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Čo sú to verejné otvorené dáta?

Otvorené dáta sú:

● Voľne (znovu) použiteľné
● Úplné
● Podmienky použitia sú minimálne obmedzujúce 
● Strojovo čitateľné, používajú otvorené štandardy
● Jednoducho prístupné

Verejné otvorené dáta:

● Pri otvorených dátach štát sprístupňuje svoje datasety občanom



Vplyv otvorených dát vo verejnom sektore

● Zvyšujú transparentnosť

● Väčšia zapojenosť občanov

● Podporujú rozvíjanie služieb vďaka trhovej konkurencie

● Zodpovednejšia vláda

● Viac úsilia potrebného na ich zverejnenie

● Zvýšené nároky na prístupnosť



Verejné otvorené dáta na Slovensku

● Data.gov.sk
○ Datasety na stiahnutie z rôznych vládnych inštitúcií ( mestá, ministerstvá, VÚC,..)

● CRZ.sk
○ Centrálny register zmlúv zverejňuje denne .xml s novými zmluvami

● MINV.sk
○ Ministerstvo vnútra zverejňuje svoje objednávky, faktúry, zmluvy

● RPVO.GOV.sk
○ Register partnerov verejného sektora má otvorené API



Sprostredkovatelia 

Spracúvajú verejné otvorené dáta do krajšej a čitateľnejšej podoby pre občanov

● Ekosystem.slovensko.digital

● finstat.sk

● uvostat.sk

● a čo my?



Získanie datasetu

● Dump, ktorý vznikol pre Allforjan Hackaton

● Kopu nepresností, 

● Postupný crawling portálu 

● Problémy s timeout a hanging spojení



Objednávky
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- Jedna alebo viac faktúr ku objednávkam … 

- Podobné atribúty ako objednávky.

- Viaceré položky spojené do jedného záznamu

- ?K niektorým faktúram neexistuju objednávky?

Faktúry



Prepájanie

● Dáta spojené v SQL databáze

● Nekonzistencia pôvodného datasetu

○ chýbajúce entity, záznamy nemali referencie

● Aktuálne spustený interface cez MetaBase 



?
 Aká informácia 
o takomto 
nákupe by bola 
pre vás 
zaujímavá? 

Ak máte záujem o prístup do MetaBase alebo vás zaujíma viac, tak:
napíšte na slacku, FB, whatever



TODO a nápady

● Zobrazenie dodávateľov na mape

● Spojenie objednávok s centrálnym registrom zmlúv

● Vytvorenie otvoreného API
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