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Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_hole_-_Messier_87.jpg (European Southern Observatory, CC-BY 4.0)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_hole_-_Messier_87.jpg


Zdroj: Profilová fotka Katie Bouman, Facebook: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213321822457967

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213321822457967


Všetko je open
(Ich výstupy, dáta, softvér,...)



● “Nemusím platiť” (alebo pýtať dovolenie)

● Môžem poslať feedback, upraviť / vylepšiť

● Môžem lokalizovať / šíriť vo svojej komunite

● Môžem bez obáv zdieľať



Softvér, dáta veda, vzdelávanie,... niečo spoločné!

Filozofia, pohľad na svet
ako by malo fungovať vzdelávanie, tvorba poznania?

(článok opensource.com)

Otvorené vzdelávacie materiály (OER)
Otvorené vzdelávacie praktiky (OEP)

Veľmi podobné pri dátach, FLOSS,...





“Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook a 
Microsoft… 5 najhodnotnejších verejne 

obchodovaných firiem na svete.” (*)

FYI: v roku 2019 je pred Facebookom firma 
Berkshire Hathaway (za nimi: Tencent, Alibaba)



“Free to use” (bezplatné): krok správnym smerom
vs. OPEN (otvorené): ideálny stav



(otvorené dáta, otvorené diela / otvorený obsah)
...môže ktokoľvek môže voľne používať, modifikovať a 

zdieľať… na akýkoľvek účel…

(opendefinition.org)



Bezplatné a trvalé právo na 5 vecí (“5R”)

Retain... Reuse… Revise… Remix… Redistribute”



1) "výhradné osobnostné práva" (§ 18)

* právo na autorstvo k svojmu dielu * právo rozhodnúť o zverejnení alebo 
o nezverejnení svojho diela * právo byť označený ako autor a rozhodnúť o 
spôsobe takéhoto označenia (meno / pseudonym) * právo na 
nedotknuteľnosť svojho diela (ochrana pred nedovolenou zmenou alebo 
iným nedovoleným zásahom, hanlivým nakladaním)

2) "výhradné majetkové práva" (§ 19)

* právo použiť svoje dielo * právo udeliť súhlas na použitie svojho diela * 
(použitie jedine so súhlasom autora) * právo na odmenu
>>> čo je použitie: * spracovanie * spojenie s iným dielom * zaradenie diela 
do databázy * vyhotovenie rozmnoženiny * verejné rozširovanie * uvedenie 
na verejnosti



OPEN Data
http://opendefinition.org



Open Data: McKinsey, 2013



“Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.”



Ústava SR
460/1992 Z.z.





“Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným 
spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti…”



“…primeraným spôsobom…”



“Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.”



FOIA
#infozakon (2000/211 Z.z.)



Prvý infozákon: kde?





Kedy?



1766
( 234 rokov pred Slovenskom )



Ktoré to bolo storočie…





Infozákon
(Dôležitý, ale teraz ho riešiť nejdeme… Ani ostatné zákony.)

Dôležité si pamätať hierarchiu: Ústava > Zákon > Výnos



Technický aspekt



Zdroj: https://web.archive.org/web/20171216041426if_/http://5stardata.info/images/5-star-steps.png

https://web.archive.org/web/20171216041426if_/http://5stardata.info/images/5-star-steps.png


Výnos o štandardoch ISVS
(55/2014 Z.z.)



 0*  Mám, ale nedám!  (Alebo mám len na papieri…)
 1*  Mám, ale dám len PDF  (Lebo medveď!)
 2*  OK, dám Excel  (Štruktúrovaný obsah…)
 3*  + Otvorený formát
 4*  + Referencovateľné ID  (Nie je IČO ako IČO)
 5*  + Linked Open Data  (Už sa na vás teší Miro Líška)



Otvorený formát
(technický aspekt)

Otvorená licencia
(právny aspekt)

Verejne dostupné, bez registrácie, zadarmo



Na vyžiadanie Proaktívne, online,
bez registrácie, zadarmo

Sken, PDF, XLS Otvorený, štruktúrovaný formát 
(CSV,...)

Bez licencie alebo “©” Otvorená licencia /
právo na použitie



3* alebo viac  (Excel ani PDF ≠ open data!)
Explicitne vysporiadané právne aspekty  (Ak chýba 
licencia, tak to nie sú open data!)
Anonymný automatizovaný prístup  (Ak vyžadujete 
prihlásenie, nie sú to open data!)
Prístup všetkým za rovnakých podmienok  
(non-discrimination clause)
Komerčné aj nekomerčné využitie, voľné modifikácie 
a šírenie,...  (Ak je nekomerčné obmedzenie, nie sú to 
open data!)
Bezodplatný prístup  (Ak chcete platbu, nie sú to open 
data!)



● Spolupráca s top expertmi (cf. pred 30-40) rokmi

● Citačná výhoda (sparcopen.org)

● Autor = “thought leader”

● “Bus factor” (požiar SAV / Brazília), LOCKSS

● 40-ka: “Legacy” (niečo po sebe zanechať...)

● Širší význam “Impact”: vplyv na tento svet



Ako?
Ako sa dostať k dátam?



● Dátový katalóg  (data.gov.sk)

● Infožiadosť  (Ako formulovať?)

● Scraping...  (POZOR: server load + copyright)



Ukážky
Ako sa to dá využiť?



freemap.sk  #mappingparty



© OpenStreetMap contributors (kartografické podklady: CC-BY-SA 2.0)





http://www.youtube.com/watch?v=oNZ_ZBCTRqc&t=5


Samuli Kärkkäinen, CC-BY 3.0



● FinStat / registeruz.sk
● https://www.mapa-hazardu.cz/herny -- “mashup”
● https://www.hlidacsmluv.cz/
● http://mapazlocinu.sk/ -- vizualizácia (zdroják)
● https://otvorenesudy.sk/
● http://cesty.ineko.sk/ + OSM príklady

● Mnoho ďalších: https://www.data.gov/applications
● https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Applications

https://www.mapa-hazardu.cz/herny
https://www.hlidacsmluv.cz/
http://mapazlocinu.sk/
https://otvorenesudy.sk/
http://cesty.ineko.sk/
https://www.data.gov/applications
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Applications




RECAP

Čo sú otvorené dáta  (Pozor na copyright / ToS!)
Ako sa dostať ku dátam  (data portál, žiadosť, 
scraping)
Ako s dátami pracovať?  (pozrieť GitHub)



● Keď môžete zdieľať, zdieľajte  (Flickr, Wikipédia, 
YouTube, Wikimedia Commons, Internet Archive)

      (LEGÁLNE: Vtedy, keď máte autorské práva)

● Zmeňte DEFAULT  (ak môžete, použite radšej open 
obsah, až potom všetko ostatné)

● Upravujte, prekladajte, titulkujte,
navštevujte hackathony, meetupy,...

● Podporujte participáciu. Buďte OPEN šampión :-)





      Otázky? 



Kontakt
gondol@gondol.sk

https://twitter.com/jangondol


