
Prečo „otvárať“ údaje verejnej správy?

Aby údaje bolo možné opakovane použiť v rôznych 
aplikáciách, čím sa vytvára nová pridaná hodnota.

Aby prístup k údajom pre používateľa bol rýchly, flexibilný, 
s nízkymi nákladmi, čo stimuluje rozvoj nových príležitostí 
a zdravú konkurenciu.

Aby vlastníci údajov nemuseli vynakladať zbytočné zdroje 
na osobitné riešenie pre každého žiadateľa o prístup.

Aby zdieľanie údajov naprieč verejnou správou bolo 
rýchlejšie a jednoduchšie.

Aby používatelia sami mohli údaje využiť pre seba 
vhodným spôsobom a neboli závislí na riešeniach verejnej 
správy

•

•

•

•

•

Kedy sú údaje otvorené? Ďalšie informácie

Otvorené údaje

centrálna infraštruktúra
v Slovenskej republike ako
súčasť Ústredného portálu
verejnej správy

Sú použiteľné – dostupné v otvorených formátoch 
umožňujúcich jednoduché strojové spracovanie

Sú ne-diskriminačné – použiteľné pre každého za známych 
a rovnakých podmienok, na komerčný aj nekomerčný účel, 
bezodplatne

Sú prístupné – zverejnené vo forme ucelených častí 
„datasetov“ a dostupné cez Internet bez dodatočných 
administratívnych a technických bariér

Sú kvalitné – s popísaným obsahom, aktualizované, 
štruktúrované...

•

•

•

•

Kontakt:

Kollárová 8, 917 02 Trnava

Detašované pracovisko:
BC OMNIPOLIS

Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava

info@nases.gov.sk
Tel.: +421 2 3278 0700
Fax: +421 2 3278 0799

Ústredné kontaktné centrum
Telefónne číslo: + 421 2 35 803 083

(pondelok až piatok, od 8:00 do 18:00 h)

www.slovensko.sk
www.nases.gov.sk

https://data.gov.sk/

Katalóg zverejnených datasetov a ďalšie detailné informácie o 
problematike otvorených údajov nájdete na portáli otvorených 
dát

https://data.gov.sk/



Legislatívny rámec

Pre poskytovateľov údajov

Portál otvorených dát Štandardy

Zákon o slobode informácií č.211/2000 Z.z. – obsahuje 
samostatnú časť „Osobitné ustanovenia o opakovanom 
použití informácií“ v  ktorej  je  špecificky riešený formálny
a procesný rámec pre  sprístupňovanie údajov na iný účel 
ako bola informácia vytvorená. Týmto zákonom je 
transponovaná aj Smernica 2003/98/ES o opakovanom 
použití informácií verejného sektora.

Iniciatíva pre otvorené vládnutie v SR a príslušné uznese-
nia Vlády SR, ktorými sú schvaľované akčné plány iniciatívy 
– ukladajú povinnosť vypracovať, aktualizovať a zverejniť 
zoznam všetkých datasetov organizácií, plán zverejňovania 
datasetov, realizovať zverejňovanie, úlohy týkajúce sa 
prioritných datasetov.

Výnos MF SR č.55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy – určuje povinné technické náleži-
tosti pre poskytovanie otvorených údajov.

•

•

•

prebratá je medzinárodná schéma hodnotenia kvality 
údajov 5   (Five Stars), minimálna vyžadovaná úroveň je 3 
- t.j. prístup k údajom online, v štruktúrovanej forme 
umožňujúcej strojové spracovanie a v otvorenom formáte

možné formáty súborov sú taxatívne obmedzené na CSV, 
JSON, XML a RDF, k nim je povinné pripojiť zodpovedajúc 
schému, aplikačné rozhranie môže byť SOAP alebo REST

stanovené sú povinné metadúdaje pre každý dataset a ich 
publikovanie v katalógu data.gov.sk

striktné požiadavky pre vysporiadanie právnych aspektov 
použitia údajov (licencia)

požiadavky na prácu s aktualizáciami údajov, identifikáciu 
platnosti údajov

vytvorené sú predpoklady pre tvorbu identifikátormi 
prepojených údajov (Linked Data)

definované sú základné termíny, napr. dataset, dátový 
zdroj, referencovateľný identifikátor, metaúdaje

•

•

•

•

•

•

•

Transformácie – formáty, ontológie, referencie

Publikácia – kapacita, bezpečnosť

Súlad – štandardy ISVS, licencie

Metodika, poradenstvo

Podporná aplikácia – pre prácu s otvorenými dátami na 
strane poskytovateľa, dostupná bezplatne

•

•

•

•

•

Pre používateľov údajov

Katalóg datasetov – CKAN, metadáta

Prístup k údajom – konzistentné API, formáty, SLA

Základná prezentácia údajov

Komunikácia, spolupráca

Žiadosti o sprístupnenie údajov

•

•

•

•

•

Legislatívne prostredie v súčasnosti umožňuje orgánom 
verejnej moci proaktívne sprístupňovanie otvorených údajov (z 
vlastného podnetu), určuje pravidlá sprístupnenie údajov na 
žiadosť a v špecifických prípadoch (pre ÚOŠS, či prioritné 
datasety) aj konkrétne úlohy údaje publikovať.

Otvorené by mali byť všetky údaje verejnej správy, ktoré nie sú 
zo špecifických dôvodov neprístupné (napr. utajované 
skutočnosti, osobné údaje okrem zverejňovaných podľa 
zákona).

Štandardy pre ISVS (Výnos MF SR č.55/2014) obsahujú samo-
statnú časť - Štandardy poskytovania údajov v elektronickom 
prostredí - §51-53, ktorá presne definuje požiadavky na spôsob 
vytvárania otvorených údajov.

Pre vstup do sveta otvorených údajov navštívte portál

https://data.gov.sk/

Prevádzkovateľom portálu je Národná agentúra pre sieťové a 
elektronické služby. Zabezpečujeme centrálnu infraštruktúru 
pre otvorené údaje a rámci nej služby pre poskytovateľov aj 
používateľov údajov.
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