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Základné informácie 

Prehľad 

Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii 
v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej správy, agendy verejnej 
správy a životnej situácie.  
Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie 

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom 
výzvy 

Navrhovaný projekt má byť realizovaný prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. 
OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku so zameraním na „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra 2014 – 2020. Projekt nie je navrhovaný ako národný projekt. 

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia 

Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok: Mesto Prešov. Navrhovaný projekt má byť 
realizovaný prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP, nie je 
navrhovaný ako národný projekt. Prijímateľom navrhovaného projektu bude Mesto Prešov, 
ktoré je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný 
územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za 
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 
majetkom a s vlastnými príjmami. 

 



Príslušnosť národného projektu k 
relevantnej časti PO7 OPII 

Navrhovaný projekt bude realizovaný 
prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. 
OPII-2020/7/11-DOP na 
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku so zameraním na „Moderné 
technológie“ v rámci 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 
2014 – 2020. 
Hlavný cieľ OPII: 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a 
dostupnosti eGovernment služieb pre občanov. 
Typ aktivity OPII: E. Podpora budovania 
inteligentných miest a regiónov. 
Oblasť: Implementácia informačných systémov 
inteligentného mesta a regiónu. 
Dotknuté ukazovatele: P0945: Počet zavedených 
prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí 
v mestách a 
verejnej správe: 189 

Indikatívna výška finančných 
prostriedkov určených na realizáciu 
národného projektu 

999 781,11 Eur s DPH 

 

Dôvod 

 

Súlad predkladaného projektu s programovou štruktúrou OP II (ver. 7) je dodržaný 
prostredníctvom priradenia k špecifickému cieľu 7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti 
eGovernment služieb pre občanov a typu aktivít E. Podpora budovania inteligentných miest 
a regiónov. Indikatívna výška celkových výdavkov projektu bude do 1 mil. Eur. Bližším 
popisom podložíme súlad projektu s Intervenčnou logikou OP II aj prostredníctvom popisu 
konkrétnych aktivít projektu. 

 

S pribúdaním motorových vozidiel a absenciou obchvatov v meste Prešov vznikajú v meste 
dopravné situácie, ktoré negatívne ovplyvňujú plynulosť cestnej premávky. Tento stav negatívne 
vplýva aj na mestskú hromadnú dopravu a dodržiavanie cestovných poriadkov v uvedených 
časoch. Preto mesto chce riešiť vzniknutú situáciu zavedením moderných dopravných systémov 
pre riadenie dopravy a preferenciu MHD. Podľa analýzy vypracovanej v rámci Stratégie 
udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov hlavným problémom MHD v Prešove je rýchlosť a 
spoľahlivosť prepravy, najmä dodržiavanie cestovných poriadkov, čo zámer projektu priamo 
reflektuje. Primárne v ranných a popoludňajších špičkách sa vozidlá MHD dostávajú do 



kongescií s ostatnou cestnou dopravou, čo spôsobuje meškanie spojov. Klesá rýchlosť dopravy a 
následne spoľahlivosť pre cestujúcich, ktorí potrebujú do cieľa doraziť včas, čím sa výrazne 
znižuje atraktivita verejnej dopravy v meste. MHD je pre preto pre značnú časť cestujúcich 
negatívnou voľbou, využívajú ju predovšetkým tí, ktorí nemajú inú možnosť cestovania. 
Cestujúci sú zväčša buď študenti alebo seniori. Rýchlosť trolejbusov v špičkách v niektorých 
úsekoch klesá až k hodnote 5 km/h, čo nie je uspokojivá hodnota. 

Väčšina exitujúcich križovatiek v meste, ktoré sú riadené CDS sú vybavené radičmi, ktoré sú 
staršieho typu a nespĺňajú požiadavky na zavedenie aktívnej preferencie. Ako zobrazovací prvok 
sú vo väčšine prípadov používané staré žiarovkové návestidlá.  Detekcia vozidiel na veľa 
prípadoch  nie je žiadna, a ak je, tak pomocou kamerových detektorov. Takáto detekcia nie je 
presná a znižuje nie len efektivitu preferencie vozidiel MHD ale aj všetkých účastníkov. 

Projekt rieši technické riešenie rekonštrukcie a obnovy technologických prvkov – radičov na 
dopravných zariadeniach – cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách v meste Prešov 
s dôrazom na zavedenie preferencie MHD, na križovatkách situovaných na ulici 
Arm.Gen.Svobodu. V smere od Svidníka prvou križovatkou Vihorlatská, až po križovatku 
Arm.Gen Svobodu -  Zemplínska -  (OC Kaufland). V tomto súbore križovatiek je riešená aj 
križovatka Rusínska ulica – Hobbypark a Rusínska - Kuzmányho. Ďalej zaviesť systém 
inteligentného riadenia dopravy pomocou dopravných zariadení (cestnej svetelnej signalizácie) 
na križovatkách v meste Prešov podľa najmodernejších európskych kritérií, t.j. navrhnúť spôsob 
riešenia systémových zmien signálnych plánov na jednotlivých križovatkách, ktoré následne 
umožnia rýchlejší pohyb vozidiel mestskej hromadnej dopravy križovatkovým priestorom, kde 
nie je možné preferenciu MHD riešiť samostatnými tzv. BUS-pruhmi. 

 Číslo 

Názov križovatk: 

1. Arm.Gen.Svobodu - Vihorlatská 

2. Arm.Gen.Svobodu – Exnárova (BILLA) 

3. Arm.Gen.Svobodu -  PPP Poliklinika 

4. Arm.Gen.Svobodu -  Pod Táborom 

5. Arm.Gen.Svobodu -  Rusínska 

6. Arm.Gen.Svobodu -  OC Eperia 

7. Arm.Gen.Svobodu -  PPP Kaufland 

8. Arm.Gen.Svobodu -  Zemplínska (OC Kaufland) 

9. Rusínska - HobbyPark 



10. Rusínska - Kuzmányho 

 

Súlad navrhovaného projektu s cieľmi relevantných strategických: 

  

 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (2016) 

Predkladaný projekt je v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy vo 
väčšine prioritných oblastí obsiahnutých v NKIVS - 

- multikanálový prístup, 

- interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou, 

- integrácia a orchestrácia, 

- rozvoj agendových IS, 

- centrálne spoločné bloky, 

- riadenie údajov a big data, 

- otvorené údaje, 

- vládny cloud, 

- komunikačná infraštruktúra, 

- kybernetická bezpečnosť. 

 

 Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry 
prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020 

Predkladaný projekt je v súlade predovšetkým s Investičnou prioritou - Služby občanom 
a podnikateľom a Efektívna verejná správa, najmä v rámci napĺňania špecifických cieľov akými 
sú  Využívanie otvorených dát a Podpora procesov efektívnej VS 

 

 Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov (MASTERPLAN) 



Predkladaný projekt je v súlade s prijatou stratégiou udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov 
– masterplanom, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. 
128/2019.. Masterplan stanovuje prioritné kľúčové oblasti zlepšenia dopravy v meste Prešov, ku 
ktorým patrí preferencia MHD. 

 

 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky 

Súlad s cielmi, princípmi a prístupom k procesu informatizácie v období 2014 – 2020, konkrétne 
s cieľom  3.1.1 Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života. 

 Programom rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 - 
Programová oblasť: Doprava, cieľ 2:  Zvýšiť prejazdnosť, plynulosť a bezpečnosť 
dopravy a opatrenia 2.1: Zvýšenie podielu deľby prepravnej práce VOD oproti IAD. 
V strategickom dokumente sú zadefinované činnosti zamerané na preferenciu VOD 
(riadenie križovatiek, koordinácia cestnej svetelnej signalizácie s preferenciou MHD, 
realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD a pod.) 

 Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov – kapitola 7.2.6 Návrh 
nástrojov pre organizáciu a reguláciu dopravy. 

 Štúdia riešenia preferencie mestskej hromadnej dopravy v meste Prešov – cieľom 
štúdie je navrhnúť technické riešenie rekonštrukcie a obnovy technologických prvkov na 
dopravných zariadeniach – cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách v meste 
Prešov               s dôrazom na zavedenie preferencie MHD, zaviesť systém inteligentného 
riadenia dopravy pomocou dopravných zariadení (cestnej svetelnej signalizácie) na 
križovatkách v meste Prešov podľa najmodernejších európskych kritérií, t.j. navrhnúť 
spôsob riešenia systémových zmien signálnych plánov na jednotlivých križovatkách, 
ktoré následne umožnia rýchlejší pohyb vozidiel mestskej hromadnej dopravy 
križovatkovým priestorom, kde nie je možné preferenciu MHD riešiť samostatnými tzv. 
BUS-pruhmi. 

  

Rozsah 



Cieľom je definovať požiadavky na návrh inteligentného systému sledovania polôh vozidiel 
MHD tak, aby pri priblížení sa vozidla do blízkosti svetelného signalizačného zariadenia, bolo 
toto technicky detekované a následne mu bola pridelená aktívna preferencia, t.j. aby úpravou 
signálneho plánu svetelnej signalizácie križovatky podľa požiadaviek prichádzajúcich vozidiel 
mestskej hromadnej dopravy a naprogramovanej logiky riadenia, každé vozidlo MHD prešlo 
križovatkou bez, alebo len s minimálnym oneskorením. Návrh systému sledovania polôh 
vozidiel MHD musí byť kompatibilný s existujúcim systémom monitorovania vozidiel MHD, 
ktorý v súčasnosti používa Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 

1.      Aktérom je žiadateľ – mesto Prešov zabezpečujúci správu systému cez kvalifikovaného 
správcu určeného na túto aktivitu. 

Rola - efektívna správa verejnej dopravy a prevádzka a údržba nových technológií, 
administrácia a správa dispečingu na úrovni SW a HW 

2.      Aktérom je  DPMP – dopravný podnik integruje v rámci vozového parku zariadenia, 
ktoré budú komunikovať s riadenými križovatkami.  

Rola – preferencie vozidiel MHD v rámci riadených križovatiek, 

3.      Aktér  príjemca - obyvatelia mesta (cca 100 tis.) a tranzitná doprava cez mesto v smere 
Bardejov, Svidník na smer Košice, Poprad, ale aj cestujúci MHD, keďže sa jedná o úpravu 
v trase, ktorá má regionálny a aj medzinárodný význam. 

Rola – využívanie moderných technológií v regulácii dopravy pre zlepšenie priechodnosti cez 
mesto v časti sídliska Sekčov – 40 000 obyvateľov.  Dopadom projektu bude aj zníženie emisií, 
hluku a zvýšenie komfortu cestovania a života v dotknutej časti mesta. 

Je možné konštatovať, že v súčasnosti z  desiatich križovatiek, iba tri križovatky  vyhovujú pre 
riadenie dopravy s aktívnou preferenciou vozidiel MHD. Sú to križovatky č.4 „Pod Táborom“, 
č.5 „Rusínska“ a č.9 „HobbyPark.  Tieto križovatky sú riadené modernými radičmi CDS 
výrobcu CROSS Zlín, typovej rady RS-4. Tieto radiče v plnej miere spĺňajú softvérové 
a hardvérové požiadavky na radiče CDS pre aktívnu preferenciu vozidiel MHD. Na jednej 
križovatke v súčasnosti nie je cestná dopravná signalizácia vybudovaná. Ide o križovatku č.1 
„Vihorlatská“. Zostávajúcich šesť križovatiek je nutné pre riadenie dopravy s aktívnou 
preferenciou MHD modernizovať.  Modernizácia každej jednej z nich musí spočívať 
minimálne vo výmene jestvujúceho radiča CDS za radič, ktorý musí spĺňať definované 
technické požiadavky na radič CDS pre aktívnu preferenciu MHD. S výmenou radiča je nutné 
vymeniť starý typ návestidiel za moderný typ LED s bezpečným napájacím napätím 40V. 
Týmto krokom sa prispeje k menšej poruchovosti zariadenia CDS, čo má priaznivý vplyv aj na 
samotnú preferenciu MHD. Pre potreby riadenia dopravy aktívnou preferenciou je nutné mať 
inštalovaný presný a spoľahlivý spôsob detekcie vozidiel na križovatkách. Preto je nutné na 
križovatkách vybudovať nový detekčný systém pomocou magnetosenzorov. Magnetosenzory 
sú v súčasnosti inštalovaný na križovatkách „Pod Táborom“ ,„Rusínska“, a “HobbyPark„. 



Funkčnosť celého systému zabezpečí inštalácia komunikačných modulov – palubných 
jednotiek do vozidiel MHD, ktoré budú na základe vysielaného signálu informovať o potrebe 
preferencie. Celkovo bude inštalovaných 113ks takýchto komunikačných modulov. 

Použité skratky a značky 

Tabuľka 2 Skratky a značky 

Skratka / Značka Vysvetlenie 

 MHD  Mestská hromadná doprava 

 DPMP   Dopravný podnik mesta Prešov 

 SZN   Signalizačné zariadenia pre nevidiacich  

 CDS   Cestná dopravná signalizácia 

 LED  Light Emitting Diode, t. j. elektroluminiscenčná dióda 

 IZD   integrovaný zber dát 

Manažérske zhrnutie 
Mestská hromadná doprava 

Dôvodom pre realizáciu projektu je neudržateľný stav pribúdajúcich motorových vozidiel 
a absencie obchvatov v meste Prešov, ktoré negatívne ovplyvňujú plynulosť cestnej premávky. 
Tento stav negatívne vplýva aj na mestskú hromadnú dopravu a dodržiavanie cestovných 
poriadkov v uvedených časoch. Preto mesto chce riešiť vzniknutú situáciu zavedením 
moderných dopravných systémov pre riadenie dopravy a preferenciu MHD. Mesto má 
spracovaný dokument Plán zabezpečenia preferencie dopravy na území mesta Prešov, ako aj 
tendrovú dokumentáciu Modernizácia CDS pre potreby preferencie na križovatkách v meste 
Prešov  s centrálnym dispečingom. Uvedené materiály boli východiskom pri špecifikácii aktivít 
projektu, ktorých finančná náročnosť pri komplexnom riešení modernizácie je veľmi vysoká. S 
prihliadnutím na aktuálnu situáciu vo väzbe na zníženie príjmov z podielových daní  v dôsledku 
COVID-19 má mesto snahu získať aj externé finančné zdroje aby minimalizovalo prípadné 
obmedzenia a riziká spojené so zavádzaním internetu vecí do regulácie dopravy. 

Cieľom projektu je navrhnúť technické riešenie rekonštrukcie a obnovy technologických prvkov 
– radičov na dopravných zariadeniach – cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách v meste 
Prešov s dôrazom na zavedenie preferencie MHD, na križovatkách situovaných na ulici 
Arm.Gen.Svobodu. V smere od Svidníka prvou križovatkou Vihorlatská, až po križovatku 
Arm.Gen Svobodu -  Zemplínska -  (OC Kaufland). V tomto súbore križovatiek je riešená aj 
križovatka Rusínska ulica – Hobbypark a križovatka Rusínska - Kuzmányho. Ďalej zaviesť 
systém inteligentného riadenia dopravy pomocou dopravných zariadení (cestnej svetelnej 



signalizácie) na križovatkách v meste Prešov podľa najmodernejších európskych kritérií, t.j. 
navrhnúť spôsob riešenia systémových zmien signálnych plánov na jednotlivých križovatkách, 
ktoré následne umožnia rýchlejší pohyb vozidiel mestskej hromadnej dopravy križovatkovým 
priestorom, kde nie je možné preferenciu MHD riešiť samostatnými tzv. BUS-pruhmi. 

Hlavným aktérom je  mesto Prešov zastúpený ďalším aktérom zabezpečujúcim správu systému 
kvalifikovaný na túto aktivitu. 

Prijímateľom benefitov tohto projektu sú obyvatelia mesta (cca 100 tis.) a tranzitná doprava cez 
mesto v smere Bardejov, Svidník na smer Košice, Poprad, ale aj cestujúci MHD, keďže sa jedná 
o úpravu v trase, ktorá má regionálny a aj medzinárodný význam. 

Dopadom projektu bude efektívna správa verejnej dopravy a prevádzka a údržba nových 
technológií, administrácia a správa dispečingu na úrovni SW a HW. Využívanie moderných 
technológií v regulácii dopravy pre zlepšenie priechodnosti cez mesto v časti sídliska Sekčov – 
40 000 obyvateľov.  Dopadom projektu bude aj zníženie emisií, hluku a zvýšenie komfortu 
cestovania a života v dotknutej časti mesta. 

 

Náklady na realizáciu projektu  

Názov aktivity 

Skupina  výdavkov 

Spolu s DPH (v EUR) 

Analýza a dizajn 

Analýza a dizajn riešenia 

720 Prípravná a projektová dokumentácia 

17 259,94 

Nákup HW a krabicového softvéru 

Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie 

713002 Nákup výpočtovej techniky 

680 746,61 

Implementácia 



Implementácia riešenia 

637005 Špeciálne služby 

100 313,19 

Testovanie 

Testovanie riešenia 

637005 Špeciálne služby 

117 213,64 

Nasadenie 

Nasadenie riešenia 

637005 Špeciálne služby 

67 627,73 

Riadenie projektu 

Riadenie projektu 

637004 Všeobecné služby 

14 820,00 

Publicita 

Publicita 

637004 Všeobecné služby 

1 800,00 

Celkom spolu za celý projekt - 999 781,11 

 

 

 



Motivácia 

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav 

Súhrnný popis 



Motiváciou mesta Prešov je vybudovanie komplexného systému riadenia dopravy na križovatkách 
s preferenciu MHD s riadením z centrálneho dispečingu. Ide o SMART riešenie pomocou moderných 
technológií, ktoré pracujú na vysokej technologickej úrovni. Väčšina exitujúcich križovatiek v meste , ktoré 
sú riadené CDS sú vybavené radičmi, ktoré sú staršieho typu a nespĺňajú požiadavky na zavedenie aktívnej 
preferencie. Ako zobrazovací prvok sú často používané staré žiarovkové návestidlá.  Detekcia vozidiel na 
veľa prípadoch nie je žiadna, a ak je, tak pomocou kamerových detektorov. Takáto detekcia nie je presná 
a znižuje nielen efektivitu preferencie vozidiel MHD, ale aj všetkých účastníkov. 

Cieľom projektu je navrhnúť technické riešenie rekonštrukcie a obnovy technologických prvkov – radičov 
na dopravných zariadeniach – cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách v meste Prešov s dôrazom na 
zavedenie preferencie MHD, na križovatkách situovaných na ulici Arm.Gen.Svobodu. V smere od 
Svidníka prvou križovatkou Vihorlatská, až po križovatku Arm.Gen Svobodu -  Zemplínska -  (OC 
Kaufland). V tomto súbore križovatiek je riešená aj križovatka Rusínska ulica – Hobbypark a križovatka 
Rusínska - Kuzmányho. Ďalej zaviesť systém inteligentného riadenia dopravy pomocou dopravných 
zariadení (cestnej svetelnej signalizácie) na križovatkách v meste Prešov podľa najmodernejších 
európskych kritérií, t.j. navrhnúť spôsob riešenia systémových zmien signálnych plánov na jednotlivých 
križovatkách, ktoré následne umožnia rýchlejší pohyb vozidiel mestskej hromadnej dopravy križovatkovým 
priestorom, kde nie je možné preferenciu MHD riešiť samostatnými tzv. BUS-pruhmi. 

Popis cieľov projektu v súlade s jednotlivými výsledkami intervencií definovanými v OPII. 

Zámerom špecifického cieľa 7.4 je zlepšenie kvality, štandardu a dostupnosti elektronických služieb 
verejnej správy pre občanov. Zatiaľ, čo vo svete je transformácia miest a regiónov na inteligentné 
samosprávy (a to nielen v zmysle zavádzania digitálnych technológií) už niekoľko rokov významnou 
témou, na Slovensku sa len postupne dostáva do popredia. S cieľom prekonať počiatočné problémy je 
dôležité aj pomocou projektov preukázať benefity zo zavádzania inteligentných riešení, ktoré napomôžu 
premene slovenských miest a regiónov na trvalo udržateľné miesta pre život občanov. Predložený projekt 
bude napĺňať svojimi výsledkami špecifický cieľ 7.4. 

Navrhovaný projekt je v súlade  s plánovanými výsledkami intervencií OPII v nasledovných oblastiach: 

·        výrazné zvýšenie inovačného potenciálu digitálnej ekonomiky vďaka vyvolanému dopytu po 
moderných riešeniach, 

·        zvýšenie otvorenosti verejnej správy pre občanov, 

·        používanie služieb eGovernmentu sa stane všeobecným štandardom za celkovej vysokej spokojnosti s 
kvalitou služieb, 

·        do kontaktu a procesu obsluhy občanov budú nasadené moderné IKT riešenia, 

·        zvýšenie spokojnosti občanov s fungovaním verejnej správy, 

·        zníženie vynakladaných zdrojov občanov, podnikateľov a verejnej správy, 



·        zvýšenie efektivity zamestnancov verejnej správy, 

·        zvýšenie rýchlosti prijatia rozhodnutia pre konania,  

·        zoptimalizuje sa vykonávanie podporných činností verejnej správy,  

·        štandardizované podporné procesy a back-office verejnej správy bude možné optimálne podporiť 
centrálnymi informačnými systémami nasadenými v cloude, 

·        zvýšenie využívania dát v procesoch a pri tvorbe politík. 

 

Pre typ aktivít: E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov je relevantným ukazovateľom: 

·     P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a 
verejnej správe 

V rámci predkladaného projektu je jeho vyčíslenie: 

 

Relevantné v rámci projektu sú  nasledovné oblasti: 

 

• regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných 
prostriedkov: 

  

Počet senzorov : 66ks bezdrôtových magneto-detektorov pre identifikáciu vozidiel 

  

Počet IoT v MHD : 113ks – komunikačných palubných jednotiek pre komunikáciu MHD s CDS 

  

Počet SMART prvkov : 10ks – SMART križovatiek s aktívnou preferenciou MHD 

  

  



 

• zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, 
zvukov a pod.),         Celkový počet kamier: 1 kus 

Sumárna hodnota merateľného ukazovateľa „Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu 
prioritných oblastí v mestách a verejnej správe“ je 190 kusov 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint" 

 



Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Riziká 

Spresnenie 
identifikovaných 
rizík: Odkazy na 
relevantné 
identifikátory 
rizík v prílohe 
Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

Prílohy 

Diagramy, 
modely, obrázky 
v plnom 
rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na 
relevantné 
súbory. Prílohy 
obsahujú 
informácie vo 
forme modelov. 

Popis aktuálneho stavu 

Legislatíva 

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav 

Súhrnný popis 

V zmysle - Príloha č. 13 Minimálne obsahové a formálne náležitosti štúdie 
uskutočniteľnosti Moderné technológie je táto časť pre žiadateľa nerelevantná. 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 



Zoznam príloh. Prílohy obsahujú 
informácie v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú 
informácie vo forme modelov. 

Architektúra 

Biznis architektúra 

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav 

Súhrnný popis 



S pribúdaním motorových vozidiel a absenciou obchvatov v meste Prešov vznikajú v meste dopravné 
situácie, ktoré negatívne ovplyvňujú plynulosť cestnej premávky. Tento stav negatívne vplýva aj na 
mestskú hromadnú dopravu a dodržiavanie cestovných poriadkov v uvedených časoch. Preto mesto chce 
riešiť vzniknutú situáciu zavedením moderných dopravných systémov pre riadenie dopravy a preferenciu 
MHD. 

Väčšina existujúcich križovatiek v meste, ktoré sú riadené CDS sú vybavené radičmi, ktoré sú staršieho 
typu a nespĺňajú požiadavky na zavedenie aktívnej preferencie. Ako zobrazovací prvok sú vo väčšine 
prípadov používané staré žiarovkové návestidlá.  Detekcia vozidiel na veľa prípadoch  nie je žiadna, a ak 
je, tak pomocou kamerových detektorov. Takáto detekcia nie je presná a znižuje nie len efektivitu 
preferencie vozidiel MHD ale aj všetkých účastníkov. 

Zavedením systému inteligentného riadenia dopravy pomocou dopravných zariadení (cestnej svetelnej 
signalizácie) na križovatkách v meste Prešov podľa najmodernejších európskych kritérií, zlepšiť 
podmienky cestnej dopravy z hľadiska tranzitnej dopravy a tiež z hľadiska občanov využívajúcich MHD. 

 



 

 



Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint", „Business 
Process Viewpoint" 



 



Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Riziká 

Spresnenie 
identifikovaných 
rizík: Odkazy na 
relevantné 
identifikátory 
rizík v prílohe 
Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

Prílohy 

Diagramy, 
modely, obrázky 
v plnom 
rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na 
relevantné 
súbory. Prílohy 
obsahujú 
informácie vo 
forme modelov. 

Architektúra informačných systémov 

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav 

Súhrnný popis 



Mesto v v poslednom odbdobí realizuje všetky potrebné kroky k tomu, aby zlepšilo dopravnú 
situáciu a zmodernizovalo infraštruktúru. Vypracovaním strategických dokumentov a 
stanovením cieľov, mesto postupne realizuje plán modernizácie CDS s prioritou pre preferenciu 
dopravy. Pre realizáciu porjektu v rámci opravenených nákladov bolo vybraných 10 križovatiek, 
ktoré plánuje mesto zmodernizovať a zároveň chce do vodziel MHD inštalovať zariadenia pre 
komunikáciu s CDS tak, aby boli preferované vrámci mestskej dopravy. Mesto v súčastnosti 
vyhodnocuje a spracováva reálne dáta o hustote dopravy, intezite dopravy, časových 
harmonogramoch a pod. Mesto v súčastnoti nemá zavedený systém pre preferenciu vodzidiel 
MHD. 

V tejto časti je zdokumentovaný jestvujúci stav, či už zariadení jednotlivých cestných 
dopravných signalizácií na riešených križovatkách v meste Prešov, na ktorých sa preferencia 
MHD rieši,  ako aj zdokumentovanie zariadenia informačného systému použitého vo vozidlách 
MHD Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.. 

 



 

 

 



 

Z jednotlivých smerov  je možné odčítať že, križovatka v smere od Bardejova po ulici A. G. 
Svobodu je mimoriadne zaťažená, kde za 24 hod. prejde okolo 19671 vozidiel. Opačným 
smerom trasa na Bardejov je to 22656 vozidiel za 24hodín. V smere z L. Novomeského to 
predstavuje 9 955 vozidiel za 24 hodín. Rusínska ulica  je taktiež mimoriadne zaťažená v smere 
na Rusínsku to predstavuje 12 991 vozidiel a v smere z Rusínskej ulici 13 337 vozidiel za 24 
hodín v špičkový deň. Je predpoklad že, tento počet vozidiel sa na základe investícií v podobe 
Hobby Parku bude zvyšovať nielen na samotnej križovatke A. G. Svobodu- L. Novomeského, 
ale hlavne v smere na Rusínsku ulicu. 



Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage 
Viewpoint", „Application Co-operation Viewpoint" 

 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy 
na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

Prílohy 
Diagramy, modely, obrázky v plnom 
rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy 
obsahujú informácie vo forme modelov. 

Technologická architektúra 

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav 



Súhrnný popis 



Informačný systém vo vozidlách MHD – jestvujúci stav 

Vo všetkých vozidlách DPMP je zriadený informačný systém pre cestujúcich. Tento systém 
slúži a poskytuje on-line informácie tak ako cestujúcim, tak aj pracovníkom dopravného 
podniku. Cestujúcim v podobe optickej a zvukovej signalizácie zastávok vo vozidle, 
označovania cestovných lístkov, vodičov informuje o cestovnom poriadku, o aktuálnom čase 
a rozdielu času voči cestovnému poriadku, pracovníkom dispečingu poskytuje informácie 
o aktuálnom pohybe vozidla, a taktiež vie po príchode vozidla do areálu DPMP poskytnúť 
podrobné informácie uložené v histórii  o celodennom režime vozidla (napr. aké linky vozidlo 
jazdilo, aký vodič jazdil vo vozidle počas dňa, a veľa ďalších aj prevádzkových informácií 
vozidla zo všetkých zariadení inštalovaných vo vozidle). Takto zozbierané údaje palubným 
počítačom sú chránené použitím zodpovedajúcich typov pamäte určených pre ukladanie 
údajov, čím je garantované ich uchovanie aj v zložitých prevádzkových podmienkach. 

Popis jestvujúceho stavu riešených križovatiek 

 G. Svobodu - Exnárova - Ide o zastaralú technológiu, ktorá je nevyhovujúca pre 
aktívnu preferenciu MHD, je potrebná kompletná modernizácie technológie 
umožňujúca aktívnu preferenciu  s dynamickým  riadením MHD. 

 G. Svobodu - poliklinika PPCH - Morálne a technologicky zastaralá 
CDS  priechodu  pre chodcov, je potrebná kompletná obnova PPCH v technológií 
podporujúcej aktívnu koordináciu a preferenciu dopravy. Z uvedeného dôvodu je 
nevyhnutá rekonštrukcia spočívajúca vo výmene radiča, chodeckých tlačidiel, 
návestidiel, ktoré sú žiarovkové   a pripojenie do optickej infraštruktúry. 

  G. Svobodu - Jurkovičova - Pod Táborom - ide o novú križovatku vybudovanú v roku 
2018, spĺňa podmienky pre preferenciu s dynamickým  riadením MHD 

  A. G. Svobodu -  L. Novomeského - Rusínska -  ide o križovatku, kde bol v rámci 
výstavby   CDS A. G. Svobodu/Jurkovičová vymenený zastaralý radič VSF za radič 
CROSS RS 4 , ktorý vyhovuje požiadavkám na preferenciu s dynamickým  riadením 
MHD . Žiaľ , ostatné časti technologického zariadenia CDS  - návestidlá, tlačítka, 
stožiare sú staré a vyžadujú výmenu. Návestidlá sú žiarovkové, preto práve  u nich 
dochádza k častému vzniku poruchy. Ide o kľúčový  dopravný uzol cez ktorý prejde 
denne v pracovných dňoch cca 60 tisíc vozidiel. Medzi CDS č.30 a CDS č.28 je 
natiahnutý optický kábel, križovatky je možné prepojiť a riadiť. Trasa MHD sa v tomto 
dopravnom uzle rozdeľuje na trasu pokračujúcu po A. G. Svobodu a trasu odbočujúcu 
na ulicu Rusínska 

 Pokračovanie  po trase A. G. Svobodu 
 G. Svobodu - OC Eperia - Ide o relatívne novú križovatku, ktorá je osadená 

nevyhovujúcim typom radiča SIEMENS , ktorý nepodporuje komunikáciu s inými 
radičmi iných výrobcov , preto nie je vhodný pre dynamické riadenie a preferenciu 
MHD na tejto trase. Z pohľadu realizácie preferencie MHD v tomto smere je potrebné 
pristúpiť k výmene tohto radiča za kompatibilný a pripojiteľný  do optickej 
infraštruktúry, až po tejto úprave   bude vyhovovať pre potrebu koordinácie ako aj 
preferencie MHD 



 G. Svobodu - OC Kaufland - Ide o zastaralú technológiu CDS ako radič, tak aj 
žiarovkové návestidlá. CDS je nevyhovujúca pre aktívnu preferenciu MHD, je potrebná 
kompletná modernizácie technológie  -  umožňujúca aktívnu  preferenciu  s 
dynamickým  riadením MHD. 

G. Svobodu - Zemplínska - Ide o zastaralú technológiu CDS ako radič, tak aj žiarovkové 
návestidlá. CDS je nevyhovujúca pre aktívnu preferenciu MHD, je potrebná kompletná 
modernizácie technológie - umožňujúca aktívnu preferenciu  s dynamickým  riadením MHD. 

 

Odbočenie na Rusínsku ulicu : 

  Rusínska pri OC HOBBY park - ide o novú križovatku vybudovanú v roku 2018, je 
potrebné doplniť optický kábel a pripojiť do systému optickej infraštruktúry, po 
pripojení bude spĺňať podmienky pre  preferenciu  s dynamickým  riadením MHD, 

 Rusínska - Kuzmányho - ide o relatívne novú križovatku, ktorá je osadená 
nevyhovujúcim typom radiča SWARCO VFS 24, ktorý nepodporuje komunikáciu s inými 
radičmi iných výrobcov, preto nie je vhodný pre dynamické riadenie a preferenciu 
MHD na tejto trase. Z pohľadu realizácie preferencie MHD  v tomto smere je potrebné 
pristúpiť k výmene tohto radiča za kompatibilný a  pripojiteľný  do optickej 
infraštruktúry, až po tejto úprave bude vyhovovať pre potrebu koordinácie ako aj 

preferencie MHD 

Potreba výstavby cestnej dopravnej signalizácie na križovatke A. G. Svobodu /Vihorlatská pri 
OC MAX  napriek tomu, že finančne bola táto stavba zabezpečená peniaze na túto investíciu sa 
nakoniec nečerpali, stavba sa nerealizovala. 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage 
Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint" 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú 
informácie v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú 
informácie vo forme modelov. 

Bezpečnostná architektúra 

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav 



Súhrnný popis 

Úvodné informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram. 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú 
informácie v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú 
informácie vo forme modelov. 

Prevádzka 

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav 

Súhrnný popis 

Mesto Prešov disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a dostatočnými 
internými administratívnymi kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how pre 
realizáciu projektu z hľadiska jeho implementácie. V oblasti riadenia dopravy a správy 
verejného osvetlenia má zabezpečeného externého dodávateľa s náležitými technickými 
a  administratívnymi kapacitami. Plnenie predmetu zmluvy je realizované na základe 
podpísanej subdodávateľskej zmluvy na zabezpečenie činností súvisiacich s údržbou, opravou 
a prevádzkou cestnej dopravnej signalizácie (CDS) v meste Prešov a poverenia spoločnosťou 
MP KANAL service s.r.o. , ktorá realizuje predmetné práce na základe podpísanej a 
účinnej  Zmluvy o dielo  " o bežnej údržbe miestnych komunikácií v meste Prešov "  zo dňa 
09.07.2018. 

Mesto Prešov za účelom zvýšenia efektívnosti, podpory a prevádzky preferencie dopravy sa 
19.2.2020 stalo 100% vlastníkom spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. 
o. Významným benefitom správy a údržby mestskou firmou  je zvýšenia operatívnosti plnenia 
požiadaviek Mesta Prešov formou tzv. „in-house“ zákaziek. Takýto druh zadávania zákaziek 
zo strany mesta Prešov (in-house), predstavuje formu priameho zadania zákazky, pri ktorej sa 
uplatňuje výnimka z povinnosti postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, a teda 
zvyšuje predpoklad operatívneho plnenia požiadaviek. 

Uvedené preukazuje, že Žiadateľ má dostatočné kapacity a aktuálny stav v podporovanej 
oblasti predpokladá ďalšie aktivity modernizácie riadenia dopravy v meste. 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 



Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na 
relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

Prílohy Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú 
informácie v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú 
informácie vo forme modelov. 

Alternatívne riešenia 

Alternatíva A – „Názov" 

Súhrnný popis 

Úvodné informácie  
(Max. 800 znakov) 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie  
(Max. 800 znakov) 

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov) 

Alternatíva B – „Názov" 

Súhrnný popis 

Úvodné informácie  
(Max. 800 znakov) 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie  
(Max. 800 znakov) 

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov) 

Popis budúceho stavu 

Legislatíva 

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav 



Súhrnný popis 

Navrhovaný projekt, ktorého súčasťou sú jednotlivé opatrenia vymedzené 
v časti Popis budúceho stavu sú plne v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

Navrhované opatrenia sú prispôsobené danej lokalite a technickým 
kapacitám žiadateľa a sú navrhnuté tak, aby boli plne kompatibilné 
s existujúcim technickým zázemím žiadateľa, prípadne, aby spĺňali 
kompatibilitu s predpokladaným budúcim technologickým a technickým 
zázemím žiadateľa.  Problémy typu „vendor lock-in“ sú vylúčené z dôvodu 
využitia takých riešení, ktoré nie sú výlučne podmienené k ich nadstavbe, 
prípadne nie sú vymedzené na úzky okruh výrobcov resp. poskytovateľov 
služieb. 

Spracovateľ nepredpokladá potrebu nových legislatívnych noriem, resp. 
zmien jestvujúcich legislatívnych noriem, ktoré súvisia s realizáciou 
navrhovaného projektu. 

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Kritéria kvality 

Spresnenie 
kritérií kvality: 
Odkazy na 
relevantné 
identifikátory 
kritérií kvality 
v prílohe Kritéria 
kvality. 

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

Riziká 

Spresnenie 
identifikovaných 
rizík: Odkazy na 
relevantné 
identifikátory 
rizík v prílohe 
Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 



Prílohy 

Diagramy, 
modely, obrázky 
v plnom 
rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na 
relevantné 
súbory. Prílohy 
obsahujú 
informácie vo 
forme modelov. 

Architektúra 

Biznis architektúra 

Tabuľka 11 Biznis arctektúra –  budúci stav 



Je možné konštatovať, že v súčasnosti z desiatich riešených 
križovatiek, iba tri križovatky vyhovujú pre riadenie dopravy 
s aktívnou preferenciou vozidiel MHD. Sú to križovatky č.4 
„Pod Táborom“, č.5 „Rusínska“ a č.9 „HobbyPark.  Tieto 
križovatky sú riadené modernými radičmi CDS výrobcu 
CROSS Zlín, typovej rady RS-4. Na jednej križovatke 
v súčasnosti nie je cestná dopravná signalizácia vybudovaná. 
Ide o križovatku č.1 „Vihorlatská“. Zostávajúcich šesť 
križovatiek je nutné pre riadenie dopravy s aktívnou 
preferenciou MHD modernizovať.  Modernizácia každej 
jednej z nich musí spočívať minimálne vo výmene 
jestvujúceho radiča CDS za radič, ktorý musí spĺňať 
definované technické požiadavky na radič CDS pre aktívnu 
preferenciu MHD. S výmenou radiča je nutné vymeniť starý 
typ návestidiel za moderný  typ LED s bezpečným napájacím 
napätím 40V. Týmto krokom sa prispeje k menšej 
poruchovosti zariadenia CDS, čo má priaznivý vplyv aj na 
samotnú preferenciu MHD. Pre potreby riadenia dopravy 
aktívnou preferenciou je nutné mať inštalovaný presný 
a spoľahlivý spôsob detekcie vozidiel na križovatkách. Preto 
je nutné na križovatkách vybudovať nový detekčný systém 
pomocou magnetosenzorov. Magnetosenzory sú v súčasnosti 
inštalované na križovatkách „Pod Táborom“ ,„Rusínska“, a 
“HobbyPark„. 

Hromadná doprava osôb má zásadný význam pre 
funkčnosť  v mestách. Musí však byť atraktívna, rýchla, pravidelná 
a spoľahlivá. Je dôležité aby boli minimalizované stratové časti pri 
prejazde križovatiek riadených cestnou dopravnou signalizáciou. 
Vo viacerých prípadoch však znamená zvýhodnenie vozidla MHD 
neprijateľný zásah do riadenia, ktorý by mohol viesť ku kolapsu na 
danej lokalite či oblasti. Za týchto okolností, pokiaľ sa pred 
križovatkou nachádza zastávka, odíde vozidlo MHD zo zastávky 
až na  signál odoslaný z radiča, ktorý vodičovi sprostredkuje 
palubný počítač. Tak je zaistený koordinovaný odjazd zo zastávky 
a následný plynulý prejazd križovatkou. Výsledok z toho je taký, 
že vozidlo MHD nestojí zbytočne na križovatke na signál „STOJ“, 
ale efektívne v zastávke, pretože je k dispozícii ďalším cestujúcim. 
Okrem toho nedôjde k zbytočnému zastavovaniu a rozbiehaniu 
(ekonomický faktor). 



 

 Schematické znázornenie križovatiek pre preferenciu 

 

Preferencia MHD svetelnou signalizáciou znamená priame 
ovplyvňovanie cestnej dopravnej signalizácie (idúcimi) vozidlami 
MHD v ich prospech, tzn. prednostná voľba a predlžovanie signálu 
voľno pre vozidlá MHD v reálnom čase podľa ich aktuálnych 
nárokov tak, aby tieto vozidlá mohli prejsť cez svetelne riadenú 



križovatku pokiaľ možno bez zastavenia, alebo aspoň 
s minimálnym zdržaním. Pri takejto preferencii sa rozlišujú druhy: 

-        Absolútna, 

-        podmienená preferencia, 

-        aktívna (palubný počítač), 

-        pasívna (trolejové kontakty ) 

Možnosti a účinnosť preferencie MHD zariadením CDS závisí na 
zvolenom spôsobe riadenia a na miere jeho dynamiky. 

Poznáme viacero spôsobov, kde rozhodovanie riadenia sa deje v priebehu signálneho plánu: 

Je nutné dynamické riadenie, v ktorom sa signálny plán modifikuje pomocou: 

-        premennej dĺžky voľna      - predlžovanie vlastnej fázy 

                                            - skracovanie vlastnej fázy a predvýber inej 

                                            - skracovanie inej fázy 

-        zmenou poradia fáz, 

-        vkladanie fázy na výzvu, 

-        okamžité doplnenie nekolízneho voľna do prebiehajúcej fáze. 

Dynamické riadenie, v ktorom sa signálny plán tvorí: 

-        voľná tvorba signálneho plánu 

Veľkým významným prvkom v preferencii vozidiel MHD sú pružné 
fázové priechody, najmä v situáciách, kde napríklad električky majú 
podstatne kratší nabiehací medzičas oproti kolíznym signálnym 
skupinám ako ostatné (vozidlové) signálne skupiny v tej istej fáze. 
O preferencii vozidla MHD musí rozhodovať výhradne SW radiča 
CDS a nie žiadny iný komponent alebo iné komunikačné rozhranie. 

 

Mesto Prešov  bude v rámci Smart City  informovať občanov o 
aktuálnom stave MHD v meste na vybraných križovatkách a trasách 
mesta. Prirodzene to predpokladá implementáciu technológií na 



monitoring dopravy,  ktoré následne poskytnú informácie o vyťaženosti 
križovatiek a informácie z technológie monitorujúcej objem 
dopravného prúdu na definovaných trasách. Súčasťou verejného 
portálu môžu byť informácie o polohe vozidiel MHD, o ich meškaní, 
zastávkach, najbližších odchodoch, informácie zo smart tabúľ na 
zastávkach a podobne. Možností pripojenia a integrácie smart 
technológii je nespočetne veľa. Táto časť nie je predmetom tohto 
projektu.  

Mesto má spracovanú Koncepciu modernizácie CDS pre potreby 
preferencie na križovatkách v meste Prešov s centrálnym dispečingom. 
Tento Projekt je plne v súlade s uvedeným strategickým dokumentom 
a tvorí jednu ucelenú technologickú časť. Modernizácia dopravnej 
infraštruktúry a následný zber dopravných dát prinesie zlepšenie 
predovšetkým dotknutým mestským organizáciám, správcovi cestnej 
svetelnej signalizácie, technickým službám, zimnej údržbe, ale aj 
predstaviteľom mestského úradu. Všetci spomenutí budú môcť svoje 
rozhodnutia oprieť o tvrdé dáta kolektované z pripojených technológii, 
o analýzy a štatistiky.  

 

 

Výstup/funkcionalita 
projektu 

Popis M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 

                      

Analýza a dizajn 
riešenia 

 x x x x x x               

Nákup HW a 
krabicového 
softvéru 

       x x x x x x x x x x     

Implementácia        x x x x x x x x x x x    

Testovanie                   x   

Nasadenie riešenia                     x  

Riadenie projektu  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Publicita  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

 

 



Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint", 
„Business Process Viewpoint" 



 



Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Kritéria kvality 
Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na 
relevantné identifikátory kritérií kvality 
v prílohe Kritéria kvality. 

Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) 

Riziká 
Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy 
na relevantné identifikátory rizík v prílohe 
Riziká. 

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) 

Prílohy 
Diagramy, modely, obrázky v plnom 
rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy 
obsahujú informácie vo forme modelov. 

Architektúra informačných systémov 

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav 

Súhrnný popis 



Realizáciou projektu sa zavedú nové funkcie  a rozšíria existujúce externé systémy o platformu 
pre riadenie CDS a MHD, bezpečnostný kamerový systém. 

Na pozadí riadenia CDS budú prebiehať procesy koordinácie dopravy a preferencie MHD. 

Vstupy - Informácie získavané z IoT senzorov a zariadení - magnetometre, kamery, moduly 
umiestnené vo ovzdilách MHD, koordinačné prepojenie medzi križovatkami. 

Spracovanie - softvér radiča vyhodnotí vstupy  a nazáklde vyhodnocovacej logiky prisposobý 
systém riadenia a dopravných signálov križovatiek 

Vizualizácia - Poloha vozdiel MHD bude zobrazovaná v mapovom podklade, po pripojení 
extérneho zariadenia bude možné vizualoizovať prosposobovanie signálnych plánov 
jednotlivých križovatiek. 

Dynamické riadenie, v ktorom sa signálny plán tvorí: 

 voľná tvorba signálneho plánu 

Veľkým významným prvkom v preferencii vozidiel MHD sú pružné fázové priechody, najmä 
v situáciách, kde napríklad električky majú podstatne kratší nabiehací medzičas oproti kolíznym 
signálnym skupinám ako ostatné (vozidlové) signálne skupiny v tej istej fáze. O preferencii 
vozidla MHD musí rozhodovať výhradne SW radiča CDS a nie žiadny iný komponent alebo iné 
komunikačné rozhranie. 

 

Podorboný pospis potreby modernizácie na jednotilivých križovatkách: 

1.       Križovatka Vihorlatská – Arm. Gen. Svobodu 

V súčasnosti na križovatke nie je vybudovaná cestná dopravná signalizácia. Je spracovaná 
dokumentácia stavebných úprav a cestnej dopravnej signalizácie. 

Navrhované zmeny na križovatke: Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať 
nasledovné: 

 Vybudovanie CDS podľa vyprojektovanej PD 

2.       Križovatka Arm.Gen Svobodu – Exnárova (Billa) 

Cestná dopravná signalizácia na tejto križovatke je riadená radičom starého typu Viláty.   Na 
stožiaroch CDS sú použité žiarovkové návestidlá 230V. Detekcia v križovatke je riešená 
kamerovými detektormi TRAFICAM. Chodci si zelený signál cez hlavnú komunikáciu 
vyžiadajú zatlačením mechanického tlačidla pre chodcov. Na križovatke sú použité 2 typy 



špeciálnych stožiarov pre svetelné signalizácie. Stožiare klasické sadové a stožiare výložníkové 
s potrebnou dĺžkou vyloženia. 

Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať nasledovné: 

 Inštalovať nový moderný typ radiča CDS 
 Inštalovať nové návestidlá typu LED s bezpečným napájacím napätím 40V AC. 
 Inštalovať novy presný spôsob detekcie vozidiel 
 Inštalovať nový hardvér detekcie chodcov 
 Vytvoriť optické prepojenie s ostatnými riešenými radičmi CDS 
 Inštalovať optickú rozpojovaciu skriňu 

3.       PPP Arm.Gen.Svobodu – Poliklinika 

Priechod  pre chodcov pri Poliklinike je riadený starým radičom. Na stožiaroch CDS sú použité 
žiarovkové návestidlá 230V. Detekcia vozidiel riešená nie je. Chodci si zelený signál cez hlavnú 
komunikáciu vyžiadajú zatlačením mechanického tlačidla pre chodcov. Na riadenie CDS sú 
použité 2 typy špeciálnych stožiarov pre svetelné signalizácie. Stožiare klasické sadové a 
stožiare výložníkové s potrebnou dĺžkou vyloženia. 

Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať nasledovné: 

 Inštalovať nový moderný typ radiča CDS 
 Inštalovať nové návestidlá typu LED s bezpečným napájacím napätím 40V AC. 
 Inštalovať novy presný spôsob detekcie vozidiel 
 Inštalovať nový hardvér detekcie chodcov 
 Vytvoriť optické prepojenie s ostatnými riešenými radičmi CDS 
 Inštalovať optickú rozpojovaciu skriňu 

4.       Križovatka Arm. Gen Svobodu – Pod Táborom 

 

Cestná dopravná signalizácia na tejto križovatke je vybudovaná ako nová ( 08/2018). Na riadenie 
je použitý nový radič RS-4 firmy CROSS Zlín. Na stožiaroch CDS sú použité návestidlá typu 
LED 40V. Detekcia vozidiel v križovatke je riešená modernou technológiou – bezdrôtovými 
magnetosenzormi. Chodci si zelený signál cez hlavnú komunikáciu vyžiadajú zatlačením tlačidla 
pre chodcov. Toto tlačidlo slúži na vyvolanie výzvy ale taktiež aj ako informačné tlačidlo pre 
nevidomých ( vibrácia, zvuková signalizácia).  Na križovatke sú použité 2 typy špeciálnych 
stožiarov pre svetelné signalizácie. Stožiare klasické sadové a stožiare výložníkové s potrebnou 
dĺžkou vyloženia. 

Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať nasledovné: 

 Inštalovať optickú rozpojovaciu skriňu 



 Vytvoriť optické prepojenie s ostatnými riešenými radičmi CDS 
 Vytvorenie programov do radiča CDS s preferenciou (softvérová záležitosť) 

5.    Križovatka Arm. Gen. Svobodu – Rusínska 

Cestná dopravná signalizácia na tejto križovatke bola rekonštruovaná v roku 2018. 
Rekonštrukcia spočívala vo výmene radiča CDS a novej detekcie pre vozidlá. Je osadený nový 
radič CDS typu RS-4 výrobcu CROSS Zlín. . Detekcia vozidiel v križovatke je riešená modernou 
technológiou – bezdrôtovými magnetosenzormi. Na stožiaroch CDS sú použité žiarovkové 
návestidlá 230V.  Chodci si zelený signál cez hlavnú komunikáciu vyžiadajú zatlačením 
mechanického tlačidla pre chodcov. Na križovatke sú použité 2 typy špeciálnych stožiarov pre 
svetelné signalizácie. Stožiare klasické sadové a stožiare výložníkové s potrebnou dĺžkou 
vyloženia. 

Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať nasledovné: 

 Rozšíriť radič CDS o potrebný hardvér pre riadenie CDS na križovatke OC EPERIA 
 Inštalovať nové návestidlá typu LED s bezpečným napájacím napätím 40V AC. 
 Inštalovať nový hardvér detekcie chodcov 
 Vytvoriť optické prepojenie s ostatnými riešenými radičmi CDS 
 Inštalovať optickú rozpojovaciu skriňu 

6.       Križovatka Arm. Gen. Svobodu – OC EPERIA 

Cestná dopravná signalizácia na tejto križovatke je riadená radičom starého typu Siemens.   Na 
stožiaroch CDS sú použité návestidlá s napájacím napätím 230V. Detekcia v križovatke je 
riešená kamerovými detektormi TRAFICAM. Na križovatke sú použité 2 typy špeciálnych 
stožiarov pre svetelné signalizácie. Stožiare klasické sadové a stožiare výložníkové s potrebnou 
dĺžkou vyloženia. 

Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať nasledovné: 

 Inštalovať nové návestidlá typu LED s bezpečným napájacím napätím 40V AC. 
 Inštalovať novy presný spôsob detekcie vozidiel 
 Vytvoriť optické prepojenie s ostatnými riešenými radičmi CDS 
 Inštalovať prepojovaciu skriňu medzi stožiarmi CDS a radičom CDS križovatky 

Rusínska 

7.       PPP Arm.Gen Svobodu - Kaufland 

Priechod  pre chodcov pri obchodnom centre Kaufland je riadený starým radičom Viláty. Na 
stožiaroch CDS sú použité návestidlá 230V. Detekcia vozidiel riešená nie je. Chodci si zelený 
signál cez hlavnú komunikáciu vyžiadajú zatlačením mechanického tlačidla pre chodcov. Na 



riadenie CDS sú použité 2 typy špeciálnych stožiarov pre svetelné signalizácie. Stožiare klasické 
sadové a stožiare výložníkové s potrebnou dĺžkou vyloženia. 

Navrhované zmeny na križovatke: 

Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať nasledovné: 

 Inštalovať nový moderný typ radiča CDS 
 Inštalovať nové návestidlá typu LED s bezpečným napájacím napätím 40V AC. 
 Inštalovať novy presný spôsob detekcie vozidiel 
 Inštalovať nový hardvér detekcie chodcov 
 Vytvoriť optické prepojenie s ostatnými riešenými radičmi CDS 
 Inštalovať optickú rozpojovaciu skriňu 

8.       Križovatka Arm.Gen Svobodu – Zemplínska (OC Kaufland) 

Cestná dopravná signalizácia na tejto križovatke je riadená radičom starého typu Viláty.   Na 
stožiaroch CDS sú použité LED návestidlá 230V. Detekcia v križovatke je riešená kamerovými 
detektormi TRAFICAM. Chodci si zelený signál cez hlavnú komunikáciu vyžiadajú zatlačením 
mechanického tlačidla pre chodcov. Na križovatke sú použité 2 typy špeciálnych stožiarov pre 
svetelné signalizácie. Stožiare klasické sadové a stožiare výložníkové s potrebnou dĺžkou 
vyloženia. 

Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať nasledovné: 

 Inštalovať nový moderný typ radiča CDS 
 Inštalovať nové návestidlá typu LED s bezpečným napájacím napätím 40V AC. 
 Inštalovať novy presný spôsob detekcie vozidiel 
 Inštalovať nový hardvér detekcie chodcov 
 Vytvoriť optické prepojenie s ostatnými riešenými radičmi CDS 
 Inštalovať optickú rozpojovaciu skriňu 

9.       Križovatka Rusínska - HobbyPark 

Cestná dopravná signalizácia na tejto križovatke je vybudovaná ako nová ( r.2018). Na riadenie 
je použitý nový radič RS-4 firmy CROSS Zlín. Na stožiaroch CDS sú použité návestidlá typu 
LED 40V. Detekcia vozidiel v križovatke je riešená modernou technológiou – bezdrôtovými 
magnetosenzormi. Chodci si zelený signál cez hlavnú komunikáciu vyžiadajú zatlačením tlačidla 
pre chodcov. Toto tlačidlo slúži na vyvolanie výzvy ale taktiež aj ako informačné tlačidlo pre 
nevidomých ( vibrácia, zvuková signalizácia).  Na križovatke sú použité 2 typy špeciálnych 
stožiarov pre svetelné signalizácie. Stožiare klasické sadové a stožiare výložníkové s potrebnou 
dĺžkou vyloženia. 

Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať nasledovné: 



 Inštalovať optickú rozpojovaciu skriňu 
 Vytvoriť optické prepojenie s ostatnými riešenými radičmi CDS 
 Vytvorenie programov do radiča CDS s preferenciou (softvérová záležitosť) 

10.   Križovatka Rusínska - Kuzmányho  

Cestná dopravná signalizácia na tejto križovatke je riadená radičom starého typu Viláty.   Na 
stožiaroch CDS sú použité žiarovkové návestidlá 230V. Detekcia v križovatke je riešená 
kamerovými detektormi TRAFICAM. Chodci si zelený signál cez hlavnú komunikáciu 
vyžiadajú zatlačením mechanického tlačidla pre chodcov. Na križovatke sú použité 2 typy 
špeciálnych stožiarov pre svetelné signalizácie. Stožiare klasické sadové a stožiare výložníkové 
s potrebnou dĺžkou vyloženia. 

Pre modernizáciu križovatky je potrebné zrealizovať nasledovné: 

 Inštalovať nový moderný typ radiča CDS 
 Inštalovať novy presný spôsob detekcie vozidiel 
 Inštalovať nový hardvér detekcie chodcov 
 Vytvoriť optické prepojenie s ostatnými riešenými radičmi CDS 
 Inštalovať optickú rozpojovaciu skriňu 



Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage 
Viewpoint", „Application Co-operation Viewpoint" 

 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Prílohy 
Diagramy, modely, obrázky 
v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy 
obsahujú informácie vo forme 
modelov. 

Technologická architektúra 

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav 



Súhrnný popis 



Základné body komunikácie pre riadenie križovatiek 

Na optimálne riadenie prejazdu vozidla MHD križovatkou sa vyžaduje použiť minimálne tri 
body v prípade, keď pred križovatkou nie je v dostatočne vhodnej vzdialenosti (do 250m) 
zastávka MHD, resp. minimálne 6 bodov v prípade, kedy sa pred križovatkou nachádza zastávka 
MHD. Pre riadenie prejazdu vozidla MHD križovatkou sa využíva: 

1.      Prihlásenie sa ku križovatke – vzdialenosť od križovatky je podľa miestnej situácie 150 
až 250m 

 

2.      Korekcia prihlášky – v blízkosti križovatky (cca 30 – 50m) pre spresnenie polohy vozidla. 
Je vhodné tam, kde bývajú kolóny pred križovatkou. V rámci protokolu môžu byť použité až tri 
body pre korekciu. 

 

3.      Zahájenie „staničenia“ v zastávke pred križovatkou – sa používa vtedy, ak existuje za 
bodom 1 (vzdialené prehlásenie) zastávka. Informácia je odoslaná v okamžiku „odblokovania 
dverí“, t.j. situácia kedy sú dvere uvoľnené a súčasne je vyhodnotené, že vozidlo stojí. 

 

4.      Ukončenie „staničenia“ vznikne po zatvorení dverí vozidla – príprava vozidla na odjazd. 

5.      Odhlásenie vozidla z križovatky – správa odoslaná vozidlom pri prejazde za čiaru vjazdu 
vozidla do križovatky. 

Ukážka situácie na križovatke 

Všetky tieto vopred stanovené a nadefinované body, sú v palubnom PC spracované a premenené 
do pravidiel. V každom pravidle je zadefinované: 

-        Pre ktorú križovatku je určené, 

-        smer prejazdu vozidla MHD cez križovatku 

-        smer prihlásenia vozidla 

-        smer odhlásenia vozidla 



Tieto pravidlá sú počas jazdy vozidlom MHD cez križovatku doplnené o ďalšie údaje ako číslo 
linky, číslo vozidla, o informáciu cestovného poriadku, následne sú premenené do reťazca 
a odoslané so všetkými podrobnými informáciami pre aktívnu preferenciu do radiča CDS. 

 

Dopravno-technické požiadavky na spôsob riadenia 
s preferenciou 

Zatiaľ čo vozidlá IAD sa v mestách pohybujú zvyčajne v dopravných prúdoch s charakterom 
hromadného javu, pohyb vozidiel MHD má charakter skôr izolovaných náhodných javov 
s individuálnymi jazdnými charakteristikami, a to v dôsledku  pobytu vozidiel MHD na 
zastávkach. Táto skutočnosť je podstatou dôvodu preferovať MHD. Pre vozidlá MHD stačí 
krátky signál voľno, tento signál však musí byť zobrazení práve v okamžiku, kedy ho vozidlo 
MHD potrebuje. 

Dynamické riadenie s preferenciou MHD je podmienené špeciálnymi dopravno-technickými 
požiadavkami: 

-        Reakcia riadenia na nároky vozidiel MHD, 

-        reakcia riadenia na rozptyly jazdných časov vozidiel MHD, 

-        reakcia riadenia na vzájomné konfliktné nároky vozidiel MHD, 

-        reakcia riadenia na poruchy detektorov, 

-        rešpektovanie obmedzujúcich podmienok pre preferenciu. 

 



Technologická schéma zapojenia prvkov komunikácie 

Technické požiadavky na radič CDS pre aktívnu preferenciu 

Radič CDS je tvorený súborom systémových komponentov a elektrických prístrojov uložených 
do skrine, ktorá zaisťuje ich ochranu pred poveternostnými vplyvmi,  a ich upevnenie 
je  spôsobom  zabezpečujúcim ochranu pred vplyvom možnej vibrácie spôsobenej okolitým 
prostredím. Radič CDS, prostredníctvom výstupných obvodov riadi jednotlivé signály 
v závislosti na realizovanom algoritme riadenia. Pre dynamické riadenie radič s možnosťou 
pripojenia dopravných detektorov. Pre komunikáciu s užívateľom a pre servisné zásahy musí byť 
radič CDS vybavený rozhraním USB, RS 232 a ETHERNET. Pre systémovú komunikáciu musí 
mať určené rozhranie  RS 485 ( dátová komunikácia s mikroprocesorom radiča) paralelným 
rozhraním s analógovým prenosom jednotlivých povelov o voliteľnej veľkosti napätia ( pre 
komunikáciu s inými typmi radičov). Musí spĺňať náročné požiadavky na túto skupinu výrobkov 
po stránke bezpečnosti, vysokej spoľahlivosti a bezporuchového chodu aj za sťažených 
prevádzkových podmienok. 

K základným funkciám radiča CDS patrí zaradenie jednotlivých signálnych plánov podľa: 

-        Naprogramovaného časového rozvrhu 

-        Príkazu nadriadeného radiča 

-        Vlastnej dopravnej logiky 

-        Príkazov pomocou tlačidla FLASHING YELLOW ON/OFF 

-        Príkazov s dopravnej riadiacej ústredne 

-        Pokynov z PC pripojeného k radiču pomocou rozhrania RS 232, ETHERNET alebo GSM 

Radič musí dokázať hospodáriť s každou sekundou  signálneho plánu: 

-        Prideľuje preferenciu vozidlu, ktoré ju aktuálne potrebuje 

-        Detailne rozlišuje medzi vozidlami, linkami, smermi jazdy atď. 

-        Rešpektuje miestne stanovenú hierarchiu práv na preferenciu 

-        Pracuje so všetkými miestne dosiahnuteľnými dátami 

-        Minimalizuje zdržanie všetkých vozidiel pred križovatkou riedenou CDS 

-        Optimalizuje nutnú dobu signálu voľno pre vozidlá MHD 



-        Nedáva zbytočné voľno neprítomnému vozidlu 

-        Umožňuje zaistiť ďalšie funkcie CDS závislé na premávke MHD 

Radič CDS musí pre správnu činnosť aktívnej preferencie MHD  plne zabezpečovať : 

-        radič musí mať možnosť realizovania pružných fázových priechodov 

-        dynamické riadenie dopravy v reálnom čase 

-        radič musí byť certifikovaný na úrovni integrity bezpečnosti v zmysle STN EN 61508 

-        striedanie signálnych programov v priebehu dňa, prípadne na základe hustoty dopravy, 

-        možnosť programovania štandardných prvkov dynamiky a voľného programovania 
dynamiky vyššieho rádu, 

-        naprogramovanie špeciálnych režimov počas sviatkov, 

-        ukladanie kompletných informácií do pamäte radiča, 

-        možnosť zapojenia do plošného nadriadeného riadiaceho systému- PTC centrála CDS. 

-        diagnostiku porúch, 

-        prenos hlásenia porúch prostredníctvom GSM brány, 

-        po dohode je možné vykonať aj špecifické úpravy. 

-        možnosť úpravy rozvrhov, signálnych plánov, sťahovanie záťaží, histórie cez GSM 
bránu 

-        možnosť pripojenia pomocou GSM servisným technikom pre diagnostiku poruchy 

-        dopravná záťaž v desaťminútových intervaloch v týždennom cykle 

-        prevádzkový denník (kompletná história všetkých prevádzkových udalostí od spustenia), 

-        nutnosť koordinácie pomocou presného času 

-        Pri budúcej preferencii MHD musí vedieť rozlíšiť medzi vozidlami, linkami a rozoznať 
smer jazdy vozidla MHD 

-        musí umožniť obojsmernú komunikáciu s vozidlom MHD 



-        bol schopný prijať a vyhodnotiť, prihlásiť a odhlásiť vozidlo MHD do 1500ms 

-        komunikácia radiča s riadiacou centrálou pomocou štandardného protokolu OCIT 2.0 

-        priame prepojenie radiča CDS s modemom na komunikáciu s PC vozidla MHD cez 
RS-485 

Výhodou priameho prepojenia modemu s radičom CDS cez zbernicu RS-485 je vidieť aké 
všetky informácie sú do radiča poskytnuté. V tabuľke je prehľadne vidieť: dátum, typ vozidla, 
v akom smere, aká signálna skupina mu je priradená, odchýlka voči cestovnému poriadku atď. 
Sú to všetko potrebné informácie, ktoré umožnia použitie viacerých funkcií pre nastavenie 
preferencie tak, že po vopred definovaných podmienkach určených (napr. dopravným podnikom) 
je možné preferovať (napr. zmeškaný autobus pred nemeškajúcim trolejbusom, trolejbusy pred 
autobusmi a pod). Teda poskytnú viacero možností pre logiku riadenia s aktívnou preferenciou. 

Detekcia vozidiel 

Pre systém aktívnej preferencie MHD je žiaduce na križovatkách riadených cestnou dopravnou 
signalizáciou mať presný a spoľahlivý detekčný systém. 

Navrhujeme inštalovať presný a moderný systém detekovania vozidiel – pomocou bezdrôtových 
magnetosenzorov. 

 

1. údaje o sčítaní dopravy na križovatke 

-        dopravný inžinier má stále pred sebou online dáta pri nepriaznivých poveternostných 
podmienkach a aj v čase nepredvídaných dopravných špičiek (Vianoce, veľké nákupné horúčky) 
s ktorými môže efektívne pracovať 

 Tieto dáta sú archivované v radiči po dobu 7 dní a sú prístupné pomocou GSM voliča cez radič. 

1. efektívnosť sčítania 

-        magnetosenzory dokážu zaznamenať každé vozidlo prechádzajúce daným smerom, 
v ktorom je indukčná slučka osadená 

-        pri fázových priechodoch, ktoré sú riadené výzvou, nemôže nastať stav aby nebola daná 
fáza zaradená, ak vozidlo fyzicky prešlo ponad magnetosenzor 

-        pracujú presne pri každom počasí a vo všetkých ročných obdobiach 

1. údržba 



-        magnetosenzory nepotrebujú žiadnu pravidelnú údržbu 

-        ich funkčnosť je presná od prvého nastavenia až do znehodnotenia 

-        pri vyjazdených koľajach nie je poruchovosť detektora ako pri indukčnej slučke 

Monitorovacia a prehľadová dopravná kamera 

Monitorovacia a prehľadová dopravná kamera bude umiestnená a predpripravená na križovatke 
Arm. Gen . Svobodu – Rusínska ulica. V telese  kamery sú fyzicky osadené  štyri samostatné 
kamery v rozlíšení 3 megapixely. Každá kamera má možnosť presného nastavenia do 
požadovaného bodu snímania s diaľkovo motoricky nastaviteľným objektívom s voliteľným 
uhlom záberu 33° -  93°. Týmto presným nastavením sa eliminujú  plochy, ktoré nie je potrebné 
monitorovať, takže celá optická sústava každej kamery poskytne maximálny detail vybranej 
snímacej plochy.  Jedinou multisenzorovou kamerou je tak možné nahradiť viacero  pevných 
kamier. K inštalácii postačuje iba jeden eternetový kábel. 

Kamery pracujú v širokom dynamickom rozsahu, takže poskytujú dokonalý obraz aj pri 
protisvetle, tak aj v slabých svetelných podmienkach. Kamery v tejto kvalite poskytnú mimo 
stavu na križovatkách, aj  dokonalý prehľad o prejdených vozidlách MHD a IAD s 
možnosťou identifikácie ŠPZ. Kamera bude inštalovaná na samostatnom stožiari s výložníkom v 
závesnom prevedení  a povrchovom vonkajšom  prevedení v krytí  IP66. Systém pracuje 
v pentaplexnom režime, t.j., že aj počas prezerania starých záberov, konfigurácie, exportovania... 
prebieha neustále záznam nových udalostí. 

 

 

Palubný počítač SRG 6000P produkovaný firmou R&G je centrálnou palubnou jednotkou 
informačného systému pre cestujúcich, podsystému na označovanie cestovných lístkov. Palubný 
počítač je označený  ako SRG 6000 P. Označenie je umiestnené na zadnej strane krytu 
zariadenia. 

SRG -6000           - označenie modulu palubného počítača 

P                           - označenie typu 

Palubný počítač SRG-6000P je moderným zariadením zo skupiny tzv. vstavaných systémov 
(ang. Embedded Systems). Vďaka použitiu efektívneho procesora y operačného systému Linux 
umožňuje spracovanie úloh, na ktoré boli doposiaľ používané počítače triedy PC alebo drahé 
priemyselné zariadenia. SRG-6000P spája v sebe všestranné možnosti ponúkané prostredníctvom 
vnútornej stavby zhodnej s PC s nízkou spotrebou energie, ktorý je charakteristický pre 
procesory ARM. Použite operačného systému vysokej úrovne, ako aj efektívneho procesora má 
za následok jednoduché využitie otvorených komunikačných protokolov, okrem iného aj 



pomocou Ethernet-u. Vďaka tomuto systému SRG-6000P môže zabezpečiť jednoduché 
prepojenie z vonkajším makrosystémom pomocou štandardných periférnych zariadení. Použitie 
veľkého displeja (touch screen) s veľkým rozlíšením vytvára nové multimediálne možnosti 
zobrazenia zložitej grafiky a videa. Zariadenie umožňuje tiež prehrávanie zvuku pomocou 
linkovému audio výstupu. Vďaka USB portu umiestnenému priamo na palubnom počítači je 
možný lokálny prenos údajov pomocou externého zariadenia (pamäte) typu flash drive. 

Základnou úlohou zariadenia je zber informácií o prevádzke vozidla, jeho vodičovi, o realizácii 
cestovného poriadku. V spojitosti s realizáciou cestovného poriadku palubný počítač ovláda 
periférne zariadenia, napr. vonkajšie a vnútorné informačné tabule, označovače cestovných 
lístkov, automat na predaj cestovných lístkov a pod. palubný počítač je vybavený tiaž špeciálnou 
funkciou, ktorá umožňuje on-line prenos obrazu z kamier inštalovaných na vozidle a jeho 
zobrazenie na displeji. Všetky údaje sú zhromažďované do palubného počítača a ukladané sú do 
nieulotnej pamäte. V prípade potreby môžu byť odčítané lokálne alebo zaslané do centrálneho 
počítača na dispečingu prostredníctvom rádiomodemového spojenia, resp. cez Wifi, príp. 
GSM/GPRS. Počítač reaguje na rad impulzov súvisiacich s realizáciou trasy a zapisuje ich do 
pamäte, čím sa tvorí súbor hlásení, ktorý odzrkadľuje podrobný priebeh vykonaného spoja. 
Palubný počítač spolupracuje s doposiaľ používanými modulovými zariadeniami, tiež umožňuje 
pripojenie vnútorných modulov, ktoré rozširujú a konfigurujú základný systém v závislosti od 
potrieb klienta. 

Palubný počítač disponuje technológiou, ktorá: 

-        spracováva dáta cestovných poriadkov vygenerovaných programom MUNICOM, 

-        odosiela dáta o aktuálnej polohe vozidla na trase linky spolu s údajmi o čísle linky, 
zvolenej trase (variante trasy), časovej odchýlke od plánovaného cestovného poriadku, čísle 
služby, ev. čísle vozidla a pod. na server dispečingu, 

-        komunikuje s vozidlovými informačnými tabuľami vozidiel od spoločnosti R&G Plus, 
Mielec, Poland, ktoré zobrazujú informácie o linke, smere, mimoriadnych oznamoch apod., 

-        obojsmerne komunikuje s  označovačmi cestovných lístkov od spoločnosti R&G Plus 
Mielec, pričom označovače prijímajú papierové cestovné lístky a taktiež bezkontaktné čipové 
karty MIFARE Classic 4K a taktiež aj čipové karty vyššieho štandardu MIFARE DESfire ev1, 

-        dokáže obojsmerne komunikovať s radičom na svetelne riadenej križovatke, 

-        zaznamenáva (loguje) a zobrazuje technické prevádzkové informácie vozidla a to 
konkrétne: 

o    otáčky motora (minimálne a maximálne), 

o    teplotu motora, 



o    objem paliva v nádrži, 

o    teplotu motora, 

o    napätie zdroja palubného počítača, 

o    napätie v trolejovom vedení (minimálne, stredné, maximálne). 

-        poskytuje identifikačné údaje vodiča (meno, priezvisko, číslo karty vodiča) priradených 
k službe a vozidlu, ktoré ju vykonáva, 

-        zaznamenáva názov a číslo obslúženej zastávky, 

-        zaznamenáva skutočne prejdenú dráhu, 

-        zaznamenáva odchýlku od cestovného poriadku tzn. rozdiel medzi skutočným 
a plánovaných odchodom zo zastávky, 

-        poskytne informáciu o jazde vozidla s časovou značkou, 

-        poskytne informáciu o otvorení dverí s časovou značkou, 

-        poskytne informáciu o zatvorení dverí s časovou značkou, 

-        poskytne informáciu o zastavení vozidla s časovou značkou, 

-        poskytne informáciu o odjazde vozidla do zastávkovej zóny s časovou značkou, 

-        poskytne informácie o počte označených cestovných lístkov a to na základe dát 
z označovačov cestovných lístkov s časovou značkou, 

-        zobrazuje mimoriadne (textové a znakové) oznamy na interiérových informačných 
tabuliach vo vozidlách, 

zobrazuje na displeji obrazový výstup z kamier inštalovaných vo vozidle pre potreby vodiča, 
pričom vodič má možnosť navoliť obrazový výstup z viacerých kamier súčasne (4 alebo 6) 

Komunikačný modul 

 

Druhým komponentom, ktorý je veľmi dôležitý v rámci informačného systému vozidiel je 
komunikačný modul, ktorý v sebe integruje GSM modul, WiFi modul a prijímač GPS. 
Bezdrôtová komunikácia za účelom prenosu potrebných dát medzi dispečingom dopravcu 
a jednotlivými vozidlami je integrovaná na báze GSM (frekvenčné pásmo UMTS a LTE). Prenos 



údajov medzi vozidlom a inými zainteresovanými prvkami napr. vozovne dopravcu, je 
zabezpečené aj prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie na báze štandardu WiFi. Táto 
technológia taktiež slúži na aktualizáciu dát v palubnom počítači, ako aj na prenos 
zaznamenaných dát počas jazdy vozidla na dátový server za účelom ich ďalšieho spracovania. 
Treťou časťou komunikačného modulu je GPS prijímač, slúži na presnú lokalizáciu vozidla 
nielen pred príchodom na zastávku (zastávkový označník), teda pre potreby DPMP, ale s 
možnosťou presnej lokalizácie vozidla MHD pri ďalších zadefinovaných bodoch, (napr. pri 
preferencii, kde je možné vozidlo sledovať pred a za križovatkou). Z tohto hľadiska GPS 
prijímač plní dôležitú úlohu, pretože na spoľahlivú funkciu preferencie vozidiel MHD je nutné 
poznať presnú polohu vozidla, ktorá je, v závislosti od počtu vopred definovaných bodov, 
posielaná do radiča križovatky. 

Odchýlka od cestovného poriadku -Číselná hodnota vyjadrujúca meškanie, resp. podbehnutie 
voči cestovnému poriadku v sek. 

Prenášané dáta z radiča CDS do palubného PC 

-        Potvrdenie registrácie vozidla 

-        Rozkaz k odjazdu 

 

V prípade, že sa pred križovatkou uskutočňuje staničenie, je žiaduce, aby radič vysielal na 
palubný PC informáciu / povel pre vodiča, ktorým ho bude navigovať k státiu na zastávke, resp. 
k odjazdu zo zastávku. Týmto povelom sa zabezpečí plynulý prejazd križovatkou na signál 
„Volno“. Spôsob zobrazovania povelov na displeji palubného PC sa zabezpečí opticky. (napr. 
zmenou podfarbenia názvu zastávky) a akusticky. 

Rádiový modem MR-ARF 

Slúži na prenos informácií z vozidla MHD do radiča CDS. Spolu s prevodníkom je nutné dopnit 
ako do vozidla MHD taj aj do radiča CDS. 

Konvertor SDS 

Plnohodnotný prevodník, ktorý slúži na konvertovanie dát do požadovaného formátu. 

Projekt je riešený v katastrálnom území mesta Prešov so štatútom mesta. Štatút mesta je 
dostupný na adrese: https://www.presov.sk/download_file_f.php?id=1096124 

 



Vytvorenie koordinovaného zväzku Arm.Gen Svobodu:  Vihorlatská, Exnárova (Billa), 
PPP Poliklinika, Pod Táborom, Rusínska, OC Eperia, PPP Kaufland, Zemplínska (OC 
Kaufland), Rusínska-Kuzmányho  

Pre realizáciu funkčného projektu je nutné vybudovanie optického prepojenia medzi 
jednotlivými križovatkami pre správnu koordináciu riadenia dopravy. Keďže ide o neoprávnený 
výdavok vzťahujúci s k tejto výzve, mesto Prešov bude túto časť projektu financovať z iných 
zdrojov mimo tohto projektu avšak pre funkčnosť systému je vybudovanie prepojenia 
podmienkou. Zároveň časť koordinačného prepojenia je už vybudovaná. Najlepšie riešenie pre 
koordináciu svetelne riadených križovatiek je ich fyzické prepojenie, najlepšie optikou. Takéto 
prepojenie oproti koordinácii riešenej pomocou presného času poskytuje oveľa viac možností 
riadenia pri koordinácii (posielanie čísla programu, úprava riadenia križovatiek vzhľadom na 
aktuálne dopravne najzaťaženejšiu križovatku v rámci koordinovaného zväzku  atď.). 

Veľký prínos fyzického prepojenia je aj pri aktívnej preferencii vozidiel MHD. Pre eliminovanie 
možného rušenia preferencie spôsobeného výpadkami signálu GPS je nutné vytvoriť takéto 
spojenie medzi radičmi CDS. Najjednoduchšie je prepojenie pomocou samonosného optického 
káblu. Optický kábel bude vedený vzduchom po trolejových stožiaroch DPMP. Bude ukončený v 
optickej rozpojovacej skrini, ktorá sa vybuduje pri každom radiči CDS. Po prepojení optickým 
káblom sa takáto strata GPS signálu odstráni a to detekovaním pohybu vozidla MHD o jednu 
križovatku skôr, riadenej radičom CDS (ktorú vozidlo prechádza svojou jazdou) a tieto 
informácie si radiče  CDS medzi sebou navzájom vymenia. V konečnom dôsledku sa tak zvýši 
množstvo informácií, s ktorými môže dopravno závislé riadenie v jednotlivých radičoch CDS 
pracovať. Takéto vzájomné prepojenie, ďalej umožní poskytnúť informácie o neštandardnom 
prejave dopravno závislého riadenia ako reakciu na požiadavku vozidla MHD na jednom radiči 
CDS, radiču(om) susedným. Bez prepojenia radičov CDS dátovou linkou je nasadenie takejto 
funkcionality vylúčené. 

Optické rozpojovacie skrine 

Na jednotlivých dotknutých križovatkách budú vybudované optické rozpojovacie skrine (ORS). 
Budú slúžiť na, prepojenie optického káblu vedeného pozdĺž riešenej trasy, ako miesto kde bude 
pripojená technológia kamerového dohľadu, kde bude pripojený radič CDS. Jednotlivé ORS 
budú situované na križovatke vedľa radiča CDS. ORS bude obsahovať potrebný počet aktívnych 
a pasívnych prvkov, optických prevodníkov, switchov, napájanie bude z radiča CDS. 



Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage 
Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint" 

 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 



Prílohy 
Diagramy, modely, obrázky 
v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. 
Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 

Implementácia a migrácia 

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia 

Súhrnný popis 



Časové plnenie projektu sa odvíja o pripravenosti technickej dokumentácie, fyzickej 
realizácie,  a legislatívou nastavených časových lehôt. V zmysle definície pojmov aktivít 
uvedených v metodike uvádzame krátky opis aktivít charakterizovaných na tento projekt: 

 Analýza a dizajn  

1. Analýza súčasného stavu - zhotovenie potrebnej realizačnej dokumentácie 
2. Opodstatnenie projektu - analýza potreby a prínosov projektu, vo vzťahu k stratégii mesta 
3. Špecifikácia a popis produktov projektu 
4. Zvolenie prístupu k projektu po vyhodnotení viacerých spôsobov a možností dodávky 
5. Vymenovanie rolí potrebných pre inicializáciu projektu 
6. Naplánovanie potrebných prác vo fáze inicializácie 
7. Stratégia riadenia rizík - definícia ohrození, rizík projektu 
8. Stratégia riadenia konfigurácií - definícia možností použitia produktov k dosiahnutiu 

cieľov 
9. Stratégia riadenia kvality - definovanie kritérií pre stanovenie úrovne kvality 
10. Stratégia  časového riadenia  - definovanie časových limitov, lehôt stratégia informovania 

o postupe projektu vo vzťahu k harmonogramu projektu 

 Implementácia - Realizácia diela, inštalácia HW prvkov, inštalácia SW, zavedenie 
opatrení pre realizáciu 

1. Dodávka produktov projektu a montáž produktov 
2. Dozor nad priebehom  prác a kontrola realizácie projektu projektu, 
3. Postupné plánovanie a vyhodnocovanie etáp projektu s overovaním úplnosti dodávok pre 

každú etapu 

 Testovanie – nastavenie procesov, zaškolenie prevádzky a obsluhy, testovanie 
funkčnosti ako celku  

1. Testovanie prevádzky a overovanie funkčosti inštalovaných zaridení 
2. Zaškodelenie prevádzky 

 Nasadenie – Vzhľadom na charakter realizácie ide o postupné nasadzovanie 
technológie za plnej prevádzky  

1. Potvrdenie finálnej akceptácie produktov projektu a ich odovzdanie do prevádzky 
2. Vyhodnotenie výkonnosti projektu, meranie cieľov a prínosov projektu, produktov 

projektu 

Žiadateľ zabezpečí, aby bol dodržaný súlad navrhovaného riešenia v zmysle Všeobecným 
nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov a zákon 



č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. 
novembra 2017). 

Súlad so strategickými dokumentmi: 

 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky 

Súlad s cielmi, princípmi a prístupom k procesu informatizácie v období 2014 – 2020, konkrétne 
s cieľom  3.1.1 Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života. 

 Programom rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 - 
Programová oblasť: Doprava, cieľ 2:  Zvýšiť prejazdnosť, plynulosť a bezpečnosť 
dopravy a opatrenia 2.1: Zvýšenie podielu deľby prepravnej práce VOD oproti IAD. 
V strategickom dokumente sú zadefinované činnosti zamerané na preferenciu VOD 
(riadenie križovatiek, koordinácia cestnej svetelnej signalizácie s preferenciou MHD, 
realizácia inteligentných dopravných systémov s preferenciou MHD a pod.) 

 Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov – kapitola 7.2.6 Návrh 
nástrojov pre organizáciu a reguláciu dopravy. 

 Štúdia riešenia preferencie mestskej hromadnej dopravy v meste Prešov 

 

Plán verejného obstarávania 

Mesto má skúsenosti s podobnými projektmi a bude postupovať v zmysle zákona č.343/2015 
Z.z.. Pri dodržaní zákonom stanovených lehôt je predpoklad ukončenia verejnej súťaže, 
ukončenej uzatvorením zmluvy o dielo v termíne do 3 mesiacov (90 dní). 

Predpokladaný časový rozsah projektu je počítaný na obdobie 20 mesiacov. 

Obsah aktivít z pohľadu dodávaných produktov a vzájomné prepojenie na jednotlivé fázy je 
uvedené v CBA/TCO v záložkách Rozpočet a Harmonogram,v rámci ktorého je samostatne 
definovaná implementácia a samostatne testovanie. 

 

Harmonogram projektu: 10/2020 – 05/2022: 

Analýza a dizajn (obstaranie PD metódou ZNH vrátane kontroly na RO – 2 mesiace + samotné 
vypracovanie PD projektantom – 2 mesiace + inžinierska činnosť pre vydanie potrebných 
povolení – 2 mesiace): spolu 6 mesiacov 

Nákup HW a SW (obstaranie tovaru metódou podlimitnej zákazky vrátane kontroly na RO – 7 
mesiacov + dodávka tovaru – 3 mesiace: 10 mesiacov. Toto obstaranie môže bežať súbežne 
zároveň s nasledujúcim obstaraním. 



Implementácia (obstaranie stavebných a montážnych prác metódou podlimitnej zákazky vrátane 
kontroly na RO – 7 mesiacov + realizácia prác – 4 mesiace: 11 mesiacov 

Testovanie: 1 mesiac 

Nasadenie: 1 mesiace 

Publicita a riadenie: 20 mesiacov 

 

 

 

 

 

 

 

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and 
Migration Viewpoint" 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Prílohy 
Diagramy, modely, obrázky 
v plnom rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. 
Prílohy obsahujú informácie vo 
forme modelov. 

Bezpečnostná architektúra 



Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav 

Súhrnný popis 

Mesto má riešenú ochranu osobných údajov v zmysle GDPR. V prípade projektu sa to 
týka kamier. Tie však budú nasmerované iba  na monitoring dopravnej situácie. Nebudú 
zaberať napríklad okná priľahlých budov. Tie budú zo záberov odstránené. Inštalácia 
a prevádzka kamier bude v súlade s aktuálnym bezpečnostným auditom mesta.  

Riešenie spĺňa opatrenia na bezpečnosť prenosu a spracovania dát: dedikovaná 
prenosová infraštruktúra,  

·        podpora VPN alebo vlastné APN v mobilnej sieti, 

·        podpora šifrovanej komunikácie, 

·        ovládanie a manažment riešenia zabezpečenou formou (hierarchia a logovanie prístupov) 

Komunikácia medzi riadenými križovatkami a samotnými radičmi je zabezpečená pripojením 
cez koordinačný kábel. 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram. 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Prílohy 
Diagramy, modely, obrázky v plnom 
rozlíšení 

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie 
v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy 
obsahujú informácie vo forme modelov. 

Prevádzka 

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav 

Súhrnný popis 



Na území mesta Prešov je zabezpečená prevádzka a údržba 25 ks svetelných 
križovatiek, 3 ks  sústav blikačov a 12 ks  svetelných priechodov, pričom priechod 
pre chodcov. Hlavnou úlohou z pohľadu údržby CDS musí byť konceptuálne 
riešenie obnovy tých zariadení, ktoré sú v havarijnom a  nevyhovujúcom stave s 
dôrazom na ich dlhodobé udržateľné využívanie v sieti CDS mesta Prešov. 
Najkomplikovanejšou cestnou trasou je smer Košice - Vranov nad Topľou, v 
novom trasovaní vedúcom po uliciach Košická - Solivarská a cez zastavané 
územie najväčšieho mestského sídliska Sekčov po ulici A.G.Svobodu, cez ktorý 
smeruje hlavný tranzit osobnej a nákladnej dopravy z juhu na sever. Na tejto trase 
je najhustejšia sieť cestnej dopravnej signalizácie, žiaľ radiče ovládajúce tieto 
križovatky sú od troch výrobcov  SWARCO/SIEMENS/CROSS. Na dôvažok sa 
územie mesta v tejto časti aj naďalej zahusťuje obchodnými centrami, preto je 
vysoko pravdepodobné, že hustota a intenzita dopravy sa v tejto časti mesta ešte v 
krátkodobom horizonte zvýši. Z pohľadu záväzkov mesta Prešov k vybudovaniu 
PREFERENCIE MHD, na tejto trase je možné relatívne v krátkom čase dosiahnuť 
dynamickú koordináciu a preferenciu MHD. Cieľom je  zabezpečiť funkčnú, 
bezpečnú a energeticky úspornú prevádzku v meste Prešov. V čase SMART 
technológií je možné pri nastavení optimálnych algoritmov riadenia 
dopravy  zabezpečiť aj pri súčasnej cestnej infraštruktúre  vyšší  komfort 
a dopravnú pohodu pre občanov a vodičov. Výsledkom týchto investícií do CDS 
mesta Prešov bude v prvom rade funkčnosť zariadení na solídnej úrovni, mesto 
ušetrí v budúcnosti prevádzkové náklady -  zníženie poruchovosti rozvodných 
sieti, nižšie náklady na údržbu týchto zariadení, ale hlavným prínosom týchto 
investícií bude zvýšenie bezpečnosti sústavy, zvýšenie priepustnosti 
a plynulosti dopravy. Prínosom pre DPMP sú úspory časové a finančné. 
Časové úspory v podobe skrátenia prejazdného času medzi jednotlivými 
zástavkami a finančné úspory na menšej spotrebe pohonných hmôt a zníženie 
opotrebovania bŕzd vozidiel MHD. Vzhľadom na plány mesta v oblasti Smart 
City je plánované, aby dáta získané z monitoringu dopravy mohli byť využité v 
rámci komplexného systému informovania obyvateľov o meste. Rovnako tak 
musia poslúžiť predstaviteľom mesta pri lepšom rozhodovaní a plánovaní v rámci 
riadenia mesta. Tieto dáta budú prístupné v prvom rade organizáciám, ktoré majú 
v správe infraštruktúru mesta a predstaviteľom mesta formou dispečerského 
rozhrania. 

 

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. 

Ďalšie informácie  
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) 

Prílohy 

Diagramy, 
modely, 
obrázky 
v plnom 
rozlíšení 



Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. 

Odkazy na 
relevantné 
súbory. 
Prílohy 
obsahujú 
informácie 
vo forme 
modelov. 

Ekonomická analýza 

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav 

Súhrnný popis 



 

 
Náklady s 

DPH 
Prevádzka s 

DPH 

Prevádzka s 
DPH   

5 roko 

Aplikačný modul 1 - Moderné 
technológie v doprave 

983 161,11 € 51 500 € 257 500 € 

Publicita 1 800,00 €   

Riadenie projektu 14 820,00 €   

Investícia zahŕňa nasledovné skupiny výdavkov: 

 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 744 891,99 € 
 518 Ostatné služby 254 889,12 € 

Presné náklady na realizáciu projektu budú ovplyvnené výsledkom verejného obstarávania 
jednotlivých položiek potrebných pre vybudovanie riešenia. 

Účelnosť a nevyhnutnosť priamych výdavkov na hlavnú aktivitu a nepriamych výdavkov na 
podporné aktivity projektu bola overená na základe príručky oprávnenosti výdavkov. 

Vecná oprávnenosť výdavkov projektu bola preukázaná a overená na základe  Príručky 
oprávnenosti výdavkov Prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra, ver. 4.0. 

Výdavky projektu stanovené žiadateľom spĺňajú účelnosť a vecnú oprávnenosť vo vzťahu k 
naplneniu cieľa a očakávaných výstupov projektu. Žiadané výdavky projektu sú hospodárne a 
efektívne a zodpovedajú obvyklým cenám v danom čase a mieste. 

Všetky výdavky  vykazujú známky hospodárnosti a efektívnosti a boli stanovené rozpočtárom, 
ktorý projektuje podobné systémy. 

Nepriame výdavky – Projektové riadenie boli stanovené správne na základe finančných a 
percentuálnych limitov. 

Žiadateľ deklaruje efektívne a hospodárne využitie žiadaných finančných prostriedkov na 
dosiahnutie cieľov a merateľných výsledkov projektu. 

 

Náklady na realizáciu projektu  



Názov aktivity Skupina  výdavkov 
Spolu s DPH (v 
EUR) 

Analýza a dizajn 

Analýza a dizajn riešenia 
720 Prípravná a projektová 
dokumentácia 

17 259,94 

Nákup HW a krabicového softvéru 

Nákup HW a krabicového softvéru 
pre riešenie 

713002 Nákup výpočtovej 
techniky 

727 632,05 

Implementácia 

Implementácia riešenia 637005 Špeciálne služby 100 313,19 

Testovanie 

Testovanie riešenia 637005 Špeciálne služby 70 328,20 

Nasadenie 

Nasadenie riešenia 637005 Špeciálne služby 67 627,73 

Riadenie projektu 

Riadenie projektu 637004 Všeobecné služby 14 820,00 

Publicita 

Publicita 637004 Všeobecné služby 1 800,00 

Celkom spolu za celý projekt  999 781,11 

 

 

 

 


