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V závere uplynulého týždňa mladí programá-
tori hľadali riešenia vhodné pre samosprávu. 
Dostali šancu na 1. Šarišskom hackathone 
v  Prešove. Organizátorom tohto jedinečné-
ho podujatia bolo mesto Prešov s  partner-
mi. Metropola Šariša sa tak stala prvou sa-
mosprávou, ktorá usporiadala hackathon na 
svojich mestských otvorených dátach. Mladí 
programátori a vývojári pomocou nich tvori-
li aplikácie, ktoré pomôžu nielen Prešovča-
nom, ale aj návštevníkom nášho mesta.

Primátorka Prešova Andrea Turčano-
vá zhodnotila 1. Šarišský hackathon ako 
úspešný a  vyjadrila jednoznačné áno 2. 
ročníku:  „Som jednoznačne za pokra-
čovanie tejto akcie, pretože ide o mož-
nosti, ktoré dáva mesto Prešov mladým 
ľuďom a verím, že sa ich oveľa viac pri-
hlási v budúcom roku. Nejde totiž o for-
málnu akciu, ide o reálne zjednodušenie 
života občanov v našom meste.“

Do úvodného ročníka sa prihlásilo viac 
ako 40 programátorov, ktorí sa rozdelili 
do tímov pracujúcich na jednotlivých rie-
šeniach. Počas troch dní hackathonu tak 
vzniklo 11 aplikácií, čo je podľa špecialistov 
z tejto oblasti prínos, ktorý predčí očakáva-
nia. Najviac nápadov sa týkalo dopravy, ale 
aj zefektívnenia samosprávy.

„Snažili sme sa načúvať potrebám 
programátorov na zlepšenie poskytova-
nia otvorených dát, lebo vnímame reali-
tu, že bez vzájomného dialógu sa nemô-
že dosiahnuť vynikajúci výsledok,“ pri-
pomenula koordinátorka IT mesta Prešov 
Mariana Hurná.

Viaceré z  aplikácií už majú aj reálnu po-
dobu a môžete ich už aj využiť. „Tento ví-
kend bol explóziou nápadov a invencie 
mladých ľudí, ktorí chcú niečo urobiť 
pre toto mesto. S účastníkmi ostávame 
v kontakte a všetky tieto prezentácie a 
aplikácie budú postupne zverejnené na 
mestskej stránke, kde si ich môže verej-
nosť pozrieť,“ povedala Mariana Hurná.

Záver trojdenného programovacieho mara-
tónu patril nielen prezentácii vytvorených 
projektov, ale aj ich oceňovaniu.

Špeciálnu  cenu mesta Prešov  tak získala 
aplikácia Bus evolution. Vznikla aj preto, 
že Prešov, ako prvé mesto, poskytlo dáta 
o  on-line polohe vozidiel mestskej hro-
madnej dopravy v otvorenej licencii pre 
všetkých bez bariér. Využitím týchto dát 
dostávajú cestujúci program, ktoré im 
zjednoduší a zefektívni cestovanie po mes-
te. Cieľom mesta Prešov je totiž obmedziť 
využívanie osobnej dopravy zatraktívne-
ním cestovania v mestskej hromadnej do-
prave. Zvýšiť záujem o tento spôsob dopra-
vy by v ich aplikácii pomohli aj jednodu-
ché hry, ktoré by si mohli užívatelia zahrať  
v autobuse.

Spoločnosť  Unicorns System  zasa oceni-
la mladých programátorov, ktorí vyvíjali 

aplikáciu PO Pod Lupou.  „Ide o apliká-
ciu, ktorá zisťuje všetky faktúry, ktoré 
mesto Prešov uzatvorilo. S pekným gra-
fickým prostredím sa dá pozrieť, kam 
tečú peniaze. Cieľom bolo dať do pove-
domia spravovanie peňazí, a aby sa dala 
sledovať aj transparentnosť,“  povedal 
jeden z tvorcov.

Cenu spoločnosti  Here  získali mladí 
programátori s aplikáciou Eperiessiu-
num, ktorá pomôže užívateľom lepšie 
a  zábavnou formou spoznať mesto Pre-
šov. „Pracovali sme na aplikácii, kde by 
sa užívateľ mohol stať dobrodruhom, 
ktorý by objavoval krásy, pamiatky a 
históriu Prešova. Snažil by sa prejsť 
celé mesto a dostával by postupne 
úlohy, kam by sa mal dostať spolu so 
zaujímavými informáciami o pamiat-
kách,“  povedal za svoj tím Samuel Far-
kaš.

Cenu EY, účasť v  EY Accelerator získali 
Bike Share.

V  rámci hackathonu padli aj zaujímavé 
ponuky, práve pre tím Eperiessinum a 
Bike Share, ktorí dostali od spoločnosti 
HERE možnosť zúčastniť sa hackathonu 
v Krakove, kde im táto spoločnosť uhradí 
náklady.

(mig) - Na historicky 1. Šarišskom 
hackathone vzniklo jedenásť 
aplikácií, ktoré využívajú otvore-
né dáta prešovskej samosprávy. 
Vďaka šikovným programáto-
rom, tak Prešovčania pomocou 
programu v mobile dokážu zistiť 
aktuálnu polohu autobusov, ale-
bo budú môcť dostávať z úradnej 
tabule informácie, ktoré sa týka-
jú lokality kde žijú. 

Unikátne aplikácie 
z 1. Šarišského hackathonu


