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Prečo ešte stále veľa dát 
otvorených nie je? 



50+ Reasons Not to Release Open Data, 

Sunlight Foundation, 2013

1. Prečo by sme to mali robiť?!
2. Nikoho to nezaujíma
3. Nie je jasné použitie ____________{vložte 
názov údaju}
19. Je to drahé. Nemáme budget. 
32. Ak dáta poskytneme, ľudia ich zmenia
36. V zdrojových údajoch je neporiadok.
39. Súkromie?!
46. Naša organizácia zarába peniaze z predaja 
údajov

50+



Prečo by sme mali dáta 
otvárať?



„New combinations of data can create new knowledge

and insights which can lead to whole new fields of

application. We have seen this in the past, for example

when Dr. Snow discovered the relationship between

drinking water pollution and cholera in London in the

19th century by combining data about cholera deaths

with the location of water wells. . . This untapped

potential can be unleashed if we turn public

government data into open data.“

Open Data handbook, Open Knowledge International



Aké benefity z nich 
máme?



Ekonomický 
vplyv

Sociálny 
vplyv

Výkonnosť



TRANSPARENTNOSŤ.   
DEMOKRATICKÁ KONTROLA. 



• Transparentnosť: verejnosť rozumie, ako funguje 
vládnutie. Jeden z predpokladov na elimináciu 
korupcie a vykonávanie verejnej kontroly. 

• Dáta sú kľúčové pre demokraciu – znižujú 
informačnú asymetriu. 

• Surové dáta: vlastné interpretácie, nachádzanie 
komplexných obrazov a súvislostí – priestor pre 
investigatívnu prácu. 

• Kontrola: verejný rozpočet; zmluvy; eurofondy; 
dostupné dáta o hlasovaní v parlamente; o prijímaní 
legislatívy; vlastnícke štruktúry; a pod.

• Projekty: https://tender.sme.sk/,  
http://app.wheredoesmymoneygo.org// , 
http://farmsubsidy.openspending.org/



Rast ekonomiky                 
a zamestnanosti



Odhadovaná ekonomická hodnota otvorených 
dát do roku 2020 v EU28

• Analytical Report 9: The Economic Benefits of 
Open Data. 

• 325 miliardový biznis za 2016-2020

• 36,9% nárast podielu HDP od roku 2016 do 
roku 2020

• 100 000 pracovných pozícií

• 7,3% nárast pracovných pozícií v oblasti 
otvorených dát

• Štúdia McKinsey: 3-5 biliónov dolárov ročne

• Náklady vs. zisky  



Skvalitnenie života



• Každodenné dilemy – kam dať dieťa do školy?
V akej oblasti kúpiť nehnuteľnosť? Aká je
kvalita ovzdušia a vody v mojej obci? Koľko
nebezpečných psov je v mojom okolí? Kde je
najviac podnikateľských príležitostí, či
najväčšia nezamestnanosť?

• Informácie na jeden klik namiesto surfovania
štátnych webov

• Projekty: www.niceareas.co.uk ,
cesty.ineko.sk, www.finstat.sk
www.floodmodeller.com ,

www.afdc.energy.gov/locator/stations/



A veľa ďalších...



• Participácia

• Vývoj nových služieb a inovácií

• Zlepšenie účinnosti a efektivity verených 
služieb

• Meranie dopadu verejných politík

• Nové poznanie z kombinácie viacerých zdrojov



Ďakujem za pozornosť!

Iveta Ferčíková
iveta.fercikova@minv.sk


