
Sila dát – ako ju využiť

Štát zverejňuje množstvo dát, cez ktoré mu môžeme vidieť do žalúdka. Ako ich 
využiť a dostať bližšie k ľuďom, aby si všimli ich silu a krásu?

Na tomto  workshope sme vymýšľali  konkrétne nápady na to,  ako naučiť  ľudí 
využívať dáta pre rôzne občianske aktivity a potreby. 

Workshop viedla Eva Vozárová

Facilitátori: Karolína Miková, Martin Pašiak

Otázky na ktoré sme hľadali odpoveď:

 Ako vytvoriť  u občanov dopyt po obsahu (obsahoch), ktoré umožňujú 
dáta?

 Aké spôsoby/formy prezentovania  dát sú atraktívne (a zrozumiteľné) 
pre občanov?

 Ako tieto spôsoby/formy „dostaneme“ k ľuďom?

Nápady,  ktoré  vzišli  od  účastníkov  sú  nižšie  zaznamenané  aj  s počtom 
hlasov, ktorými ich samotní účastníci ohodnotili. Každý účastník (spolu 26) 
mal k dispozícii 5 hlasov, z ktorých jednému návrhu mohol dať maximálne 
len jeden.    

Nápady týkajúce sa foriem prezentovania dát (forma):

 Dáta na úžitkových predmetoch. Využiť  často používané úžitkové 
predmety  na  grafík  alebo  iné  zrozumiteľné  ale  atraktívne 
prezentovanie  istých  dát  (napr.  na  krabice  s mliekom,  podpivníky, 
pivové fľaše (dáta o kriminalite), plastové poháre, potlačené hrnčeky – 
ak chcem aby si niečo ľudia isto zapamätali,  tak to dať na hrnčeky, 
ktoré používajú dlhodobo. (10 hlasov)

 Animované  videá zobrazujúce  vzťahov  alebo  poznania,  ktoré  boli 
získané  vďaka  dátam.  Informácia  prezentovaná  atraktívne  v 
animovanom filmíku napr. kam putujú naše dane (8 hlasov)

 Osobnosť propagujúca dáta, dátový misionár. (8 hlasov)

 Nafúknuté  gule  na  Hviezdoslavovom námestí  prezentujúce 
výdavky  mesta/magistrátu  na  deti  a mládež.  Na  základe  položky 
rozpočtu mesta, ktorý ide na deti a mládež vytvoriť gule/lopty, ktoré 
predstavujú  objem  prostriedkov,  ktorý  ide  na  konkrétne  aktivity; 
s popiskami na tých loptách. Okoloidúci by si to iste všimli a zaujímali 
sa. (7 hlasov)



 TV relácia: Slovensko z nadhľadu (podľa vzoru Holandska). Krátka 
relácia (napr. po počasí), ktorá ukazuje ľuďom zaujímavé a niekedy aj 
prekvapivé  údaje,  ktoré  bežne  nevedia  napr.  vo  vzťahu  k mape 
Slovenska,  napr.  množstvo  vrabcov  podľa  okresov.  Iný  variant: 
„Dátová Paľba“ na základe dát vyberané podnety/problémy, ktoré sa 
riešia. Námety by relácia sledovala až do ich vyriešenia. (1 hlas)

 Vytvoriť (happeningom) dátové kruhy v obilí (1 hlas)

Zaujímavé dáta pre ľudí (obsah)
 Superhrubá  mzda  na  výplatnom  liste  občana –  občania  lepšie 

rozumejú  koľko  z hodnoty  ich  práce  odvádzajú  štátu.  Obdobným 
nápadom  bolo  posielanie  tlačeného  výpisu  z individuálnych  účtov 
v zdravotnej poisťovni. To by dalo občanom informáciu o tom, koľko ich 
zdravie stojí štát („ja v zdravotníctve“). (23 hlasov)

 Aplikácia,  znázorňujúca  čo  sa  zrealizovalo  z eurofondov 
(štrukturálnych fondov). Na mape Slovenska zobraziť projekty (sumu, 
aktivity,  cieľové  skupiny)  a umožniť  porovnanie  napr.  s mierou 
nezamestnanosti,  s počtom  Rómov  v segregovaných  osadách  (pri 
projektoch zameraných na integráciu Rómov). (12 hlasov)

 Sprístupnenie  informácií  o track  recorde  sudcov (niečo  ako 
hodnotenie  sudcov  podľa  počtu  uzavretých  prípadov,  zverejnených 
rozsudkov,  dĺžky  konania  jednotlivých  súdnych  konaní  a ďalších 
vyhodnotiteľných  výsledkov).  Podobný  nápad  na  zverejnenie  track 
recordu notárov. (11 hlasov)

 Pomocník  pri  zdravom nakupovaní,  mapa  nedostatkov  zistených 
inšpekciou  v obchodných  reťazcoch  ako  aj  sprístupnenie  vlastností 
potravín (napr. cez načítanie čiarového kódu mobilom). (10 hlasov)

 Sprístupniť  aplikácie  zamerané  na  informácie  užitočné   pri  bežnom 
fungovaní občana – napr. kde je v mojom meste pohotovosť, resp. 
na ktorú pohotovosť mám ísť podľa miest môjho trvalého pobytu, alebo 
kde sú voľné parkovacie miesta... (8 hlasov)

 Aplikácia na webe:  „Čo platím z mojich daní?“,  alebo  „Koľko ma 
stoja jednotlivé uznesenie vlády?“. (7 hlasov)

 Zoznam  ľudí,  ktorí  robia  pre  štát/  verejnú  správu  (meno  plus 
zamestnávateľ) (6 hlasov)

 Vytvoriť a zverejniť mapu exekúcií. (4 hlasy)

 Ľudí zaujímajú dáta, ktoré sú s nimi osobne spojené. Ak vieme 
nájsť  spôsoby,  keď  konkrétny  človek  o sebe  dodá  aplikácii  nejakú 
informáciu  napr.  svoj  plat  a aplikácia  mu  ukáže  koľko  prispieva  na 



školstvo,  armádu  a policajtov,  tak  to  ho  môže  zaujímať.  Takto 
spracované dáta by boli pre ľudí zrozumiteľné. (1 hlas)

 Vytvoriť  Bratislavu  nahlas  2.0  (alebo/  aj  iného  mesta  či regiónu); 
možno tlačený materiál,  možno na webe zosumarizovať zaujímavé a 
nie až tak známe informácie o stave mesta (napr. životnom prostredí, 
doprave, urbanizme a oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života ľudí v 
tom meste/regióne). (1 hlas)

 Zverejniť zoznamy neplatičov, alebo register priestupkov. (1 hlas)
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