
Žiadame Vás o pravidelné zasielanie údajov súvisiacich s verejnou osobnou dopravou. Konkrétne Vás 
žiadame o nasledovné údaje:

1. Cestovné poriadky
2 Vyťaženosť jednotlivých spojov (pokiaľ možno čo najpodrobnejšie údaje).

Údaje následne budú zverejnené na webstránke Mesta Banská Bystrica resp. na webstránke 
Banskobystrického samosprávneho kraja.

Žiadame Vás o povolenie používať Vami zaslané údaje nasledovným spôsobom:

Údaje je možné použiť na nekomerčný aj komerčný účel, a je možné ich kombinovať
s inými údajmi, dopĺňať, opravovať, modifikovať alebo použiť zo súborov bez
povinnosti použitia ostatných údajov z poskytnutých súborov. Tieto činnosti sú bezodplatné.

Inými slovami, žiadame Vás, aby Vami poskytnuté údaje mohli byť šírené ďalej na internete v ďalších 
aplikáciách, či už s komerčným alebo nekomerčným účelom, kdekoľvek na internete.

Žiadame Vás o zasielanie spomenutých súborov s nasledovnou periodicitou:
1. Cestovné poriadky - pokiaľ je to možné, prosíme o zasielanie údajov vždy vtedy, keď dôjde k 
zmenám v cestovnom poriadku (najlepšie ešte niekoľko dní predtým, ako zmeny začnú platiť).
2 Údaje o vyťaženosti spojov - prosíme Vás o zasielanie dát s periodicitou aspoň raz za 2 mesiace.

Formát zasielaných súborov:

Prosíme Vás o zasielanie údajov v strojovo-čitateľných formátoch. Preferujeme nasledovné typy 
súborov:
1. Cestovné poriadky (jeden z nasledovných formátov): GTFS, JSON, CSV, XML, ODS, XLS
2. Vyťaženosť spojov (jeden z nasledovných formátov): CSV, JSON, ODS, XLS

GTFS je formát dát používaný spoločnosťou Google pre cestovné poriadky
(referencia na GTFS formát: https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/ )

Formáty JSON a CSV odporúča Výnos Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy  § 53 odsek b.
(odkaz na znenie výnosu: https://www.vicepremier.gov.sk/wp-
content/uploads/2017/03/Konsolidovaneznenie-vynos.pdf )

Formáty ODS, XLS a XML síce nie sú v tejto časti výnosu spomenuté, ale boli by to taktiež vhodné 
formáty súborov (v prípade, že Vám zasielanie dát v týchto formátoch vyhovuje viac).

Takéto formáty súborov sú vhodné práve preto, že sú čitateľné hlavne pre počítačové algoritmy.

Ďakujeme za Vašu ústretovosť
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