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Čo je Zverejniť.sk?

Portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr.

● Určený tzv. „povinným osobám“ (§2 Zákon č. 211/2000 Z. z)

= štátne orgány, obce, VÚC a nimi zriadené právnické osoby 

a pod.

● Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné. 

Zverejňovať tieto dokumenty prehľadne a pohodlne nie je jednoduché –

práve preto tu je Zverejniť.sk.



Ako to funguje?

Aktivácia 
prístupu

Vloženie 
kódu do 

webu

Zobrazenie 
tabuľky s 

dokumentami
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[zverejnit dokumenty=zmluvy]



Ako to funguje?

Stránkovanie

Dynamické 

vyhľadávanie

Zoradenie

€

€
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Ako to funguje?

Zobrazenie pomocou JavaScriptu:

V prípade, že JavaScript nie je povolený – zobrazenie pomocou rámu:

V prípade, že nie sú povolené rámy – zobrazí odkaz:
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Ako to funguje? RPO

Nahrávanie príloh

Kalendár



Výstupy nielen do tabuľky

• Open Data výstupy kompatibilné s 

data.gov.sk (Portál otvorených dát ÚPVS)

• JSON, XML, CSV, CSV pre Excel

• Zobrazenie všetkých dát pod jedným odkazom 

– ukážka: rohov.zinf.sk

zverejneniť informácie



Open Data – čo to je?

„Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého 

za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či 

nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, 

ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.“

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_open-data-otvorene-data/

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_open-data-otvorene-data/


Open Data

• Vo Veľkej Británii vláda v roku 2011 sprístupnila 8000 datasetov (štúdia Deloitte 2012). Využitie 

Open Data prinieslo 16 miliárd GBP. V ďalších rokoch prinášajú Open Data britskej ekonomike 2 

miliardy GBP ročne.

• Západným ekonomikám môžu Open Data ušetriť ročne 100 miliárd EUR na strane úradov a 450 

miliárd EUR na strane občanov.

• V EÚ v roku 2008 opakované používanie dát prinieslo 28 miliárd EUR s medziročným nárastom 

7%, čím patrí medzi najviac rozvíjajúce sa odvetvia,

• Miera sprístupňovania Open Data je novým kritériom pri rozhodovaní investorov, v ktorom štáte 

investovať.

• Pokles nákladov na zber dát a kontrolu kvality dát.

Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy - Návrh materiálu na rokovanie vlády SR, 31. 5. 2016



Ďalšie výhody

• Responzívny dizajn (administrácia aj 

embed)

• Spĺňa všetky zákonné požiadavky

• Verejná časť nevyužíva Cookies a 

nesleduje používateľov

• Pripojenie na register právnických osôb 

cez Slovensko.digital API

• Viac používateľov pre jeden subjekt

• Možnosť prispôsobiť zobrazenie pomocou 

vlastného CSS

• K dispozícií aj s programom pre 

Windows
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Program umožňuje bezpečné prihlásenie

bez hesla aj cez nezabezpečené pripojenia.



Ďakujem za pozornosť.

Ondrej Vrábel
ondrej.vrabel@pinf.sk


