúcia príjmov 

 
                        VYUŽÍVANIE IKT 

  
 Prístup k internetu 
 Telefónne spojenie (pevná 

linka, mobilný telefón, 
smartphone) 

 Televízne služby 
 Zdravotné a fitness IKT 

 

 
                        BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV 

  
 Dopravné nehody a smrteľné 

dopravné nehody 
 Ekonomická kriminalita 

(podvod, sprenevera 

 Majetková kriminalita (krádež) 
 Násilná kriminalita (lúpež, 

porušovanie  domovej  slobody,  
nátlak) 

 Prítomné opatrenia (obvody PZ, 
MsP, monitorovacie zariadenia, 
občianske hliadky, dobrovoľníci 
a i.) 

 
                        VZDELÁVANIE 

  
 Dosiahnuté vzdelanie podľa 

veku 
 Počet univerzít 

 Počet stredných škôl 
 Vzdelávacie a tréningové 

programy pre seniorov, osoby 
ZŤP 

 
                       DOPRAVA  
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 Investície do verejnej dopravy  
 Dostupná preprava pre osoby 

so špeciálnymi potrebami 
 

 Poplatok za verejnú dopravu 
(pre osoby staršie ako 65+) 

 Pešia doprava (walk score)6 
 Cyklistická doprava (bike 

score)7 
 Tranzitné zóny (transit score)8 

 
ZAMESTNANOSŤ A ZAMESTNANTEĽNOSŤ 
  

 % zamestnaných 65+ a osôb 
ZŤP 

 Nárast zamestnanosti 
(všeobecný a medzi osobami 
65+ a ZŤP) 

 Výstupy sektora služieb 
a výroby 

 Miera nezamestnanosti 
 Chránené dielne a chránené 

pracoviská 
 Sociálne podniky 

 
BÝVANIE 
  

 Medián ceny kúpy 
nehnuteľností 

 Starší dospelí/osoby ZŤP 
v rodinných domoch 

 Sociálne nájomné byty 
 

 Medián ceny prenájmu 
nehnuteľností 

 Domácnosti so staršími 
dospelými/osobami ZŤP 

 Náklady na bývanie/žitie  

 
SOCIÁLNA INKLÚZIA A ANGAŽOVANOSŤ V KOMUNITE 
  

 Počet dostupných kultúrnych a 
spoločenských zariadení a 
podujatí 

 Dostupné financovanie aktivít 
pre populáciu 65+ a osôb ZŤP 

 % 65+ a osôb ZŤP z celkovej 
populácie 

 Dobrovoľníci v rámci populácie 
65+ 

 Počet verejných knižníc, 
občianskych a náboženských 
organizácií 

 Dostupné informačno-
poradenské služby (osobne, 
elektronicky, telefonicky) 

 Konzultácie s verejnosťou 
(osoby 65+ a ZŤP) 

3 DOSTUPNÉ ŠTATISTIKY PRE OBLASŤ AKTÍVNEHO     
   STARNUTIA V SR 
 

Koncentrované štatistiky na jednom mieste dotýkajúce sa oblastí kvality života 
a aktívneho starnutia zverejňuje Štatistický úrad v rámci svojej databázy Datacube9 
v časti Indikátory. Zoznam datasetov, ktoré prinášame v prílohe obsahuje tak tieto, ako 
aj ďalšie štatistiky, dostupné najmä z verejných zdrojov. Uvedený prehľad je však 
potrebné čitateľom vnímať ako orientačný, nie vyčerpávajúci. Súhrnnému popisu 
dostupných datasetov v rámci jednotlivých kategórií problematiky aktívneho starnutia sa 
venujeme v texte nižšie. 
 

 Priaznivé prostredie pre život 

                                                 
6
 príklad: https://www.walkscore.com 

7 príklad: https://www.walkscore.com 
8 príklad: https://www.walkscore.com 
9 http://datacube.statistics.sk/ 
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SHMÚ na základe inštalovaných staníc a iných zariadení (družice, radary) 
denne monitoruje a poskytuje údaje o stave počasia a kvalite ovzdušia na celom území 
SR, vrátane mesta Prešov, na svojej webovej stránke. Tieto údaje nie je možné 
v súčasnosti stiahnuť do rôznych formátov. Vo svojej databáze EnviroDat ich využíva aj 
MŽP SR, ktoré ich už sprístupňuje aj v rôznych formátoch. Koncom roka 2018 Mesto 
Prešov v spolupráci so spoločnosťou OSVO comp., a.s. spustilo službu meteo meteringu - 
inteligentné prepojenie meteostaníc s diaľkovým riadením verejného osvetlenia 
poskytujúce informácie o aktuálnej teplote, vlhkosti, tlaku, hodnote ozónu, prachu v 
ovzduší, CO, SO2, NO2  či UV indexe. V rámci svojich otvorených geo dát poskytuje 
ďalšie zaujímavé údaje viažuce sa k prostrediu v meste (napr. zosuvné územia, územia 
ohrozené povodňami).  

Identifikovaným úzkym miestom sú chýbajúce bližšie dáta o vývoji počasia, kvalite 
vzduchu, či napríklad bezbariérovosti10 na úrovni mestských častí mesta v rôznych 
stiahnuteľných formátoch. 

 Zdravotná a sociálna starostlivosť 

V rámci jednej z najdôležitejších kategórií v problematike aktívneho starnutia sú 
dostupné údaje NCZI, ŠÚ SR, MPSVaR, ako aj PSK a mesta Prešov. 

NCZI poskytuje v rámci zdravotníckej štatistiky verejne dostupné údaje vo viacerých 
formátoch o sieti zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, posteľovom fonde, 
počte hospitalizovaných, vrátane údajov o zdravotníckom personáli za predchádzajúci 
rok. PSK má na svojom webe dostupný zoznam všeobecných lekárov podľa obvodov, ako 
aj poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sú stiahnuteľné vo viacerých formátoch. ŠÚ 
SR poskytuje štatistiku počtu zdravotníckych, ako aj sociálnych zariadení rovnako 
s možnosťou stiahnutia do viacerých formátov. MPSVaR disponuje na webe dostupným 
zoznamom poskytovateľov sociálnych služieb, ako aj mapou sociálnych služieb. Rôzne 
štatistické údaje k oblasti sociálnej starostlivosti zverejňuje v rámci ročnej Správy 
o sociálnej situácii obyvateľstva za predchádzajúci rok, aj na základe podkladov zo ŠÚ 
SR. Mesto Prešov zverejňuje v dokumente Komunálny plán rozvoja sociálnych služieb na 
definované obdobie štatistiky dotýkajúce sa sociálnej oblasti, pričom časť údajov je 
poskytovaná z ÚPSVaR. 

Významným úzkym miestom mnohých datasetov v tejto kategórií je ich nedostupnosť na 
nižších úrovniach (okres, mesto/obec), ako aj v rôznych formátoch a taktiež ich 
aktuálnosť. Napríklad údaje MPSVaR a mesta Prešov sú uvedené len v rámci grafov 
a tabuliek materiálov  v pdf.  

Užitočné pre plánovanie do budúcnosti by boli aj štatistiky s granulárnejšími dátami, 
napríklad k nákladom a výnosom za poskytované zdravotné a sociálne služby na 
deň/klienta či k stupňom odkázanosti obyvateľov na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
veku, druhu postihnutia osôb ZŤP na úrovní krajov, okresov a miest/obcí. 
 

 Zdravie a kondícia 

Komplexné štatistické údaje a analytické výstupy odzrkadľujúce napr. mieru diabetu, 
evidované osoby s Alzheimerovou chorobou, hospitalizácie zapríčinené nadmernou 
spotrebou alkoholu, mieru depresie a iné kľúčové podklady pre analýzy psychického 
a fyzického stavu obyvateľstva sú dostupné vo viacerých formátoch v rámci datasetov 
NCZI zväčša na úrovni krajov. Minimálne na úrovni SR obsahujú aj údaje v členení podľa 
veku. 

                                                 
10 v súčasnosti mesto Prešov realizuje opatrenie Bezbariérové mesto na zabezpečenie bezbariérovej dostupnosti 
verejných priestranstiev a budov 
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Indikátory ktoré nie sú NCZI štatisticky podchytené sú miera fajčenia, 
obezity a fyzická aktivita obyvateľstva. Niekoľko zaujímavých datasetov v tomto smere 
zverejňuje ŠÚ SR, avšak iba na úrovni SR a niektoré z nich obsahujú staré, 
neaktualizované údaje. 

Zoznam možností pre rekreáciu a športové vyžitie najobsiahlejšie poskytujú súkromné 
internetové portály, ktoré sú zároveň propagáciou daných zariadení a tak poskytujú 
zariadeniam pridanú hodnotu ich verejného zobrazenia.  

Chýbajúce datasety obsahujúce bližšie informácie o zdraví a fyzickej aktivite obyvateľstva 
(zohľadňujúce vekové kategórie) v rôznych formátoch a na nižšej územnej úrovni (okresy 
a mestá/obce) predstavujú identifikované úzke miesto v rámci tejto kategórie. 

 Finančné zdravie 

NBS, ŠÚ SR, Finančná správa SR, MPSVaR a mesto Prešov predstavujú verejné inštitúcie 
disponujúce štatistikami o finančnej situácii obyvateľstva. NBS poskytuje dáta 
k finančným inštitúciám na Slovensku, ako aj aktuálne údaje k vkladom/úverom 
obyvateľstva na úrovni krajov dostupné na stiahnutie. Finančná správa SR a mesto 
Prešov poskytujú na svojich webových stránkach informácie k daňovému zaťaženiu, ŠÚ 
SR k príjmom a výdavkom obyvateľov, miere chudoby či nárastu podnikateľského sektora 
(fyzických a právnických osôb) vo viacerých formátoch prevažne za predchádzajúci rok. 
MPSVaR poskytuje údaje k poberateľom hmotnej núdze v rámci vyššej uvedenej Správy 
o sociálnej situácii obyvateľstva. 

Úzkym miestom, tak ako v iných kategóriách sú chýbajúce datasety, ktoré by bližšie 
mapovali finančné zdravie obyvateľov podľa veku, domácností či súkromného sektora na 
úrovni okresu a mesta/obce. 

 Využívanie IKT 

Prístup k internetu a jeho využívanie obyvateľstvom je pravidelne dokumentované 
a detailne analyzované podľa najčastejšieho využitia internetu a jednotlivých vekových 
skupín, pričom prevažne chýba veková skupina obyvateľstva nad 74 rokov. Štatistiky sú 
uverejnené ŠÚ SR na úrovni celej SR v kategóriách: 1.) Využívanie internetu pre osobnú 
potrebu na uvedené aktivity v priebehu posledných 3 mesiacov podľa vekovej skupiny, 
2.) Vybavenie domácností informačnými technológiami, 3.) Používanie počítačov a 
internetu jednotlivcami podľa vybraných vekových skupín, 4.) Využívanie internetu.  

Úzkym miestom datasetov v tejto kategórií je dostupnosť údajov na nižšej územnej 
úrovni (okresy, mestá/obce). Dostupnosť a využívanie moderných IKT seniormi či 
osobami ZŤP je základným predpokladom uplatnenia moderných služieb v  zdravotníctve 
a sociálnych službách, z hľadiska čoho je potrebné dopĺňať informácie typu výsledkov 
prieskumov potencionálneho záujmu o  služby tohto typu a vnímané prekážky ich 
využívania seniormi/osobami ZŤP. 

 Bezpečnosť a ochrana ľudských práv 

Miera kriminality je zaznamenaná štatistikami MV SR. Verejne dostupná je mapa 
trestných činov na úrovni okresov a všeobecná štatistika kriminality podľa druhu 
kriminality a trestných činov na úrovni krajov vo viacerých formátoch. Vyhodnotenie 
dopravno-bezpečnostnej situácie je zverejňované Odborom dopravnej polície pravidelne 
v týždenných intervaloch na úrovni krajov a mesačných intervaloch na úrovni okresov.  

Všeobecné štatistiky mestskej polície v Prešove sú súčasťou dokumentu Program rozvoja 
mesta Prešov. Mesto zverejňuje aj vo svojich verejne dostupných dátach viaceré 
datasety dotýkajúce sa činnosti mestskej polície. 
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Úzkym miestom v daných štatistikách je chýbajúce delenie páchanej 
kriminality na obyvateľstve podľa veku. Okrem toho, v rámci štatistík štátnej polície 
chýbajú dostupné údaje na úrovni miest/obcí. Taktiež sa nevedú štatistiky o 
preventívnych opatreniach pred páchaním kriminality či nehodovosťou na cestách. 

 Vzdelávanie 

ŠÚ SR mapuje za jednotlivé roky účasť starších obyvateľov na ďalšom vzdelávaní 
a odbornej príprave na celoslovenskej úrovni, štatistika dosiahnutého vzdelania 
obyvateľstva je dostupná na úrovni okresov. Tieto štatistiky sú dostupné v rámci rôznych 
formátov.  Zoznamy škôl poskytujúcich vzdelávanie ponúkajú viaceré inštitúcie – okrem 
MŠVVaŠ, je to CVTI, ktoré ponúka aj údaje v mapovom rozhraní. Mesto Prešov, 
poskytuje v rámci svojich otvorených geo dát prehľad škôl na území mesta. Na webovej 
stránke Prešovskej univerzity v Prešove sú zverejnené informácie týkajúce sa činnosti 
Univerzity tretieho veku. 

Úzkym miestom kategórie sú chýbajúce štatistiky vzdelávania seniorov, osôb ZŤP, ako aj 
ponuky a využívania vzdelávacích kurzov, aktivít a programov na úrovni krajov, okresov, 
obcí. Rovnako štatistiky o vzdelávaní je vhodné doplniť o všetky vekové kategórie 
a zohľadniť v nich viaceré kľúčové aspekty, ako napríklad uplatniteľnosť/zvýšenie 
zamestnateľnosti a zamestnanosti po absolvovaní daného vzdelávania a iné. Pre úspešné 
rozvíjanie ponuky vzdelávacích služieb pre seniorov by bolo takisto vhodné realizovať 
prieskum vnímaných výhod/prekážok ponúkaných programov a ich dostupnosti pre 
seniorov. 

 Doprava 

Mesto Prešov v rámci svojich otvorených dát sprístupňuje mapové vrstvy zohľadňujúce 
rôzne aspekty dopravy, ako cestné komunikácie, chodníky, cyklocesty, parkoviská, 
spevnené plochy, triedy komunikácií, triedy miestnych komunikácií, povrch komunikácií 
a vlastníkov komunikácií.  

Informácie o investíciách do verejnej dopravy v meste sú dostupné v rámci ročných 
správ Dopravného podniku mesta Prešov, a.s., ktorý poskytuje na svojej webovej 
stránke aj informácie k poplatkom (vrátane zliav) pri cestovaní MHD. Zľavy pri cestovaní 
vlakovou a autobusovou dopravou poskytujú jednotlivý prepravcovia (SAD Prešov, ŽSR) 
tiež na svojich webových stránkach. V meste Prešov je dostupná prepravná služba pre 
osoby so špeciálnymi potrebami – zoznam zazmluvnených prepravcov je uvedený na 
webovej stránke mesta. 

Úzkym miestom dát v oblasti dopravy sú informácie zohľadňujúce časy presunov po 
meste (pešo, na bicykli, MHD) a vzdialenosť rôznych objektov (potraviny, lekárne, 
zdravotnícke strediská, zariadenia sociálnych služieb, kluby dôchodcov a i.), ktoré by 
poskytovali vstupy pre hodnotenie možností mesta (nielen) pre starších obyvateľov, či 
osoby ZŤP. 

 Zamestnanosť a zamestnateľnosť 

Nárastu zamestnanosti obyvateľstva nad 65 rokov a účasti seniorov na trhu práce sa 
venuje pomerne značné množstvo štatistík ŠÚ SR, zohľadňujúcich jednotlivé vekové 
kategórie a typ zamestnania podľa ekonomických činností. Z hľadiska starostlivosti 
o seniorov/osoby ZŤP je v tejto štatistike podstatná aj zamestnanosť v oblasti 
zdravotníctva a sociálnej pomoci. Niektoré štatistiky sú dostupné aj na úrovni krajov, či 
okresov. 
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Na úrovni krajov aj okresov ŠÚ SR a MPSVaR ponúkajú prehľad záujmu 
o zamestnanie medzi staršími obyvateľmi prostredníctvom štatistík o znevýhodnených 
uchádzačoch o zamestnanie a štruktúry uchádzačov o zamestnanie podľa veku v krajoch.  

MPSVaR/ÚPSVaR zverejňujú aj zoznamy chránených pracovísk/dielní a sociálnych 
podnikov v jednotlivých obciach vo formáte PDF (sociálne podniky aj vo formáte xlxs). 

Úzkym miestom štatistík v oblasti zamestnanosti sú chýbajúce dáta 
k zamestnanosti  seniorov a najmä osôb ZŤP na úrovni mesta. Pre budúce analýzy 
zamestnávania seniorov/osôb ZŤP je vhodné doplniť verejne dostupné štatistiky o druh 
pracovných vzťahov. Takisto by bolo vhodné mapovať aktuálne požiadavky na 
osobnostné a profesijné predpoklady starších/ZŤP uchádzačov o zamestnanie pre ich 
možné zakomponovanie do ponuky edukačných programov zameraných na danú cieľovú 
skupinu.   

 Bývanie  

Základný prehľad o dostupnosti bývania poskytujú databázy ŠÚ SR (Byty dokončené 
podľa počtu izieb na úrovni okresov) a Národnej banky Slovenskej republiky (Ceny 
nehnuteľností na bývanie podľa krajov). Vývoj cien predaja a prenájmu nehnuteľností na 
úrovni mesta je dostupný na webovej stránke Združenia realitných kancelárií Slovenska. 
Štatistiky k nájomným (sociálnym) bytom, ktoré ponúka mesto Prešov sú zverejnené 
v dokumente Komunitného plánu sociálnych služieb na zadefinované obdobie. V 
periodickom dokumente Program rozvoja mesta Prešov sú taktiež zverejnené aj ďalšie 
štatistiky k bytovej výstavbe na úrovni okresu Prešov, ktoré čerpajú dáta zo ŠÚ SR. 

Úzkym miestom datasetov v kategórií sú chýbajúce dáta o dostupných nehnuteľnostiach 
v jednotlivých mestských častiach mesta, vrátane vývoja cien ich predaja, ako aj 
prenájmu. Z hľadiska opatrení pre aktívne starnutie je potrebné doplniť štatistiky 
(mapové podklady) o vybavenie bytov a domov – o bezbariérovom prístupe pre 
imobilných či čiastočne imobilných obyvateľov, akými sú výťahy, stoličkové výťahy, 
vonkajšie rampy a podobne.  

 Sociálna inklúzia a angažovanosť v komunite 

V súčasnosti nie sú dostupné datasety monitorujúce situáciu aktívnej účasti seniorov, 
osôb ZŤP na spoločenskom a verejnom živote - chýba tak podklad pre hodnotenie ich 
sociálnej inklúzie ako jedného zo základných faktorov aktívneho starnutia.  V minulosti 
však zverejnil ŠÚ SR viaceré štatistiky relevantné k danej téme - v roku 2006 sprístupnil 
za predchádzajúci rok dáta účasti občanov na neformálnych dobrovoľníckych aktivitách a 
účasti na aktivitách rekreačných skupín alebo organizácií. Relevantné boli takisto údaje 
o hodnotení spokojnosti s využitím voľného času a frekvencie kontaktov s príbuznými 
a priateľmi. Spomenuté štatistiky je vhodné aktualizovať a dané ukazovatele pravidelne 
monitorovať.   

Dostupné sú viaceré prehľady ponúk pre občanov v komunite – aktuálne sú zoznamy 
verejných knižníc, neziskových organizácií, registrovaných cirkví a náboženských 
spoločností, dostupných zo  zdrojov MK SR a portálu zoznam.sk. Kultúrne inštitúcie 
mesta Prešov sú uvedené v prílohe Programu rozvoja Mesta Prešov. Na území mesta 
prevádzkuje občianske združenie Sociálny Prešov informačný portál so zriadenou sekciou 
pre seniorov, ako aj občanov ZŤP obsahujúcou prehľad aktualít v meste, dostupných 
zariadení, možností stravovania, opatrovateľskej služby, celoživotného vzdelávania, 
ponuky práce a iné praktické informácie.  

Mesto Prešov zverejňuje v rámci svojich open dát štatistiku obyvateľov podľa veku 
v rámci na úrovni jednotlivých ulíc. Rovnako v rôznych formátoch zverejňuje datasety 
k poskytovaným dotáciám tretiemu sektoru a podnetom/požiadavkám občanov. 
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Inovatívny projekt pocitovemapy.sk umožňuje vyjadriť občanom svoje 
pocity na jednotlivých miestach v meste. Pre komplexné hodnotenie aktuálnej kategórie 
by bolo užitočné doplniť údaje zohľadňujúce počet dobrovoľníkov pre seniorov a 
financovanie/podporu aktivít/programov pre starších obyvateľov. Takisto je potrebné 
zohľadniť aspekt sociálnej inklúzie z pohľadu seniorov - ich sociálnej, finančnej 
a zdravotnej situácie, a v neposlednom rade ich motivácie zúčastňovať sa verejného 
života a spoločenských podujatí. 
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PRÍLOHA – PREHĽAD DOSTUPNÝCH DATASETOV



  

 

NÁZOV 
ÚROVEŇ 
ZBERU 

DÁT 

ZVEREJNITEĽ/ZDROJ Z KTORÉHO 
BOLI ÚDAJE PREVZATÉ 

DÁTUM 
ZVEREJNENIA, 

resp. 
POSLEDNÁ 

UDANÁ 
AKTUALIZÁCIA 

PERIODICITA 
AKTUALIZÁCIE 

FORMÁT 
ROZSAH 
ÚDAJOV 

URL 

PRIAZNIVÉ PROSTREDIE 

Informácie o kvalite ovzdušia 
Sieť 

staníc 
SHMU 2018 denne/ročne - - link 

Informácie o počasí 
Sieť 

staníc 
SHMU 2018 denne - - link 

Aplikácia Meteo-metering 

Sieť 
staníc – 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov/OSVO comp, a.s. 2018 denne - - link 

Plochy zelene 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2007 
 
- 

SHP - link 

Fontány a pramene 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2017 
 
- 

SHP, 
KML, 
JSON 

- link 

Zosuvné územia 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2013 
 
- 

SHP, 
KML, 
JSON 

- link 

Územia ohrozené povodňami 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2014 
 
- 

SHP, 
KML, 
JSON 

- link 

Verejné WC 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2017 
 
- 

SHP, 
KML, 
JSON 

- link 

Emisie znečisťujúcich látok, Emisná situácia, Emisie 
skleníkových plynov (*dáta poskytovné SHMÚ) 

SR MŽP SR - (EnvⓘDat) 2016-2017 
 

ročne 

JSON, 
XML, 

PNG, SVG 
- link 

Emisie základných znečisťujúcich látok vo 
vybraných lokalitách – ročné priemery (*dáta 
poskytovné SHMÚ) 

SR, kraje, 
sieť 

staníc 
ŠÚ SR 2017 ročne 

XML, PDF, 
XLS 

- link 

ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

Zdravotnícke zariadenia (počet) SR, kraje ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 

13160 
zdravotníckych 

zariadení 
link 

Prehľad siete zdravotnej starostlivosti - druhy 
zdravotníckych zariadení 

SR, kraje NCZI 2017 ročne 
XLSX, 
ODS 

- link 

http://www.shmu.sk/sk/?page=991
http://www.shmu.sk/sk/?page=59
http://webgis.presov.sk/
http://webgis.presov.sk/
http://webgis.presov.sk/
http://webgis.presov.sk/
http://webgis.presov.sk/
http://www.enviroportal.sk/indicator/data-view
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Analyticke_tabulkove_vystupy/Rocne_statisticke_zistovania/Pages/default.aspx
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Prehľad siete zdravotnej starostlivosti - druhy a 
odborné zameranie útvarov poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych 
zariadeniach 

SR, kraje NCZI 2017 ročne 
XLSX, 
ODS 

- link 

Štatistika hospitalizovaných v SR SR, kraje NCZI 2017 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Posteľový fond  SR, kraje NCZI 2017 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Ekonomické ukazovatele SR, kraje NCZI 2016 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Zdravotné obvody - všeobecné lekárstvo 
Obce v 

PSK 
PSK - Odbor zdravotníctva 2016/2017  

HTML, 
CSV, 
XLSX, 

XLM, PDF 

3 556 
záznamov 

link 

Centrálny register poskytovateľov sociálnych 
služieb 

SR, obce MPSVaR - - 
HTML, 
PDF 

- link 

Mapa sociálnych služieb SR, obce MPSVaR 2018 - HTML - link 

Sociálne služby - register poskytovateľov: 
Poskytovatelia sociálnych služieb v Prešovskom 
kraji 

Obce v 
PSK 

PSK- Odbor sociálnych vecí a rodiny 2009/ 2018 
 

kvartálne 

HTML, 
CSV, 
XLSX, 

XLM, PDF 

885 
záznamov 

link 

Prehľad o kapacitách sociálnych služieb na území 
PSK podľa okresov 

Okresy 
PSK 

PSK - Regionálna integrovaná 
územná stratégia Prešovského kraja 
na roky 2014 – 2020 

2014 - PDF - link 

Zoznam registrovaných poskytovateľov sociálnych 
služieb na území mesta Prešov 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Počet poberateľov peňažných príspevkov na 
kompenzáciu ŤZP v okrese Prešov (štatistika 
získaná z UPSVAR) 

Okres 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Počet držiteľov preukazu ŤZP (štatistika získaná 
z UPSVAR) 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Posudková činnosť odkázaným fyzickým osobám na 
vybrané sociálne služby 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Prehľad prijímateľov sociálnych služieb  
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Počet   nevybavených   žiadostí   v zariadeniach   
pre   seniorov v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
PDF - link 

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Analyticke_tabulkove_vystupy/Rocne_statisticke_zistovania/Pages/default.aspx
http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2017/zs1825.pdf
http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2017/zs1849.pdf
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Zdravotnicke_rocenky/Pages/default.aspx
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Prešov roky 2018 – 2025 periodicity plánu 

Bežné výdavky mesta Prešov použité na sociálne 
služby 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Výška príjmovej časti rozpočtu 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Opatrovateľská služba poskytovaná obcami SR 
MPSVaR- Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2017 ročne PDF - link 

Prepravná služba poskytovaná obcami SR 
MPSVaR- Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2017 ročne PDF - link 

Počet zariadení sociálnych služieb a ich kapacita 
(*dáta poskytované ŠÚ SR) 

SR 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2016 ročne PDF - link 

Prijímatelia sociálnej služby v zariadeniach 
sociálnych služieb (*dáta poskytované ŠÚ SR) 

SR 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2016 ročne PDF - link 

Výdavky zariadení sociálnych služieb (*dáta 
poskytované  ŠÚ SR) 

SR 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2016 ročne PDF - link 

Zamestnanci zariadení sociálnych služieb (spolu) 
za roky 2015 a 2016 (*dáta poskytované ŠÚ SR) 

SR 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2016 ročne PDF - link 

Vybrané zariadenia sociálnych služieb zriadené 
alebo založené obcou alebo vyšším územným 
celkom 

SR 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2017 ročne PDF - link 

Počet žiadateľov o zabezpečenie poskytovania 
sociálnej služby vo vybraných druhoch zariadení 
sociálnych služieb 

SR 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2017 ročne PDF - link 

Vybrané druhy sociálnych služieb poskytované 
neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb k 
31. 12. 2017 

SR 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2017 ročne PDF - link 

Počet zamestnancov, objemy platov a vybrané 
zložky platu v eurách za rok 2017 v zariadeniach 
sociálnych služieb podľa agregovaných zamestnaní 

SR 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2017 ročne PDF - link 

Zariadenia sociálnych služieb podľa druhu SR ŠÚ SR 2017 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
 link 

ZDRAVIE A KONDÍCIA 

Drogová závislosť - liečba užívateľa drog v SR 2017 
 

SR, kraje, 
mestá 

NCZI 2017 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

http://datacube.statistics.sk/
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2017.aspx
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Spotreba humánnych liekov a zdravotníckych 
pomôcok 

SR NCZI 2017 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Psychiatrická starostlivosť v SR v roku 2017 SR, kraje NCZI 2017 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

 link 

Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z 
povolania 

SR, kraje NCZI 2017 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 
SR, kraje, 

mestá 
NCZI 2017 ročne 

PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 SR, kraje NCZI 2017 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca 
funkciu obličiek v SR 2017 

SR, kraje NCZI 2017 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 
2016 

SR, kraje NCZI 2016 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 
2016 

SR, kraje NCZI 2016 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 SR, kraje NCZI 2016 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Činnosť nukleárnej medicíny, klinickej a radiačnej 
onkológie v SR 2016 

SR, 
regióny 

NCZI 2016 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2016 SR, kraje NCZI 2016 ročne 
PDF, 
XLSX, 
ODS 

- link 

Zhodnotenie zdravia vo vybraných vekových 
skupinách a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav 

SR ŠÚ SR 2014 - 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Najčastejšie príčiny úmrtia obyvateľov SR ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
max. 52351 

osôb 
link 

Stredná dĺžka života podľa pohlavia pre 5-ročné 
vekové skupiny 

SR ŠÚ SR 2017 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Sebavnímanie zdravia podľa pohlavia a vybraných 
vekových skupín 

SR ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2017.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2017.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2017.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2017.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2017.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2017.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2016.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2016.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2016.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2016.aspx
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Publikacie_statisticke_prehlady/Edicia_Zdravotnicka_statistika/Pages/2016.aspx
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
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Osoby s dlhodobým ochorením alebo zdravotným 
problémom podľa pohlavia a vybraných vekových 
skupín 

SR ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Každodenní fajčiari cigariet podľa pohlavia a 
vybraných vekových skupín 

SR ŠÚ SR 2008 - 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Index telesnej hmotnosti (BMI) podľa pohlavia a 
vybraných vekových skupín 

SR ŠÚ SR 2008 - 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Rekreačné strediská, športoviská (športové služby) 

Obce v 
PSK, 

mesto 
Prešov 

Portál azet.sk - priebežne - - 
link 
link 

 

Lyžiarske strediská 
Obce v 

PSK 
Portál zoznam.sk - priebežne - - link 

Fitness centrá  
Obce v 

PSK 
Portál FitnessCentrá.sk - - - - link 

Ihriská a športoviská 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2017 
 
- 

SHP, 
KML, 
JSON 

- link 

FINANČNÉ ZDRAVIE 

Rozmiestnenie organizačných jednotiek 
komerčných bánk 

SR, kraje, 
mestá 

Národná banka Slovenska  2018 štvrťročne XLSX - link 

Spoločnosti poskytujúce úvery a pôžičky 
nebankovým spôsobom 

SR Národná banka Slovenska  2018 
 

PDF 
 

link 

Vklady a prijaté úvery podľa krajov SR, kraje Národná banka Slovenska  2018 štvrťročne XLS - link 

Dane a poplatky 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov -VZN č. 12/2015 2015 - PDF - link 

Daňové zaťaženie SR Finančná správa SR 2018 - HTML - link 

Vývoj hospodárenia mesta Prešov v období rokov 
2009 - 2014 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Program rozvoja 
Mesta Prešov na roky 2015-2020 

2014 

jednorazový 
prehľad v rámci 

periodicity 
programu 

PDF - link 

Vybrané finančné ukazovatele nefinančných 
korporácií podľa ekonomických činností 

SR ŠÚ SR 2017/2018 ročne/štvrťročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Peňažné príjmy súkromných domácností v členení 
podľa ekonomického postavenia prednostu 
domácnosti v zamestnaní – ročné/štvrťročné údaje 

SR ŠÚ SR 2017/2018 ročne/štvrťročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Čisté peňažné príjmy a výdavky domácností podľa 
veku prednostu 

SR ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://www.fitnesscentra.sk/katalog-centier
http://webgis.presov.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
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Príjmy/Výdavky domácností SR, kraje ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Výdavky na jedného člena domácnosti za rok na 
vybrané tovary a služby podľa veku prednostu 

SR, kraje ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi (* dáta 
poskytované ÚPSVaR) 

Okres 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2018 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Vývoj počtu príjemcov pomoci v hmotnej núdzi v 
priebehu rokov 2016 a 2017 

SR 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2016 ročne PDF - link 

Podiel členov domácností v systéme pomoci v 
hmotnej núdzi z počtu obyvateľov v % v 
jednotlivých regiónoch  
 

Kraje 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2016 ročne PDF - link 

Miera rizika chudoby podľa vybraných vekových 
skupín a pohlavia  

SR ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Sociálne a dôchodkové zabezpečenie SR ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Ekonomické subjekty v RO podľa vybraných 
právnych foriem a kategórie počtu zamestnancov k 
31. 12. 

SR ŠÚ SR 2017 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Fyzické osoby - podnikatelia v RO podľa právnych 
foriem 

SR, kraje, 
okresy, 
obce 

ŠÚ SR 2017 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Právnické osoby za obce SR 
SR, kraje, 
okresy, 
obce 

ŠÚ SR 2017 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

VYUŽÍVANIE IKT 

Využívanie internetu pre osobnú potrebu na 
uvedené aktivity v priebehu posledných 3 mesiacov 
podľa vekovej skupiny 

SR ŠÚ SR 2017 - 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Využívanie internetu    SR ŠÚ SR 2017 - 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Vybavenie domácností informačnými technológiami 
(podľa počtu dospelých/detí v domácnosti) 

SR ŠÚ SR 2017 - 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Používanie počítačov a internetu jednotlivcami 
podľa vybraných vekových skupín 

SR ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV 

Dopravná nehodovosť  
SR, 

kraje/+ 
okresy 

MV SR 2018 týždenne/mesačne PDF/HTML - link 

http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
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Štatistika kriminality v Slovenskej republike SR, kraje MV SR 2018 mesačne XML, CSV - link 

Mapy trestných činov Okresy MV SR 2018 štvrťročne PDF - link 

Základné štatistické údaje evidencie MsP 
Mesto 
Prešov 

Mestská polícia Prešov - Program 
rozvoja Mesta Prešov na roky 2015-
2020 

2014 

jednorazový 
prehľad v rámci 

periodicity 
programu 

 
PDF 

 
- 

link 

Vývoj počtu zásahov MsP na základe kamerového 
systému v rokoch 2009 – 2014 

Mesto 
Prešov 

Mestská polícia Prešov - Program 
rozvoja Mesta Prešov na roky 2015-
2020 

2014 

jednorazový 
prehľad v rámci 

periodicity 
programu 

 
PDF 

 
- 

link 

Monitorovacie zariadenia 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2017 - 
SHP, 
KML, 
JSON 

- link 

Obvody mestskej polície 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2017 - 
SHP, 
KML, 
JSON 

- link 

Mapa priestupkov spáchaných na území mesta 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2017 denne 
SHP, 
KML, 
JSON 

- link 

VZDELÁVANIE 

Obyvateľstvo podľa miesta sčít., pohl., postav. v 
domácnosti., dosiahnutého vzdelania, ekonom. 
aktivity, miesta narod., štátnej prísluš. a veku 

Okresy ŠÚ SR - - 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Účasť na ďalšom vzdelávaní a odbornej príprave SR ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Školy a školské zariadenia 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2018 - SHP - link 

Zoznamy škôl Obce CVTI SR 2017/2018 ročne XLS - link 

Mapa regionálneho školstva Obce CVTI SR 2017/2018 ročne 
XML, XLS, 

CSV 
 link 

Univerzita tretieho veku 
Mesto 
Prešov 

Prešovská univerzita v Prešove 2018 priebežne HTML - link 

DOPRAVA 

Poplatok za verejnú dopravu - MHD 
Mesto 
Prešov 

Dopravný podnik mesta Prešov - - HTML - link 

Poplatok za verejnú dopravu - SAD SR SAD Prešov - - HTML - link 

Poplatok za verejnú dopravu (pre osoby staršie ako 
65+) 

SR Železničná spoločnosť Slovensko - - HTML - link 

Investície do verejnej dopravy pre staršie osoby, 
Výročná správa Dopravného podniku Mesta Prešov 

Mesto 
Prešov 

Dopravný podnik mesta Prešov - AGV 
Audit (Správa nezávislého audítora) 

2017/27.3.2018 - PDF - link 

Údaje o MHD v Prešove (Vybrané parametre 
prevádzky MHD v Prešove, Vybrané parametre 
vozidlového parku a infraštruktúry MHD v Prešove, 

Mesto 
Prešov 

PSK - Regionálna integrovaná 
územná stratégia Prešovského kraja 
na roky 2014 – 2020 

2011 - PDF - link 

http://webgis.presov.sk/
http://webgis.presov.sk/
http://webgis.presov.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://webgis.presov.sk/
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/registre/zoznamy-skol-a-skolskych-zariadeni.html?page_id=9332
http://mapaskol.iedu.sk/mrs-zoznam.aspx
http://dpmp.sk/
http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr.html
http://dpmp.sk/spravy/zm180612090928~Sprava auditora, uctovna zavierka, vyrocna sprava 2017.pdf


 

7 
 

Vybrané parametre informačného systému MHD 
v Prešove) 

Cesty, komunikácie a chodníky 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2007 - SHP - link 

Parkoviská a spevnené plochy 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data 2007 - SHP - link 

On-line poloha vozidiel MHD mesta Prešov - 
skúšobná prevádzka 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data (Dopravný 
podnik mesta Prešov, a.s.) 

2018 
15 sec. interval 

aktualizácie 
CSV - link 

Cyklomapa (cyklistické trasy a cyklocestičky) 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data - - 
JPG, PDF, 

SHP 
- 

link 
 

Zoznam poskytovateľov prepravnej služby 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – zazmluvnení 
poskytovatelia 

- - HTML - link 

ZAMESTNANOSŤ A ZAMESTNATEĽNOSŤ 

Účasť seniorov na trhu práce SR ŠÚ SR 2016 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
max. 2758,1 

tisíc osôb 
link 

Pracujúci podľa vekových skupín a pohlavia  SR ŠÚ SR 2013 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
max. 2329,3 

tisíc osôb 
link 

Zamestnanci podľa zamestnania zistení 
pracoviskovou metódou 

SR, kraje, 
okresy 

ŠÚ SR 2017 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
max. 1564519 

osôb 
link 

Okres: Zamestnanci podľa SK NACE 
SR, kraje, 

okresy 
ŠÚ SR 2017 ročne 

HTML, 
XML, 

PDF,XLS 

max. 152076 
osôb 

link 

Uchádzači o zamestnanie znevýhodnení 
SR, kraje, 

okresy 
ŠÚ SR 2017 ročne 

XML, PDF, 
XLS 

- link 

Odmeny, mzdy a platy zamestnancov podľa 
ekonomických činností 

SR, kraje, 
okresy 

ŠÚ SR 2014 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Regionálny hrubý domáci produkt SR, kraje ŠÚ SR 2014 ročne 
XML, PDF, 

XLS 
- link 

Miera evidovanej nezamestnanosti 
SR, kraje, 

okresy 
ŠÚ SR/ ÚPSVaR 2017 ročne 

HTML, 
XML, 

PDF,XLS 
- link 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku v 
krajoch SR v roku 2017 

SR, kraje 
MPSVaR - Správa o sociálnej situácii 
obyvateľstva Slovenskej republiky za 
rok 2017 

2017 ročne PDF 
 
- 

link 

Zoznam chránených dielní a pracovísk Obce ÚPSVaR 2018 ročne PDF  link 

Register sociálnych podnikov Obce MPSVaR 2018 - 
XLXS, 
PDF 

 link 

BÝVANIE 

Vývoj cien bytov v Prešove na predaj - Medián 
ceny prenájmu bytov 

Prešov 
Združenie realitných kancelárií 
Slovenska 

2018 týždenne HTML - link 

Prehľad pohybu obyvateľstva 
Obce/       
Okresy 

ŠÚ SR 2012 - 
XML, 

PDF,XLS 
- link 

http://webgis.presov.sk/
http://webgis.presov.sk/
http://webgis.presov.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i7B6B531E83CD4EA696D825F897D8CCB3%22)&ui.name=Zamestnanci%20pod%c4%bea%20SK%20NACE%20Rev.%202%20%5bpr3113rr%5d&run.outputFormat=&run.prompt=
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i1384B10C607E456C96D540DA9B9BBF44%22)&ui.name=Miera%20evidovanej%20nezamestnanosti%20%5bpr3108rr%5d&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.hea
http://datacube.statistics.sk/
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Zloženie domácností v členení podľa ekonomického 
postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní - 
ročné údaje 

SR  ŠÚ SR 2017 ročne 
XML, 

PDF,XLS 
- link 

Ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov SR, kraje NBS  2018 štvrťročne CSV - link 

Štruktúra trvalo obývaného bytového fondu v 
meste Prešov podľa obdobia výstavby (* dáta ŠÚ 
SR) 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Program rozvoja 
mesta Prešov na roky 2015-2020 

2011 

jednorazový 
prehľad v rámci 

periodicity 
programu 

PDF - link 

Štatistika bytovej výstavby SR, Prešovského kraja 
a okresu Prešov v rokoch 2009 – 2014 (* dáta ŠÚ 
SR) 

SR, PSK, 
Okres 
Prešov 

Mesto Prešov - Program rozvoja 
mesta Prešov na roky 2015-2020 

2014 

jednorazový 
prehľad v rámci 

periodicity 
programu 

PDF - link 

Počet žiadateľov zaradených do zoznamu 
uchádzačov o nájomný byt vo vlastníctve mesta 
Prešov v r. 2012 – 
2017 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Počet pridelených bytov v meste Prešov za obdobie 
r. 2012 –2017 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Komunitný plán 
sociálnych služieb mesta Prešov na 
roky 2018 – 2025 

2017 
jednorazový 

prehľad v rámci 
periodicity plánu 

PDF - link 

Byty - dokončené podľa počtu izieb 
SR, kraje, 

okresy 
ŠÚ SR 2017 ročne 

HTML, 
XML, 

PDF,XLS 
- link 

SOCIÁLNA INKLÚZIA A ANGAŽOVANOSŤ V KOMUNITE 

Zoznam verejných knižníc SR MK SR 2018 - CVS, XLS - link 

Prehľad kultúrnych inštitúcií v meste Prešov 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Program rozvoja 
mesta Prešov na roky 2015 - 2020 

- 

jednorazový 
prehľad v rámci 

periodicity 
programu 

PDF - link 

Zoznam neziskových organizácií 
Prešovský 

kraj 
Portál zoznam.sk 2018 

- - - 
link 

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti SR MK SR 2018 - HTML - link 

Účasť na neformálnych dobrovoľníckych aktivitách 
v priebehu posledného roka 

SR ŠÚ SR 2006 - 
XML, 

PDF,XLS 
- link 

Účasť na aktivitách rekreačných skupín alebo 
organizácií v priebehu posledného roka 

SR ŠÚ SR 2006 - 
XML, 

PDF,XLS 
- link 

Priemerné hodnotenie spokojnosti s využitím 
voľného času 

SR ŠÚ SR 2013 - 
XML, 

PDF,XLS 
- link 

Frekvencia kontaktov s príbuznými a priateľmi SR ŠÚ SR 2015 - 
XML, 

PDF,XLS 
- link 

Vekové skupiny - obce 
Okresy, 

obce 
ŠÚ SR 2015 ročne 

XML, 
PDF,XLS 

- link 

Počet občanov podľa ulíc Mesto Mesto Prešov – open data 2018  SHP, - link 

http://datacube.statistics.sk/
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i42B049408DBE4CF9ADEC3D7117DE9C34%22)&ui.name=Byty%20-%20dokon%c4%8den%c3%a9%20pod%c4%bea%20po%c4%8dtu%20izieb%20%5bst3006rr%5d&run.outputFo
http://www.culture.gov.sk/kniznice-156.html
http://www.mksr.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-f9.html
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://webgis.presov.sk/
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Prešov - KML, 
JSON 

Vývoj základných demografických ukazovateľov v 
meste Prešov v rokoch 2009 - 2014 

Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov - Program rozvoja 
mesta Prešov na roky 2015 - 2020 

2014 

jednorazový 
prehľad v rámci 

periodicity 
programu 

PDF - link 

Informačný portál pre cieľovú skupinu (seniori, 
osoby ZŤP a i.) 

Mesto 
Prešov 

SOCIÁLNY PREŠOV, o.z. 2018 priebežne HTML - link 

Pocitové mapy Obce Architektonické štúdio Atrium, s.r.o. 2018 priebežne - - link 

Podnety a požiadavky občanov 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data od 2016 priebežne 
XML, 
JSON, 

XML.NET 
 link 

Dotácie 
Mesto 
Prešov 

Mesto Prešov – open data od 2012 priebežne 
XML, 
JSON, 

XML.NET 
- link 

 

http://www.socialnypresov.sk/
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