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Kto som

Peter Hanečák: zaujímam sa o mnohé otvorené veci

 programátor (od 1990)
 nadšený používateľ Open Source (od 1998)
 člen iniciatívy OpenData.sk (od 2011)
 člen SOIT (od 2012)
 člen projektu Open Data Node (od 2013)
 “balíčkovač” v projekte Fedora (od 2013)
 prispievateľ Slovensko.Digital (od 2015)

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

Čo je to Open Data?
Uplynulých zhruba 5 rokov
Ostatný rok
Aktuálna situácia
Výhľad do budúcna

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Čo je to Open Data?

hlavné princípy:
“čo nie je tajné, je verejné” (OpenData.sk)
“Open means anyone can freely access, 

use, modify, and share for any purpose 
(subject, at most, to requirements that 
preserve provenance and openness).”
(http://opendefinition.org/)

http://opendefinition.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Čo je to Open Data?

hlavné aspekty:
licencovanie v súlade s Open Definition:
“Open data and content can be freely used, 
modified, and shared by anyone for any purpose” 
(http://opendefinition.org/ , http://opendefinition.org/licenses/)

proaktívne publikovanie
otvorené formáty
strojovo spracovateľné

Open Data

nie Open Data

ODbL
PDDL

http://opendefinition.org/
http://opendefinition.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Uplynulých zhruba 5 rokov

2010: sformovanie komunity OpenData.sk

pod záštitou OZ Utopia
základom boli predchádzajúce aktivity 
ďalších subjektov:

 Aliancia Fair-play
 SOIT
 Transparency International Slovensko

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.fair-play.sk/
http://www.soit.sk/
http://www.transparency.sk/
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Uplynulých zhruba 5 rokov

2011+: Iniciatíva pre otvorené vládnutie (OGP)

SR sa pripojilo v septembri 2011
 12 úloh (z 22) sa týkalo Open Data

2012: sputenie data.gov.sk
2013: prvých 161 datasetov

 (1051 datasetov k 31.10.2016)

2015: prieskum dopytu najžiadanejších 
datasetov (https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-03)

 už zverejnené: napr. Register Adries, výsledky volieb, ...
 ešte nezverejnené: napr. Kataster, Obchodný register, ...

https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-03
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.minv.sk/?ros_ogp
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Uplynulých zhruba 5 rokov

2014+: Výnos 55/2014

nový pojem “otvorené údaje”
účinný od 15.3.2014
nové formáty: CSV a JSON
nový protokol: REST
náležitosti ohľadom licencovania
povinnosť evidovania datasetov
na data.gov.sk

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s
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Uplynulých zhruba 5 rokov

2014: Register účtovných závierok

Open Data API ako nenákladný prídavok
k veľkému informačnému systému
IMHO unikát, lebo:

 vo svete druhé (po UK), prvé čo do podrobnosti údajov
 prvé Open Data API v SR
 veľmi rýchly tzv. “re-use” aj v komerčnej sfére
 prvé riešenie pri ktorom spolupracovala
aj Open Data komunita

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.registeruz.sk/cruz-public/version/193084/static/api.html
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Ostaný rok

DanubeHack 2015

prvý hackaton k Open Data 
spoluogranizovaný aj štátnou správou
(SAŽP, NASES)
medzinárodná akcia
9 projektov
ceny v hodnote 3000€
výsledky: http://www.danubehack.eu/?#section-results

http://www.danubehack.eu/?#section-results
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.danubehack.eu/
http://www.danubehack.eu/?#section-gallery
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Ostaný rok

2015+: nová verzia data.gov.sk
(a.k.a. MOD)

viditeľné zmeny:
 nová grafika, nová verzia CKAN, ...

zmeny v pozadí:
 nástroje na ukladanie a publikovanie údajov
 integrované so slovensko.sk

čiastočne prispelo k zlepšeniu indikátorov 
SR v hodnotení EUDP (http://www.europeandataportal.eu/en/dashboard)

 SR č. 9 z 31 krajín, rok 2016

http://www.europeandataportal.eu/en/dashboard
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://data.gov.sk/dataset
http://www.comsode.eu/
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Ostaný rok

2015+: zvýšená aktivita Štatistického úradu

zverejňovanie informácií je podstatou 
existencie ŠÚ (viď štatút)
zmeny vo zverejňovaní z titulu Open Data:

 automatizovaný export do CSV
 voľba licencie CC-BY-SA
 evidencia datasetov na data.gov.sk

k 31.10.2016:
 ŠÚ: 606 datasetov
 celkovo: 1051 datasetov

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ostaný rok

2015+: zapojenie samosprávy

2015: Prešov
 zverejňovanie datasetov (už aj pred 2015)
 dátový katalóg
 licencia CC-BY
 evidovanie datasetov na data.gov.sk

2016: Levice

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=1100:0:
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Ostaný rok

2016: Register adries ako Open Data

prostredníctvom infraštruktúry data.gov.sk
ako jeden z pilotov MOD (Modul Open Data)

 MV SR poskytuje “interné” G2G API
 NASES cez API harvestuje údaje,
konvertuje ich do Open Data
a zverejňuje
 licencia CC-BY

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://data.gov.sk/dataset?tags=register+adries
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Ostaný rok

2015+: Referencovateľný identifikátor

a.k.a. URI
vo Výnose 55/2014 od r. 2014
od r. 2015 prebieha doplnenie Výnosu:
preklopenie existujúcich
tzv. “dátových prvkov”:

 z formátu XML
 aj do formátu RDF

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://metais.finance.gov.sk/howto/URI.URI/URI_HOWTO
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Ostaný rok

2016: Akčný plán OGP 2017-2019

14 úloh (zo 69) je z kategórie
Open Data alebo Open API
unikát: Open API

 otvoriť API na back-end systémy verejnej správy
aj pre tzv. 3rd party (firmy, NGO, ...)
 tým umožniť vznik efektívnych ucelených riešení
pre tzv. životné situácie
 bezpečné (vďaka eID a ZEP)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.minv.sk/?ros_ogp
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Ostaný rok

2015+: iniciatíva Slovensko.Digital

2007 až 2015:
 viac ako 900 mil. € z prostriedkov EÚ na informatizáciu
 z pohľadu občana vidno ale málo

preto vzniklo Slovensko.Digital (dnes už OZ)
cieľ: zvýšenie kvality dig. služieb štátu
spôsob: o.i. ukazovať dobré príklady

 napr. Ekosystem.Slovensko.Digital

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ekosystem.slovensko.digital/
https://slovensko.digital/
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Aktuálna situácia (2016)

na oficiálnej úrovni skôr útlm:
 voľby
 vytváranie nového Úradu podpredsedu vlády pre investície a 
informatizáciu
 predsedníctvo v Rade EÚ

okrem:
 USV ROS: Akčný plán OGP na 2017-2019

 spomínané skôr

 NASES: Stratégia a akčný plán sprístupňovania a 
používania otvorených údajov verejnej správy

 nová rola: dátový kurátor
 medzirezortný podporný tím
 ďalšie aktualizácie štandardov (Výnos 55/2014, ...)
 ďalšie nové datasety
 ...

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.minv.sk/?ros
https://www.nases.gov.sk/


19www.opendata.sk

Open Data v SR (2016)

Výhľad do budúcna (2017+)

odhad:
kto:

 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
 Slovensko.Digital
 a mnohí ďalší

čo:
 publikovanie prioritných datasetov
na základe verejných konzultácií
 zlepšovanie štandardov zverejňovania datasetov
 vynucovanie dodržiavania štandardov
v (najmä nových) ISVS
 aktivity smerujúce k reálnehu zhodnoteniu
zverejnených otvorených údajov

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-03#vyhodnotenie-dopytu
https://slovensko.digital/
https://www.vicepremier.gov.sk/
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Výhľad do budúcna (2017+)

ešte viac aplikácií

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

obdobné sumáre z predchádzajúcich období:

https://utopia.sk/wiki/display/opendata/Aktualne+dianie+v+SR

https://utopia.sk/wiki/display/opendata/Aktualne+dianie+v+SR
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Otázky?

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