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Zápis zo stretnutia s MV SR 

Číslo 
zápisu: 

3-MVSR-25 

 

Názov projektu:  Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe 

Kód projektu:     314011S979 

Miesto:  ÚPVII, Štefánikova 15 

Dátum a čas:  8.9.2020, 12:00 – 13:00 

 

Zúčastnení: 

Organizácia: Meno: 

MV SR p. Suja 

MIRRI M. Andrejkovič, M. Kučera, M. Šimoni, A. Fukas,  

1. Agenda  

P. č. Popis 

1. Živnostenský register 
 

2. Register prihlásených vozidiel – údaje ako sú uvedené v TP 
 

3. Mapa pokrytia verejného priestranstva kamerami (bezpečnejšia zóna) 

4. Štatistiky o kriminalite, priestupkoch a pokutách (ideálne s geolokačnými údajmi/kde sa daný priestupok, pokuta alebo kriminálny 
čin uskutočnil) 
 

5. EKS – IP adresy uchádzačov elektronických aukcií 

6. Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
 

7. Register politických strán a politických hnutí 

2. Záznam   

P. č. Popis 

Ad 1.  P. Suja objasnil, že živnostenský register obsahuje veľmi veľké množstvo údajov a bolo by vhodné, keby boli vytvorené presné 
požiadavky, ktoré údaje publikovať. 

Ad 2.  P. Suja objasnil, že problém je ten istý ako pri živnostenskom register. Je potrebné vytvoriť presné požiadavky na publikovanie. 

 

Ad 3.  Pri bode ohľadom mapy pokrytia verejného priestranstva kamerami je problém ohľadom vlastníkov daných zariadení. Nie všetky 
spadajú pod ministerstvo vnútra. Niektoré pokrývajú okrem verejného priestranstva aj chránené objekty. 

 

Ad 4.  Na stretnutí odznelo, že v prípade bodu č. 4 geolokačné údaje sú možné iba pri dopravných priestupkoch. Pri iných to možné nie 
je. 

Ad 5.  Systémy EKS ministerstvo vnútra len prevádzkuje, tým pádom bude potrebné otázky smerovať na majiteľov daného systému. 

 

3. Otvorené otázky 

ID Otvorená otázka Vzniesol Termín 
vyriešenia 

Závažnosť 

1.     

2.     

3.     
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4. Riziká 

ID Popis rizika Identifikoval Termín 
vyriešenia 

Závažnosť 

     

     

     

5. Zoznam úloh 

ID  Zodpovedný Termín Stav 

1.  Zaslanie listu na Ministerstvo vnútra priamo s uvedenými požiadavkami 
na jednotlivé datasety, ktoré boli na stretnutí rozoberané  

 

MIRRI 18.9.2020  

2.  Zaslanie dátovej štruktúry ohľadom živnostenského registra a registra 
prihlásených vozidiel. 

MV SR 30.11.2020  

3.  Zistiť či register EKS – IP adresy uchádzačov elektronických aukcií 
môže byť vypublikovaný.  

MV SR 30.11.2020  

4.  Zistenie, či je možné zvýšiť kvalitu datasetu na minimálne 3 hviezdičky 
v registroch spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových pristorov 
a registri politických strán a politických hnutí. 

MV SR 30.11.2020  

 

 
Dátum ďalšieho stretnutia   :  podľa potreby  
 
Zapísal    : Mgr. Matej Kučera 
 
Schválil   : Milan Andrejkovič  

 


