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Ako zverejniť otvorené dáta rýchlo a lacno

• katalóg

• licencia

• formáty

• organizačné veci

• technický postup



Katalóg otvorených údajov

• zoznam zverejnených údajov

• pre občanov či organizácie: 
spôsob rýchlo nájsť, pochopiť a 
stiahnuť údaje

• pre OVM/PO: pomôcka pri 
zverejňovaní resp.
„menežmente údajov“, ale aj 
dôležitý základ pre rozhodovanie

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=1100:0:
https://opendata.bratislava.sk/
https://data.gov.sk/organization/8a043e04-3ef8-45d4-a9a9-ede214e5fac5


Katalóg otvorených údajov

• zoznam zverejnených údajov:
– názov, stručný popis

– licencia: CC0 alebo CC-BY-4.0

– aktuálnosť:
● ako často sa dejú aktualizácie, čas poslednej aktualizácie, atď.

– dokumentácia: stručne, jasne

– kontakt na zodpovednú osobu

– pomôcky: vizualizácia údajov, ...
• ďalšie detaily: Vyhláška: §2 l), §40 f), ...

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-2.odsek-1.pismeno-l
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-40.odsek-1.pismeno-f
https://opendata.bratislava.sk/dataset/show/pocet-zien-podla-miesta-scitania-raster-x-kmo


Katalóg otvorených údajov

• zoznam zverejnených údajov:
– názov, stručný popis

– licencia: CC0 alebo CC-BY-4.0

– aktuálnosť:
● ako často sa dejú aktualizácie, čas poslednej aktualizácie, atď.

– dokumentácia: stručne, jasne

– kontakt na zodpovednú osobu

– pomôcky: vizualizácia údajov, ...
• ďalšie detaily: Vyhláška: §2 l), §40 f), ...

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-2.odsek-1.pismeno-l
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-40.odsek-1.pismeno-f
https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=1100:0:
https://egov.presov.sk/XSD/Zoznam_interneAIneDokumenty.pdf


Katalóg otvorených údajov

• pre občanov:
– spôsob rýchlo nájsť, pochopiť a 

stiahnuť údaje

– Vyhláška ukladá povinnosť 
katalogizovať datasety aj na 
data.gov.sk

● umožní následne nájsť údaje aj na
EÚ data portal

– ale „len vlastný katalóg“ = „lepšie 
ako nič“

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=950:0:
https://data.gov.sk/dataset/zoznam-organizacii-mesta-presov
https://www.europeandataportal.eu/data/datasets/b62cfdb2-2053-4440-92ec-5045135ab3fa?locale=sk


Katalóg otvorených údajov

• rýchle a lacné:
– možno použiť hotový data.gov.sk

– alebo aj „rýchlu jednoduchú vlastnú 
stránku“

• hlavné je ale „zhŕňať“ informácie o 
všetkých svojich datasetoch na jedno 
miesto, pre seba aj ostatných

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=1100:0:
https://data.gov.sk/organization/8a043e04-3ef8-45d4-a9a9-ede214e5fac5


Licencia

• musí byť otvorená

• mala by byť CC0 alebo CC-BY-4.0

• uviesť text aj linku (na tzv. „deed“)
– CC-BY-4.0

– https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

• dáva občanom jasnú informáciu, čo 
možno a čo nemožno

– naďalej platí trestný zákonník, GDPR a pod.,
t.j. „Open“ neznamená „úplne hocičo“

• ďalšie detaily: Vyhláška: §39 b), §39 c), ...

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-39.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-39.odsek-1.pismeno-c
https://opendata.bratislava.sk/dataset/show/pocet-zien-podla-miesta-scitania-raster-x-kmo
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Licencia

• rýchle a lacné:
– CC0 alebo CC-BY: prevládajúci 

konsenzus v EÚ aj SR

– možno využiť už existujúce analýzy a 
odporúčania

– ak aj máte právnika, nič lepšie ako 
CC0 alebo CC-BY-4.0 zrejme 
nevymyslí

• ďalšie detaily: Vyhláška: §39 b), §39 c), ...

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-39.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-39.odsek-1.pismeno-c
https://opendata.bratislava.sk/dataset/show/pocet-zien-podla-miesta-scitania-raster-x-kmo
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Formáty

• musia byť otvorené

• minimum jeden, vítané aj viac

• „preferované“: CSV, JSON, RFD
– UTF-8

• „radšej nie“: XML

• nie (lebo nesúlad s Vyhláškou,
lebo neštruktúrované):

– TXT, PDF, XLS(X), DOC(X), ...

• ďalšie detaily: Vyhláška: §40 b), §13 b), ...

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-40.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-13.odsek-1.pismeno-b
https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=1100:0:


Formáty

• musia byť otvorené

• minimum jeden, vítané aj viac

• „preferované“: CSV, JSON, RFD
– UTF-8

• „radšej nie“: XML

• nie (lebo nesúlad s Vyhláškou,
lebo neštruktúrované):

– TXT, PDF, XLS(X), DOC(X), ...

• ďalšie detaily: Vyhláška: §40 b), §13 b), ...

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-40.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-13.odsek-1.pismeno-b
https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=778:0::plac1889:_168004_5_1
http://volby.statistics.sk/opendata/eup/2019/EP_2019_SK_tab07b.csv
https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=778:0::plac1889:_168004_5_8


Formáty

• rýchle a lacné:
– prevládajúci konsenzus v EÚ aj SR

– možno využiť už existujúce analýzy a 
odporúčania

– ak aj máte IT odborníka, nič lepšie 
zrejme nevymyslí

● ak áno, radi ho uvidíme na pracovných 
skupinách KS ISVS

• ďalšie detaily: Vyhláška: §40 b), §13 b), ...

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-40.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501#paragraf-13.odsek-1.pismeno-b
https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=1100:0:


Organizačné veci

• „keep it simple“

• ak s údajmi sami neviete nič robiť, zrejme 
nebudú vedieť ani občania => „zlé údaje“
=> prečistiť, reorganizovať, a pod., 
zverejňovať až potom

• ak s údajmi sami pracovať viete, zrejme 
budú vedieť aj občania, len im treba 
poskytnúť aj „detaily“
=> nerobiť „nadprácu“, ale dokumentácia 
musí byť

• nemenežovať „dve sady údajov (pre seba, 
pre nich)“, ale iba jedna „master“ sada

zverejňovať to čo je, tak ako to je
(ako s tým robí samotný úrad),
len v tom treba mať poriadok

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=1100:0:
https://opendata.bratislava.sk/


Organizačné veci

• rýchle a lacné:
– „keep it simple“ a „nerobiť nadprácu“ je základ

• toto je možno ťažšie, ale to robíte najmä
sami pre seba a lepší chod úradu:

– prečistiť, reorganizovať, a pod.

– dokumentácia musí byť

– nemenežovať „dve sady údajov (pre seba, pre nich)“, 
ale iba jedna „master“ sada

zverejňovať to čo je, tak ako to je
(ako s tým robí samotný úrad),
len v tom treba mať poriadok

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=1100:0:
https://opendata.bratislava.sk/


Technický postup

• „keep it simple“

– základ: údaje v DB
(alebo aspoň štrukturované a správne)

– otvorené údaje „vyrábať“ z jednej „master“ kópie

– automatizovať „výrobu“ (resp. pri manuálnom 
publikovaní minimalizovať a dobre popísať „postup“)

• príklad z Prešova:
– automatizované publikovanie údajov z internej databáze

– „SQL“ je zvyčajne „SELECT * …“, spúšťa „cron“ každú noc
● ilustračný obrázok ukazuje občasný zložitejší prípad, keď sa aj anonymizuje



Technický postup

• ak s údajmi sami neviete nič robiť, zrejme 
nebudú vedieť ani občania

– áno: štrukturované údaje, s ktorými 
sa dá ďalej pracovať

– nie: „pekná tabuľka“, ktorej 
málokto rozumie a z ktorej sa ťažko 
vyberajú „čísla“

● softvér na spracovanie údajov nerozumie 
farbičkám, pekným fontom, centrovaniu, 
spájaniu políčok a pod.

https://openspending.org/viewer/1ae301d0fb4c5bd535ce8e2eadf7a668:presov.sk-program-budget-2016


Technický postup

• ak s údajmi sami pracovať viete, zrejme budú vedieť aj 
občania, len im treba poskytnúť aj „detaily“

– zverejňujeme „1 k 1“: čo máme, to dáme
● výnimky: GDPR/anonymizácia, utajené skutočnosti, a pod.

– nevyrábame veci navyše: čo nemáme, to 
nemôžeme dať

● výnimky: napr. reporty či vizualizácie ako súčasť dokumentácie, 
pre lepšie pochopene údajov alebo osvetu

– dokumentácia: typicky: vysvetlenia názvov stĺpcov, 
vysvetlenie obmedzení v kompletnosti a presnosti 
údajov a pod.

nerobiť nadprácu,
ale dokumentácia
musí byť



Technický postup

• nemenežovať „dve sady údajov (pre seba, pre nich)“, ale 
iba jednu „master“ sadu

– áno: úradníci robia nad jednou DB (resp. s jedným 
súborom), z neho sa „vyrábajú“ otvorené údaje 
(alebo aj ďalšie výstupy: analytika, vizualizácie, 
hlásenia, atď.)

● napr. faktúry: raz sa nahodia napr. do účtovného systému, z 
účtovného systému sa robia exporty, reporty, publikovanie, atď.

– nie: napr. informácie o faktúrach
● jedna úradníčka vkladá informácie do účtovného systému
● druhý úradník takmer tie isté informácie „nahadzuje“ na web
● Open Data nerobí a nevie robiť nik, údaje v dvoch systémoch sú 

nekonzistentné, atď.



Technický postup

• rýchle a lacné:
– môže byť až takto jednoduché:

● skript:

● samospúšťanie:

#!/bin/sh
psql city_database \

-c "COPY (SELECT column1, column2 FROM interesting_table) TO stdout CSV HEADER;" \
> example-dataset.csv

scp example-dataset.csv webserver:/var/www/html/datasets/

crontab -e
@daily /path/to/publish_script.sh



Technický postup (viac detailov)

• malý dataset:
– objednávky, zmluvy, faktúry, atď.

– rádovo tisíce riadkov, veľkosť zvyčajne pod MB

– v malých obciach malé množstvá -> publikovanie je zvyčajne iba formátová konverzia
(.ODS alebo .XLS -> .CSV)

– vo väčších obciach či mestách ľahko automatizovateľný export z existujúcich systémov
● procesu sa hovorí ETL:

– Extract: vytiahni údaje z „master“ systému
– Transform: uber, pridaj či „poľudšti“ stĺpce

(aj keď najčastejšie: „nechaj ako je“)
– Load: skopíruj výsledok na web obce/mesta

#!/bin/sh
psql city_database \

-c "COPY (SELECT column1, column2 FROM interesting_table) TO stdout CSV HEADER;" \
> example-dataset.csv

scp example-dataset.csv webserver:/var/www/html/datasets/

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:


• malý dataset: rýchle a lacné:

1) „master údaje“: tabuľka v databáze

2) „SELECT * FROM tabuľka“

3) výsledok uložený do CSV

4) skopírovaný na webserver/katalóg (bez zmeny URL)

5) „postup“ napísaný v skripte,
ktorý sa na servery spúšťa „sám“ napr. každú noc

• poznámka k URL: ak ho zmeníte, treba aktualizovať obsah katalógu + aj 
používatelia budú mať viac práce => lepšie je URL nemeniť

– príklad: organizácie Mesta Prešov sú vždy na adrese 
https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=778:0::plac1889:_168004_5_8

Technický postup (viac detailov)

#!/bin/sh
psql city_database \

-c "COPY (SELECT column1, column2 FROM interesting_table) TO stdout CSV HEADER;" \
> example-dataset.csv

scp example-dataset.csv webserver:/var/www/html/datasets/

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=778:0::plac1889:_168004_5_8
https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:


Technický postup (viac detailov)

• malý dataset:

1) „master údaje“: tabuľka v databáze

2) „SELECT * FROM tabuľka“

3) výsledok uložený do CSV

4) skopírovaný na webserver/katalóg (bez zmeny URL)

5) „postup“ napísaný v skripte,
ktorý sa na servery spúšťa „sám“ napr. každú noc

● výhoda automatizácie: vyrobiť v skripte z jednej databáze 
viacero výstupných formátov je ľahké
(„CSV + JSON“ nie je „dva krát viac práce“)

• alebo:

1) jeden tabuľkový súbor (.ODS 
alebo .XLS), jeden pre celý úrad

2) „ulož ako“ CSV

3) publikovať na web (bez zmeny URL)

4) „postup“ napísaný v dokumente, aby 
každá manuálna aktualizácia 
vyprodukovala konzistentný výsledok, 
aj v prípade výmeny personálu

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:


Technický postup (viac detailov)

• malý dataset: ako udržať jednoduchý:
– jeden súbor = jeden dataset

– údaje pribúdajú -> objem rastie => deliť na viac súborov, podľa potreby
● jeden za rok

– napr. https://www.priklad.sk/zmluvy/2020.cvs

● jeden za mesiac
– napr. https://www.priklad.sk/zmluvy/2020-05.cvs

– automatizácia: vyššia úvodná investícia,
neskôr sú však aktualizácie „takmer zadarmo“

● dlhodobo je automatizácia výhodnejšia (pričom poskytovanie
otvorených údajov je priebežná a dlhodobá aktivita)

#!/bin/sh
psql city_database \

-c "COPY (SELECT column1, column2 FROM interesting_table WHERE date .....) TO stdout CSV HEADER;" \
> example-dataset-`date +%Y-%m`.csv

scp example-dataset*.csv webserver:/var/www/html/datasets/

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:


Technický postup (viac detailov)

• väčší dataset: nepanikáriť, stále sa dá rýchlo a lacno
– objednávky, zmluvy, faktúry, alebo iné – vo väčších obciach a mestách

– rádovo desaťtisíce riadkov a viac,
veľkosť zvyčajne niekoľko MB a viac

● „už sa v tom ťažšie vyznať“

– postup zverejňovania rovnaký, ale …

– … je potrebné v obsahu (riadkoch)
rýchlo vedieť odlíšiť zmenené či
nové položky
=> „dátum“ (pridania, zmeny, a pod.)

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:


Technický postup (viac detailov)

• väčší dataset:
– objednávky, zmluvy, faktúry, a pod. vo väčších obciach a mestách

– rádovo desaťtisíce riadkov a viac,
veľkosť zvyčajne niekoľko MB a viac

● „už sa v tom ťažšie vyznať“

– postup zverejňovania rovnaký, ale …

– … je potrebné deliť už nie len podľa obdobia ale aj podľa druhu obsahu
=> „dekomponovať“ tabuľky

● napr. v zozname faktúr ponechať len IČO a zoznam dodávateľov (s názvom, adresou, atď.) publikovať ako ďalší dataset

● dva datasety sa „prepoja“ cez „kľuč“ (napr. IČO)
– podmnožina prepájania: referenčné údaje, stotožňovanie

http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api


Technický postup (viac detailov)

• väčší dataset: rýchle a lacné:
– platí postup pre malé datasety, …

– rozdiel je len v počte tabuliek, SELECT-ov a súborov,
ktoré skript vyrobí

#!/bin/sh
psql city_database \

-c "COPY (SELECT ico, name FROM organizations) TO stdout CSV HEADER;" \
> dataset-organizations.csv

psql city_database \
-c "COPY (SELECT ico, open_from, open_to FROM opening_hours) TO stdout CSV HEADER;" \
> dataset-opening_hours.csv

scp dataset-*.csv webserver:/var/www/html/datasets/

http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api


Technický postup (viac detailov)

• veľká a komplikovaná množina údajov:

– dotácie, Kataster, informácie o zdravotnej starostlivosti, atď.

– veľké, ale hlavne so zložitou štruktúrou
(napr. zoznam lekární a ich otváracích hodín)

– postup zverejňovania: API (súbory nemusia byť)

– tri zákl. volania/operácie:

1) daj mi zoznam všetkých ID z datasetu

2) daj mi všetky údaje k tomuto ID

3) daj mi zoznam „čo je nové?“

• referencie:

– https://www.gov.uk/guidance/gds-api-technical-and-data-standards

– https://utopia.sk/wiki/display/opendata/Design+Open+Data+API#DesignOpenDataAPI-Poskytnitetriz%C3%A1kladn%C3%A9oper%C3%A1cie

https://www.gov.uk/guidance/gds-api-technical-and-data-standards
https://utopia.sk/wiki/display/opendata/Design+Open+Data+API#DesignOpenDataAPI-Poskytnitetriz%C3%A1kladn%C3%A9oper%C3%A1cie
http://datacube.statistics.sk/
http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api


Technický postup (viac detailov)

• veľká a komplikovaná množina údajov: API – tri základné volania

1)daj mi zoznam všetkých ID z datasetu

• rozdiel oproti súboru: sťahujeme vlastne iba jeden stĺpec
– menší a teda rýchlejší download, menšia záťaž servera

– vyhneme sa tomu, že všetci sťahujú všetko aj keď potrebujú iba časť

• ďalšie výhody:
– možnosť pridať filtrovanie

-> sťahujeme fakt len to, čo potrebujeme

– filtrovanie umožňuje aj „tretie základné volanie“

http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api#id-list
http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api


Technický postup (viac detailov)

• veľká a komplikovaná množina údajov: API – tri základné volania

2)daj mi všetky údaje k tomuto ID

• rozdiel oproti súboru: sťahujeme vlastne iba jeden riadok
– menší a teda rýchlejší download, menšia záťaž servera

– vyhneme sa tomu, že všetci sťahujú všetko aj keď potrebujú iba časť

• rieši „bulk download“ aj „inkrementy“:
– ak ešte nemáme nič, stiahneme si detaily pre každé ID

– ak už máme „všetko zo včera“ a vďaka „tretiemu volaniu“ vieme čo je nové,
nemusíme „sťahovať celé kvôli pár novým či pozmeneným riadkom“

http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api
http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api#details


Technický postup (viac detailov)

• veľká a komplikovaná množina údajov: API – tri základné volania

3)daj mi zoznam „čo je nové?“

• rozdiel oproti súboru: sťahujeme vlastne iba časť jedného stĺpca
– menší a teda rýchlejší download, menšia záťaž servera

– vyhneme sa tomu, že všetci sťahujú všetko aj keď potrebujú iba časť

• kľúčová funkcia pre všetky „priebežne dopĺňané veľké datasety“

• rieši „inkrementy“:
– ak už máme „všetko zo včera“ a vďaka tomuto

volaniu“ vieme čo je nové a teda nemusíme
„sťahovať celé kvôli pár novým či pozmeneným riadkom“

http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api
http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api


Technický postup (viac detailov)

• veľká a komplikovaná množina údajov: nepanikáriť,
stále sa dá rýchlo a lacno (relatívne)

– už existujú veľké štátne ISVS
(realizované „roky“ s nákladmi „za milióny“),
ktoré majú veľmi dobré Open Data API

● RegisterUZ, ITMS2014+, rozpocet.sk, ...

– samotné API bol náklad na úrovni dní, max mesiaca práce

– s ohľadom na cenu celku teda:
● malý náklad navyše
● veľká pridaná hodnota pre celú spoločnosť

• toto sa vlastne ani netýka drvivej väčšiny obcí a ani mnohých miest

http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api
http://www.registeruz.sk/cruz-public/home/api#details


Referencie

• Alvaria prednášky
– http://www.alvaria.sk/category/videoprednasky/

• štandardy ISVS
– https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/standardy-isvs/index.html

• Vyhláška 78/2020 Z. z.
– https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501

• GDS: API technical and data standards
– https://www.gov.uk/guidance/gds-api-technical-and-data-standards

http://www.alvaria.sk/category/videoprednasky/
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/standardy-isvs/index.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/78/20200501
https://www.gov.uk/guidance/gds-api-technical-and-data-standards


Doplňujúce informácie

• screenshoty sú zvyčajne z verejných webov
– screenshoty sú klikateľné a odkazujú tam, kde boli urobené

• „slidy“ o Prešove sú z prezentácií p. Mariany Hurnej,
použité s jej dovolením



www.alvaria.sk

Sledujte nás :
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