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Zvyšovanie cezhraničnej mobility v Strednej Európe  
workshop projektu EDITS sa konal v Bratislave 

 

Workshop k projektu EDITS sa 14. Októbra 2014 konal v Primaciálnom paláci v Bratislave za účasti lokálnych ako 
aj zahraničných expertov. Hlavnou náplňou boli témy súvisiace s komunikáciou s obyvateľmi o cieľoch projektu 
EDITS a spôsobe ich realizácie ako aj možnosti získavania a rozširovania dát, ktoré budú zapojené do projektu 
EDITS na medzinárodnej úrovni.  
 
V rámci prezentácie predstavili partneri z Bratislavy ciele projektu ako aj zapojenie Hlavného mesta do projektu 
EDITS. Najzaujímavejšou časťou aj z hľadiska neskoršej diskusie boli jednotlivé súbory dát, ktoré budú 
predmetom zdieľania so zahraničnými partnermi. Účastníci sa zhodli v potrebe výmeny dát medzi jednotlivými 
krajinami pre zabezpečenie lepšej informovanosti všetkých zložiek a verejnosti, avšak vyjadrili obavy pri 
získavaní dát niektorých dopravcov. 
 
Hlavné mesto Bratislava v rámci projektu vybaví most Apollo detektormi vozidiel a dáta bude zobrazovať na 
svojich verejných stránkach. Ďalším výstupom projektu má byť interaktívnejší obsah týkajúci sa rozkopávok 
a dopravných obmedzení s prepojením na mapové podklady. V súvislosti so zdieľaním cestovných informácií so 
zahraničnými partnermi prostredníctvom dohodnutých a schválených protokolov bude Hlavné mesto obstarávať 
softvérové služby, ktoré zabezpečia konverziu dát do predpísaného tvaru, ktorý bude čitateľný pre všetkých 
účastníkov. Vďaka tejto aktivite Bratislava nebude iba odovzdávať svoje dáta, ale bude mať prístup aj k dátam 
jednotlivých zahraničných partnerov projektu. 
 
V rámci workshopu odborníci vyplnili dotazníky, prostredníctvom ktorých vyjadrili svoje odborné stanovisko 
k téme cezhraničnej výmeny cestovných informácií, ich kvalite a kvantite. Dotazníky boli súčasťou aktivít 
projektu, ktorý sa zaujímal o stanoviská a postoje odborníkov ako aj širokej verejnosti k uvedenej problematike. 
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