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milí čitatelia,
prinášame vám prvé tohtoročné číslo nášho 

newslettra, aby sme vás opäť informovali 
o zaujímavých témach a uskutočnených aktivitách 
v dátovej oblasti počas januára. koniec minulého 
a úvod nového roka sa niesol v znamení 
sviatkov a home officov, ktoré, ako sa stále viac 
presviedčame, často stierajú rozdiel medzi pracovným 
a mimopracovným časom. Nepotrebnosť fyzického 
presunu „zo schôdzky na schôdzku“ a namiesto toho 
množstvo „callov“ spôsobilo výrazný nárast aktivít 
a zrýchlenie ich realizácie. až čas ukáže, čo toto 
zrýchlenie a nárast počtu paralelne realizovaných 
úloh prinesie...

v tomto čísle sa špeciálne venujeme téme boja 
proti byrokracii. ku koncu decembra nadobudla 
účinnosť posledná časť prvej novely zákona proti 
byrokracii (tzv. QuickWin2), ktorá sa zaoberá 
odstránením potvrdení o vybraných dávkach od 
Sociálnej poisťovne. Tým sa však snaha o zlepšenie 
života občanov nekončí a v legislatívnom procese 
sa nachádza ďalšia (druhá) novela zákona proti 

byrokracii (QuickWin3). vplyvu, ktorý táto novela 
prináša na zefektívnenie a zlepšenie procesu 
poukazovania podielu zaplatenej dane (asignácia 
2% z dane) sa venuje ďalší článok v rámci témy. 
Súčasne prinášame aj analytické zhodnotenie toho, 
aký prínos má táto snaha za minulý rok.

rok 2021 sa bude niesť v akcelerácii realizácie 
projektov v oblasti iT. dátová kancelária dostala 
tú dôveru a stala sa biznis vlastníkom viacerých 
národných projektov mirri. v tomto newslettri 
vám ich predstavíme a v nasledujúcich číslach sa 
im budeme postupne venovať podrobnejšie. Tieto 
projekty majú veľký potenciál zdynamizovať prechod 
z papierovej komunikácie so štátnymi inštitúciami 
na digitálnu formu a súčasne zefektívniť aj 
stransparentniť činnosť verejnej správy.

Ďakujeme za vaše odozvy na obnovenie nášho 
newslettra a o stály záujem o prispievanie do jeho 
obsahu. kolegovia z iných oddelení, odborov či sekcií 
mirri už pripravili niekoľko nových článkov a niektoré 
z nich si môžete prečítať na nasledujúcich stranách.

príjemné čítanie
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ODSTRáNENIE lISTINNýCh POTVRDENí  
K VYBRANýM DáVKAM SOCIálNEJ POISťOVNE

k 1. januáru 2021 nadobudla účinnosť časť ustanovení novely zákona proti 
byrokracii, na základe ktorých už občania nemusia dokladovať listinné 

potvrdenia k nemocenským a dôchodkovým dávkam v rámci úradných konaní 
na jednotlivých inštitúciách verejnej správy. 

v súvislosti s novelou zákona proti 
byrokracii vzťahujúcou sa na druhú vlnu 
antibyrokratických opatrení schválených 
vládou Sr v júni 2019 zabezpečilo 
ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Sr (mirri) v spolupráci 
so Sociálnou poisťovňou implementáciu radu 
zmien v informačných systémoch a ich rozhraniach 
s cieľom sprístupnenia údajov o nemocenských 
a dôchodkových dávkach voči oprávneným inštitúciám 
verejnej správy. 

Sprístupnenie údajov sa viaže k viac ako sto 
rôznym účelom vzťahujúcim sa k úradným konaniam 
a činnostiam takmer všetkých subjektov verejnej 
správy, ktoré vyplývajú z viacerých osobitných 
predpisov. od 1. januára tohto roka tak už občania 
nemusia v rámci desiatok tisícov konaní pred úradmi 
predkladať potvrdenia napr. o poberaní rôznych foriem 
dôchodkov (starobného, invalidného, vdovského/
vdoveckého, sirotského...) či nemocenských dávok 
(materskej, práce neschopnosti, ošetrovania člena 
rodiny...). 

konania, pri ktorých už občania nemusia nosiť 
ako listinné prílohy k žiadostiam potvrdenia zo 

Sociálnej poisťovne, súvisia napr. s posudzovaním 
nárokov na rôzne dávky (rodičovský príspevok, dávky 
v hmotnej núdzi, kompenzačné príspevky, príspevky 
na opatrovanie, príspevky ťzp...), oslobodením od 
správnych, súdnych a iných poplatkov (pred úradmi, 
koncesionárske poplatky rTvS, poplatky na obciach 
za psa, odpad...), spracovaním ročných zúčtovaní 
dane a daňových priznaní, štátnych a iných dotácií 
(poskytnutie sociálneho bývania, rekondičné aktivity, 
sociálne služby, právna pomoc...).

vďaka vyššie uvedeným opatreniam občania 
ušetria tisícky hodín svojho času a prostriedkov, ktoré 
museli doteraz spotrebovať v súvislosti so získavaním 
a nosením papierov zo Sociálnej poisťovne voči úra-
dom, ktoré ich vyžadovali pri posudzovaní nárokov na 
uvedené dávky, úľavy a dotácie od štátu.

mirri v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a ďal-
šími vybranými inštitúciami verejnej správy dbalo 
pri implementácii opatrení do praxe na to, aby zme-
ny čo najmenej ovplyvnili prácu úradníkov, a preto 
umožnili získavať údaje o dávkach automatizovane 
v elektronickej forme či už prostredníctvom portálu 
oversi. gov. sk, ako aj cez g2g služby iS centrálnej sprá-
vy referenčných údajov, na ktoré je napojený iS dcom 
využívaný viac ako 2000 obcami.

realizované protibyrokratické opatrenia výrazne 
prispejú k umožneniu zavedenia proaktívnych služieb 
štátu a vyriešeniu digitalizácie vybraných procesov 
verejnej správy.

Andrej 
Hajdúch
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pripravovaná novela zákona 
proti byrokracii obsahuje 
aj zjednodušenie asignácie 
2% dane 
do druhej novelizácie zákona 
proti byrokracii sa dostal aj 
návrh zjednodušenia procesu 
asignácie 2% dane z príjmov. 
predmetná zmena znamená 
úpravu troch zákonov, a to 
zákona o bankách, zákona o dani 
z príjmov i zákona o notároch 
a notárskej činnosti (Notársky 
poriadok). 
hlavné zmeny sa dotýkajú najmä: 
(1) spresnenia okruhu oprávnených 

subjektov,
(2) odstránenia nadbytočných 

uvádzaných údajov pri 
poukazovaní 2% z dane,

(3) zjednodušenia procesu 
registrácie organizácií do 
zoznamu prijímateľov 2% 
z dane,

(4) elektronizácie komunikácie 
s notármi.

(1) základnú právnu úpravu urču-
júcu okruh subjektov s potenciá-
lom byť oprávneným prijímateľom 
2% dane z príjmov a súvisiace 
povinnosti pri preukazovaní sku-
točností vedúcich k zápisu opráv-
neného subjektu do zoznamu 
prijímateľov zostavovaného 
každoročne Notárskou komo-
rou obsahuje § 50 zákona 
o dani z príjmov.

v navrhovanej práv-
nej úprave sa v zhode 
s 20-ročnou praxou, teda 
so skutočným stavom 
v záujme odstráne-
nia interpretačných 
problémov do okruhu 
oprávnených prijíma-
teľov 2% dane dopĺňa 
aj organizačná jednotka 
občianskeho združenia, 
ktorá koná vo svojom mene, 
ak je zapísaná do registra 
mimovládnych neziskových 
organizácii, ktorý vedie 
ministerstvo vnútra Sr 
(popri občianskom 
združení, nadácii, 
neinvestičnom 
fonde, neziskovej 

STOP BYROKRACII

Michaela  
Galia

organizácii poskytujúcej všeobec-
ne prospešné služby, účelovom 
zariadení cirkvi a náboženskej 
spoločnosti, organizácii s medzi-
národným prvkom, Slovenskom 

červenom kríži a subjektoch 
výskumu a vývoja).

(2) v súlade s koncep-
tom referenčných 
údajov a aplikáciou 
princípu „jedenkrát 
a dosť“ sa v novele 
navrhujú vypus-
tiť „nadbytočné“ 
identifikačné 
údaje prijímateľa 
2% dane z doku-
mentu tzv. „vyhlá-

senia o poukázaní 
podielu zaplatenej 

dane“, a to vzhľadom 
na systém referen-

covania a existenciu 
referenčného registra 

právnických osôb, keďže ide 
o údaje, ktoré už štát k dispo-

zícii má, a teda nie je potrebné, 
aby ich prispievatelia opätovne 
uvádzali. Na jednoznačnú iden-
tifikáciu prijímateľa stačí, ak 

prispievateľ uvedie už iba názov 
organizácie a jej identifikačné 
číslo (ičo).

(3) § 50 zákona o dani z príjmov 
ustanovuje viacero podmienok 
pre poukázanie podielu zaplate-
nej dane správcom dane prijíma-
teľovi uvedenému vo vyhlásení, 
okrem iného, že takýto oprávnený 
prijímateľ nemá nedoplatky na 
daniach, na jednotlivých druhoch 
poistného, že sa venuje ustano-
venému okruhu činností, že má 
zriadený účet v banke a pod.

jednou z podmienok vzniku 
statusu oprávneného prijímateľa 
2% dane z príjmov je, že prijíma-
teľ je osobou, ktorá sa venuje 
niektorej z činností zo zákonom 
vymedzeného okruhu prípust-
ných predmetov činností. zákon 
explicitne neustanovuje spôsob 
preukazovania tejto skutočnosti, 
ale v reálnom živote sú oprávnené 
subjekty povinné preukazovať túto 
skutočnosť predložením listinné-
ho znenia stanov konkrétnemu 
notárovi. uvedenú povinnosť bude 
možné v budúcnosti nahradiť ko-
naním príslušného notára ex offo, 
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a síce získaním adekvátnych úda-
jov zo „zbierky listín“ obsahujúcej 
elektronickú podobu stanov (ale 
aj zriaďovacích listín, zriaďovacích 
zmlúv, zakladacích listín, štatú-
tov, nadačných listín a ich zmeny 
a dodatky), ktorej existenciu už 
dnes predpokladá, popri registri 
mimovládnych organizácií, zákon 
o registri mimovládnych nezisko-
vých orgabizácií. Nadväzujúcim 
riešením bude pravdepodobne 
vyhlásenie registra mimovládnych 
neziskových organizácii vrátane 
časti obsahujúcej pôvodné listinné 
dokumenty v elektronickej podo-
be za referenčný register, z čoho 
priamo pre notárov vyplynie po-
vinnosť získavať si z neho údaje 
automatizovaným spôsobom refe-
rencovaním bez nutnosti predkla-
dania listinnej podoby dokumentov 
samotným žiadateľom.

jediná informácia, ktorú tak 
notár nevie získať zo štátnych 
registrov, je číslo účtu prijímate-
ľa, na ktoré má Finančná správa 
Sr zasielať 2% z dane. podľa 
aktuálne platnej a účinnej úpravy 
musí prijímateľ 2% z dane do-
niesť notárovi pri registrácii do 

zoznamu prijímateľov listinné 
potvrdenie z banky o vedení účtu. 
v navrhovanej právnej úprave sa 
navrhuje spôsob, ako by si notár 
túto informáciu o čísle účtu mo-
hol získať elektronickou komuni-
káciou s bankami. v príslušnom 
ustanovení zákona o bankách sa 
navrhuje rozšíriť okruh subjektov 
oprávnených oboznamovať sa 
s predmetom bankového tajom-
stva (číslo účtu prijímateľa), čím 
sa sfunkční, zlegalizuje a zjedno-
duší proces elektronickej auto-
matizovanej komunikácie medzi 
notármi a bankami pri preverovaní 
existencie bankových účtov prijí-
mateľov 2% daní.

(4) v danej súvislosti sa navrhu-
je aj novela Notárskeho poriad-
ku s cieľom redukcie listinných 
potvrdení naprieč celou verejnou 
správou a zintenzívnenia použí-
vania elektronickej komunikácie. 
ako jedno z možných riešení sa 
predkladá vydávanie osvedčení 
o vykonaní zápisu do registra 
určených právnických osôb (prijí-
mateľov 2% dane) notárom v elek-
tronickej podobe a ich zasielanie 

do el. schránky prijímateľov (žia-
dateľov) po adekvátnej a legálnej 
autorizácii príslušným notárom. 
v spojitosti a aktuálnym veľmi 
intenzívnym procesom zriaďovania 
a následnej aktivácie elektronic-
kých schránok pre právnické osoby 
v zmysle zákona o e-governmente 
by mali mať takmer všetky opráv-
nené subjekty zriadené a aktivova-
né el. schránky ex offo najneskôr 
k 1.1. 2021, pričom organizáciám 
s medzinárodným prvkom je mož-
né takúto schránku v zmysle plat-
nej a účinnej právnej úpravy zriadiť 
na ich žiadosť. preto elektronická 
forma komunikácie v danom prípa-
de nepredstavuje väčší problém. 

v praktickom živote sa právna 
úprava navrhovaná v novele prejaví 
ako uplatnenie princípu jedenkrát 
a dosť, zníženie administratív-
nej záťaže dotknutých subjektov 
pri preukazovaní ich statusu ako 
oprávnených prijímateľov 2% dane 
z príjmu a zároveň zefektívnenie 
a zjednodušenie preverovania 
súvisiacich skutočností – osvedčo-
vania splnenia stanovených pod-
mienok – samotnými notármi.
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overSi po roku – analýza vplyvov 
zákona proti byrokracii
analytici inštitútu digitálnych 
a rozvojových politík mirri sa 
v analýze overSi po roku zamerali 
na prevádzku portálu oversi.gov.sk 
ako výsledok druhého antibyro-
kratického balíčka. v sérii článkov 
sa budeme venovať jednotlivým 
oblastiam našej analýzy a budeme 
podrobnejšie predstavovať zistenia 
inštitútu. 

projekt over.si je pretavením 
myšlienky „jedenkrát a dosť“. 
Tento projekt predstavuje jeden 
z úspešných počinov mirri v ob-
lasti egovernmentu na Slovensku. 
jeho úspešnosť potvrdilo aj víťaz-
stvo projektu over.si v roku 2018 
v ankete kongresu iTapa.

portál sa v súčasnosti neustá-
le rozširuje a poskytuje ďaleko 
viac potvrdení, ako to bolo pri 
spustení prevádzky portálu kon-
com augusta 2018. za rok pre-
vádzky portál poskytol viac ako 

278-tisíc výpisov/odpisov spome-
dzi štyroch druhov poskytovaných 
potvrdení. Najväčší dopyt zazna-
menávame zo strany ministerstva 

vnútra Sr, a to až 45,5 %, nasle-
dujú obce a mestá (24,4 %) a mi-
nisterstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny Sr s 11,2 % zo všetkých 

poskytnutých potvrdení z portálu 
oversi.gov.sk. Najväčší dopyt z po-
hľadu jednotlivých potvrdení bol 
po odpisoch z registra právnic-

kých osôb (58 %), nasleduje výpis 
z listu vlastníctva (32 %), kópia 
katastrálnej mapy (7 %) a výpis 
z registra trestov (3 %). 

Súčasťou zdrojov dát v analýze 
boli tiež odpisy poskytnuté z iS 
dcom (informačný systém dáto-
vého centra obcí a miest), ktorý je 
v prevádzke od roku 2016 a posky-
tuje eSlužby občanom na úrovni 
regionálnej a miestnej samosprávy 
a umožňuje vybraným mestám 
a obciam vykonávať verejnú moc 
elektronicky. za sledované obdo-
bie (09/2018 – 08/2019) poskytol 
iS dcom 124,9 tisíca odpisov pre 
občanov. celkovo, vrátane potvrde-
ní z portálu oversi.gov.sk, eviduje-
me viac ako 403-tisíc poskytnutých 
potvrdení, čím po aktualizácii 
analýzy nákladov a prínosov bola 
dosiahnutá úspora vo výške 4,9 
milióna eura (ročne) s ročnými 
prevádzkovými nákladmi vo výške 
916-tisíc eur, pričom v prvom roku 
investície ide o náklady vo výške 
3,6 milióna eur.

v ďalších číslach sa budeme 
venovať podrobnejšie porovnaniu 
papierového sveta s elektronic-
kým, vyhodnoteniu cba k projek-
tu, prehľadu časovej vyťaženosti 
portálu oversi.gov.sk a rozsahu 
a primeranosti zákazníckej podpo-
ry portálu oversi.gov.sk. 

Pavol  
Fedor

STOP BYROKRACII
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DESI INDEX

dESi index, jeho prínosy a dátové 
zdroje z ktorých čerpá
článok je prvým z trojdielnej sé-
rie na tému dESi indexu a vývoja 
postavenia, ktoré v ňom Sloven-
ská republika zastáva. dESi index, 
alebo aj „digital Economy and 
Society index”, je rebríček posudzu-
júci mieru digitalizácie ekonomík 
a spoločností krajín Európskej únie. 

index pozostáva z piatich di-
menzií s rôznou váhou: dostupnosť 
internetového pripojenia (25%), 
ľudský kapitál (25%), využívanie in-
ternetových služieb (15%), integrá-
cia digitálnych technológií v pod-
nikoch (20%) a digitálne verejné 
služby (15%). jednotlivé dimenzie 
sú ďalej tvorené 12 poddimenziami 
a 37 indikátormi (čísla aktuálne 
pre dESi 2020), ktoré sa z času na 
čas obmieňajú s cieľom reflekto-
vania technologických a spoločen-
ských zmien a na základe dostup-
nosti spoľahlivých údajov. v otázke 
aktualizácie štruktúry indexu je 

však Európska komisia vzhľadom 
na záujem zachovať kontinuitu 
časového radu údajov pomerne 
konzervatívna. 

pokrok v oblasti digitalizácie je 
jednou z najvyšších priorít Európ-
skej komisie a taktiež celosvetovo 
dôležitou témou. digitalizácia má 
potenciál zlepšiť a zjednodušiť 
životy občanov a výrazne podporiť 
národné ekonomiky. hlavným prí-
nosom dESi indexu je, že umožňuje 
krajinám monitorovať svoj progres 
v jednotlivých dimenziách digitali-
zácie a porovnávať svoje výsledky 
s výsledkami ostatných štátov. 

dáta použité v dESi indexe 
zbiera Európska komisia od re-
levantných štatistických autorít 
formou dotazníkov Eurostatu, 
zo štúdií vypracovaných pre Eu-
rópsku komisiu, z egovernment 
benchmark reportov či prostred-
níctvom Európskeho dátového 
portálu. dáta sa zbierajú na pra-
videlnej báze a historické dáta sa 
preverujú pri každej novej publiká-
cií či zmene metodiky. 

počas svojej krátkej sedemroč-
nej existencie prešla metodika 
tvorby dESi indexu rôznymi zme-

nami. ako príklad môžeme uviesť 
odstránenie poddimenzie ehealth 
z dôvodu nemožnosti zabezpeče-
nia včasného zberu údajov (2016) 
či pridanie indikátorov 4g pokry-
tia (2017), veľmi rýchleho broad-
bandu (2018) a big data (2019). 
pri budúcich zmenách metodiky 
Európska komisia plánuje zohľad-
niť nové technologické a sociálne 
trendy, ako napríklad umelú inte-
ligenciu, internet vecí, blockchain, 
teleworking či kritickú analýzu 
online obsahu. 

Na základe vyššie uvedeného 
je evidentné, že i napriek svojmu 
značnému potenciálu prispieť 
k rozvoju krajiny je digitalizácia ex-
trémne dynamickým fenoménom, 
ktorý si vyžaduje strategické plá-
novanie, pohotové reakcie a v ne-
poslednom rade i značné finančné 
investície zo strany štátu. zostáva 
sa už teda spýtať iba nasledovné: 
ako sa pri plnení tejto náročnej 
úlohy darí Slovensku? 

o vývoji postavenia Slovenska 
v dESi indexe a jeho porovna-
ní s inými členskými štátmi sa 
dozviete viac v ďalšom vydaní 
newslettru.

Tabuľka: dátové zdroje dESi indexu 2020
zdroj dimENzia Sub-dimENzia iNdikáTor

Eurostat – community survey  
on icT usage in households  
and by individuals

1 pripojiteľnosť 1a pevné zavedenie 
širokopásmového pripojenia

1a1 celková miera využívania pevného 
širokopásmového pripojenia
1a2 miera využívania pevného širokopásmového 
pripojenia s rýchlosťou minimálne 100 mbps

2 Ľudský kapitál 2a zručnosti používateľov 
internetu

2a1 aspoň základné digitálne zručnosti
2a2 viac ako základné digitálne zručnosti
2a3 aspoň základné softvérové zručnosti

3 využívanie 
internetových služieb

3a používanie internetu
3a1 Ľudia, ktorí nikdy nepoužili internet
3a2 používatelia internetu

3b online aktivity

3b1 Správy
3b2 hudba, videá a hry
3b3 video na požiadanie
3b4 videohovory
3b5 Sociálne siete
3b6 účasť na online kurzoch

3c Transakcie
3c1 bankovníctvo
3c2 Nákupy
3c3 predaj online

5 digitálne verejné služby 5a e-government 5a1 používatelia elektronickej verejnej správy

European commission through 
the communications committee 1 pripojiteľnosť

1a pevné zavedenie 
širokopásmového pripojenia

1a2 miera využívania pevného širokopásmového 
pripojenia s rýchlosťou minimálne 100 mbps

1c mobilné širokopásmové 
pripojenie

1c2 miera využívania mobilného 
širokopásmového pripojenia
1c3 pripravenosť na zavedenie sietí 5g

broadband coverage in Europe 
studies for the European 
commission by ihS markit, omdia 
and point Topic

1 pripojiteľnosť
1b pevné širokopásmové pokrytie

1b1 rýchle širokopásmové pokrytie (Nga)
1b2 pokrytie pevnou sieťou s veľmi vysokou 
kapacitou (vhcN)

1c mobilné širokopásmové 
pripojenie 1c1 pokrytie sieťami 4g

broadband retail prices study 
by Empirica 1 pripojiteľnosť 1d index cien širokopásmového 

pripojenia 1d1 index cien širokopásmového pripojenia

Eurostat – labour force survey 2 Ľudský kapitál 2b pokročilý vývoj
2b1 odborníci na oblasť ikT
2b2 odborníčky na oblasť ikT

Eurostat (table educ_uoegrad03, 
using selection iScEd11=Ed5-8) 2 Ľudský kapitál 2b pokročilý vývoj 2b3 absolventi odboru ikT

Eurostat – community survey 
on icT usage and ecommerce 
in Enterprises

4 integrácia digitálnych 
technológií

4a digitalizácia podnikania

4a1 Electronické zdieľanie informácií
4a2 Sociálne médiá
4a3 veľké dáta
4a4 cloud

4b Elektronický obchod
4b1 mSp využívajúce predaj cez internet
4b2 obrat elektronického obchodu
4b3 cezhraničný predaj cez internet

egovernment benchmark 5 digitálne verejné služby 5a e-government
5a2 vopred vyplnené formuláre
5a3 poskytnutie služby online
5a4 digitálne verejné služby prepodniky 

European data portal 5 digitálne verejné služby 5a e-government 5a5 otvorené údaje

Nikola 
Bírošíková
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Európska komisia pokračuje 
v odbúravaní bariér v prístupe 
k údajom 
koncom novembra minulého roka 
Európska komisia (Ek) nadviazala 
na februárovú Európsku dátovú 
stratégiu prvým návrhom legis-
latívy v oblasti údajov. ambíciou 
Ek je prostredníctvom adekvátnej 
regulácie pomôcť európskej eko-
nomike maximálne využiť obrovský 

potenciál priemyselných údajov 
a veľkého množstva kvalitných 
údajov verejného a súkromného 
sektora, ktoré Eú generuje.

Návrh Nariadenia o európskej 
správe údajov (data governance 
act – dga) sa zameriava najmä na 
zvýšenie dostupnosti európskych 
údajov uľahčením ich zdieľania 
medzi rôznymi sektormi. mecha-
nizmy takéhoto zdieľania údajov 
však majú klásť najvyššie náro-
ky na bezpečnosť a zachovanie 
kontroly občanov a firiem nad ich 
údajmi. dga zároveň vytvára aj 
podmienky na vznik európskych 

dátových priestorov v rôznych 
sektoroch hospodárstva, ktoré 
tiež avizovala Európska dátová 
stratégia.

zvýšenie dôvery v zdieľanie 
údajov sa návrh snaží dosiahnuť 
vytvorením neutrálnych sprostred-
kovateľov údajov. malo by ísť 
o entity oddelené od spracovate-
ľov údajov, ktoré prepoja dátové 
subjekty (občanov a firmy) so záu-
jemcami o spracovanie ich údajov. 
ich účelom by malo byť dohliada-
nie na bezpečnosť a ochranu práv 
a oprávnených záujmov dátových 
subjektov.

dga tiež prichádza s novým 
konceptom dátového altruizmu, 
ktorý sa snaží v rámci navrhova-
ných mechanizmov správy údajov 
inštitucionalizovať. prostredníc-
tvom špeciálne vytvorených or-
ganizácií by mali mať jednotlivci 
a spoločnosti možnosť dobrovoľne 
poskytnúť svoje údaje na spracova-
nie vo verejnom záujme.

v neposlednom rade dga na-
vrhuje zaviesť mechanizmy zdie-
ľania údajov verejného sektora, 
ktoré nie je možné publikovať ako 
otvorené údaje, keďže sa na nich 
vzťahujú práva a chránené záujmy 

tretích strán (t. j. právo duševné-
ho vlastníctva, ochrana osobných 
údajov, ochrana obchodného 
tajomstva).

predložený návrh však prináša 
aj niekoľko výziev. v prvom rade 
bude dôležité vyjasniť viaceré 
otázky jeho paralelnej aplikácie 
s už existujúcou dátovou legisla-
tívou – predovšetkým všeobecným 
nariadením o ochrane osobných 
údajov a nariadením o rámci pre 
voľný tok iných ako osobných 
údajov. zároveň sú mnohé detaily 
aktuálneho textu návrhu naria-
denia pomerne vágne a členským 

štátom nechávajú veľkú flexibilitu 
pri ich implementácii. Existuje 
preto riziko, že výsledkom nemusí 
byť očakávaná úroveň harmonizá-
cie pravidiel. diskusie členských 
štátov o návrhu nariadenia sa však 
začali pomerne nedávno, dá sa 
preto očakávať, že text sa bude 
ďalej konkretizovať.

Sekcia digitálnej agendy v spo-
lupráci s dátovou kanceláriou pri-
pravila k návrhu dga riadne pred-
bežné stanovisko, ktoré v krátkom 
čase predloží do medzirezortného 
pripomienkového konania a zverej-
není na portáli Slov-lex.

DATA GOVERNANCE ACT

Katarína 
Schwertnerová
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REFERENČNÉ ÚDAJE A ČíSElNíKY

ako používať základné číselníky 
v elektronických formulároch
zaujímavou témou, ktorá ešte ne-
bola spomínaná v tomto bulletine, 
je používanie základných číselní-
kov v elektronických formulároch. 
problematikou elektronických for-
mulárov z hľadiska štruktúry Xml 
(Extensible markup language) sa 
zaoberá vyhláška o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy. 

v prílohe s názvom štandard 
elektronických formulárov je za-
definované používanie dátových 
prvkov v elektronických formulá-
roch. prioritne by sa vo formulá-
roch mali používať dátové prvky, 
ktoré sú registrované v centrálnom 
dátovom modeli. v prípade, ak sa 
dátový prvok nenachádza v cen-
trálnom dátovom modeli, je možné 
použiť aj vlastný dátový prvok. Tie-
to dátové prvky by sa mali popiso-
vať v jazyku Xml. v budúcnosti sa 
uvažuje o nahradení štruktúry Xml 
štruktúrou rdF.

Viktória  
Šunderlíková

medzi štandardizované dátové 
prvky patria aj základné číselníky. 
je žiaduce, aby sa v elektronických 
formulároch používali číselníkové 
hodnoty vždy, keď je to len možné, 
aby sa minimalizovali nečíselníko-
vé integrácie. 

v legislatíve máme zadefino-
vanú štruktúru jednotného refe-
rencovateľného identifikátora pre 
základný číselník v tvare https:// 
data.gov.sk/set/codelist/XXXXX, 
ktorá tvorí základ štruktúry Xml 
pre základný číselník. jednotný 
referencovateľný identifikátor 
základného číselníka je súčasťou 
centrálneho dátového modelu je 
registrovaný v metaiS. pre základ-
ný číselník je zadefinovaná forma 
Xml v tvare:
<Codelist>

<CodelistCode> 
https://data.gov.sk/set/
codelist/CLXXXXX 
</CodelistCode>
<CodelistItem>
v prípade, ak je potrebné po-

písať nezákladný číselník, používa 
sa referencovateľný identifikátor 
v tvare https://lokalna domena/ set/
codelist/XXXXX, to je napr. https://

metais.vicepremier.gov.sk/ set/code-
list/XXXXX. 

v tomto prípade by sa používa-
la schéma Xml v tvare:
<Codelist>

<CodelistCode> 
https://metais. 
vicepremier.gov.sk/set/
codelist/CL004001 
</CodelistCode>
<CodelistItem>
Tento číselník by nebol súčas-

ťou centrálneho dátového modelu, 
ale súčasťou dátových modelov jed-
notlivých inštitúcií štátnej správy. 

používaním štandardizovaných 
prvkov v elektronických formulá-
roch sa zlepší kvalita vstupných 
údajov, pretože používatelia nebu-
dú vypĺňať voľný text. používaním 
základných číselníkov vo formulá-
roch sa nám štandardizujú vstup-
né údaje, ktoré v neskorších pro-
cesoch spracovávania dát uľahčia 
proces referencovania a stotožňo-
vania. mnohé z formulárov slúžia 
práve na výkon verejnej moci, na 
ktorý sa vzťahuje práve zákon 
o e-governmente, ktorý hovorí 
o povinnosti používať referenčné 
údaje a základné číselníky. 

ODBORNÉ ČláNKY
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OTVORENÉ ÚDAJE 

dátová kancelária navrhla 
zoznam datestov publikačného 
minima štátnej správy
publikačné minimum štátnej správy 
je minimálny zoznam dát (datase-
tov), ktorý musí každý povinný sub-
jekt (ministerstvá a ostatné ústred-
né orgány štátnej správy) publikovať 
a aktualizovať na centrálnom portáli 
otvorených údajov data.gov.sk vo 
forme otvorených údajov. 

počas roku 2020 dátová 
kancelária vypracovala návrh 
zoznamu datasetov publikačné-
ho minima štátnej správy, ktoré 
budú rozdelené do troch častí 
z hľadiska časovej povinnosti ich 
zverejňovania. zoznam datasetov 
prvej časti je dostupný na adrese 
https://datalab.digital/publikacne- 
minimum-statnej-spravy/.

pre túto prvú časť boli už 
identifikované aj konkrétne dá-
tové štruktúry pre ich publikáciu. 
Formálne definované publikačné 
minimum, podľa ktorého budú 
jednotlivé povinné subjekty zverej-
ňovať svoje datasety, je dostupné 
na metaiS (https://wiki.vicepremier.
gov.sk/pages/viewpage.action? 
pageid=64716866).

údaje z publikačného minima 
štátnej správy je možné zverejňo-
vať v rôznych dátových formátoch. 
Na základe strategickej priority 
otvorené údaje https:// 
www.mirri.gov.sk/wp-content/ 
uploads/2018/10/Sp_otvorene_ 
udaje_schvalena-2.pdf je prefero-
vaný formát zverejňovania údajov 
rdF (ako najvyšší stupeň intero-
perability a strojovej spracova-
teľnosti). vzhľadom na chýbajúcu 
softvérovú podporu súčasného 
portálu otvorených údajov data.
gov.sk dátová kancelária poskytu-
je maximálnu súčinnosť pri jeho 
tvorbe. v súčasnosti preto stačí 
publikovať na portáli otvorených 
dát cSv distribúciu daného da-
tasetu v predpísanej zverejnenej 
štruktúre a v spolupráci s dátovou 

kanceláriou sa vytvorí aj jeho rdF 
forma. otvorenou otázkou zostáva 
publikovanie otvorených údajov 
z centrálnych registrov ako napr. 
centrálny register zmlúv a podob-
ne. ak má povinný subjekt zákon-
nú povinnosť zverejňovať dáta 
v týchto centrálnych registroch, 
nie je, samozrejme, povinné dupli-
citne tieto datasety publikovať na 
centrálnom portáli. avšak samot-
né centrálne portály, napr. czr.
sk, nesprístupňujú svoje údaje ako 
otvorené údaje (možnosť stiahnuť 
si celý dataset). zmluvy z uvede-
ného registra je možné sťahovať 
náročnou programovou architektú-
rou (crawlovaním obsahu portálu). 
Našou snahou bude aj tieto údaje 
publikovať na centrálnom portáli 
vo forme otvorených údajov. 

 už teraz sa intenzívne stretá-
vame a rokujeme so zástupcami 
jednotlivých povinných subjektov, 
aby sme ich informovali o budú-
cich povinnostiach, ale aj o do-
siahnutí plnenia záväzkov v ob-
lasti open data na „dobrovoľnej“ 
báze, opierajúc sa o medzinárodné 
strategické dokumenty a príslušné 
uznesenia vlády Sr.

Miroslav 
Líška

Markéta  
Šimoni
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PROJEKTY DáTOVEJ KANCEláRIE

dátová kancelária v roku 2021 
rozbieha viacero projektov efek-
tívnejšej verejnej správy
rok 2021 bude rok projektov, aj 
takto by sa dal nadchádzajúci rok 
pomenovať z pohľadu dátovej 
kancelárie. celý koncept strategic-
kej priority manažmentu údajov je 
postavený na špecifických cieľoch, 
ktoré prinesú pozitívny vplyv na 
zlepšenie manažmentu údajov 
a ich vzájomnej výmeny vo verejnej 
správe. a to tak po stránke kvality, 
kvantity, ako aj na zabezpečenie 
základných princípov definovaných 
v Národnej koncepcii informatizá-
cie verejnej správy. 

v dnešnej technicky vyspelej 
dobe už k životu človeka neodmys-
liteľne patria informačno-komuni-
kačné technológie (ikT). deti majú 
dnes často viac informácií ako ich 
rodičia. od malička pracujú s tech-
nikou, a keďže majú vyvinutú 
schopnosť učiť sa, dokážu sa rých-
lo dostať ku komunikačným a in-

formačným technológiám, a preto 
jedným z hlavných cieľov dátovej 
kancelárie je najmä zvýšenie kvali-
ty, štandardu a dostupnosti slu-
žieb e-governmentu pre občanov 
a podnikateľov ako aj modernizá-
cia a racionalizácia verejnej sprá-
vy. pod tým si konkrétne môžeme 
predstaviť zefektívnenie procesov, 
aby si štátna a verejná správa 
vymieňala údaje, nevyžadovala od 
občana doklady a údaje, ktorými 
už disponuje, aby sa zefektívnila 
komunikácia vo verejnej správe 
medzi občanom a štátom, aby sa 
minimalizovala potreba chodenia 
občanov na úrady, aby sa umožnilo 
poskytovanie otvorených údajov 
zo strany štátnych a samospráv-
nych orgánov, na základe ktorých 
sa dajú navrhovať a rozvíjať ďalšie 
stratégie v oblasti jednotlivých 
aktivít, ktoré optimalizujú štatis-
tickú efektívnosť a kvalitu údajov 
vo verejnej správe. 

v neposlednom rade to ve-
die k zefektívneniu vynakladania 
verejných zdrojov. pozorný čitateľ 
našich článkov postrehol, že v po-
sledných vetách sú skryté hlavné 
témy, ktorými sa dátová kancelá-

Juraj  
Paulen

ria zaoberá, tie už bližšie predsta-
vovať azda ani nie je potrebné. 

Na vyššie uvedenom obrázku 
sú zobrazené väzby medzi hlavný-
mi témami a národnými projektmi 
v gescii dátovej kancelárie, ktoré 
sú kľúčové z pohľadu efektívnej-
šieho a lepšieho fungovania verej-
nej správy. projekty sú financované 
z operačného programu Efektívna 
verejná správa alebo operačného 
programu integrovaná infraštruk-

túra. konkrétne hovoríme o týchto 
národných projektoch, ktorých 
prínosmi sú:

dátová integrácia preto nad-
väzuje na použitú technológiu 
z dôvodu interoperability a nepo-
trebnosti vyvíjania nových trans-
formácií. jednou z kľúčových úloh 
v projekte di je aktívne zavedenie 
referencovateľných identifikátorov 
(uri) a centrálneho modelu údajov 
verejnej správy. realizáciou národ-

ného projektu di sa výrazne posilní 
princíp „jedenkrát a dosť“ formou 
sprístupnenia veľkého množstva 
údajov verejnej správy.

Národný projekt centrál-
na integračná platforma (ďalej 
len cip) rozvíja iS cSrú, ktorý je 
od svojho vzniku postavený na 
open-sourcovom riešení na plat-
forme Talend, o nové funkciona-
lity. Táto platforma je na potreby 
mirri Sr upravovaná a vyvíjaná. 

projekt cip nadväzuje na použitú 
technológiu z dôvodu interope-
rability a nepotrebnosti vyvíjania 
nových transformácií. modernizá-
ciou a rozšírením funkcionality iS 
cSrú sa posilní prínos pre princíp 
„jedenkrát a dosť“ a výrazne tak 
napomôže zníženiu byrokracie.

Národný projekt manažment 
osobných údajov (ďalej len mou) 
zhmotňuje po praktickej stránke 
službu „moje údaje“ v podobe 
nového modulu iS cSrú. jednou 
z kľúčových priorít mirri je zabez-
pečiť modernú a efektívnu komu-
nikáciu občana a podnikateľa so 
štátom. projekt mou zabezpečí 
dostupnosť potrebných relevant-
ných údajov o fyzickej alebo práv-
nickej osobe. zvýši sa tým súčasne 
aj dátová kvalita v informačných 
systémoch štátu a zlepší sa apli-
kácia princípu „jedenkrát a dosť“. 
To následne vedie k zníženiu 
byrokracie. realizáciou mou budú 
dostupné funkcionality ako prístup 
k údajom, dokladom a vybraným 
životným situáciám (napríklad cez 
mobilné zariadenie). 

hlavným cieľom národného 
projektu otvorené údaje 2.0 (ďalej 
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matej kučera sa v dátovej kancelá-
rii venuje problematike otvorených 
údajov. v kompetencií má pub-
likovanie najžiadanejších data-
setov v štátnej a verejnej správe 
a následne aj meranie ich kvality. 
okrem toho spolupracuje pri snahe 
o zlepšenie postavenia Slovenska 
v rebríčkoch open data maturity 
index, ourdata index (oEcd) či di-
gital Economy Society index (dESi) 
a podieľa sa aj na tvorbe publikač-
ného minima pre štátnu a verejnú 
správu vrátane vytvárania metodi-
ky pre manažment údajov verejnej 
správy.

do dátovej kancelárie pri-
šiel zo Sociálnej poisťovne, kde 
pracoval viac ako päť rokov ako 
špecialista na metodickú činnosť 
pri vývoji a aplikácii informačných 
systémov a definovaní kpi kvality 
údajov v informačných systémoch. 
podieľal sa tiež na tvorbe štan-
dardov pre meranie kvality údajov. 
venoval sa aj metodicko-pora-
denskej činnosti vrátane imple-
mentácie nariadení Eú a zákona 
o ochrane osobných údajov (gdpr) 
a posudzovaniu žiadostí o určenie 
uplatniteľnej legislatívy Eú. 

pred nástupom do Sociálnej 
poisťovne pracoval v úplne iných 
oblastiach. Ešte ako študent bol 
referentom kultúrneho oddelenia 
miestneho úradu bratislava – 
Staré mesto. 

matej sa dlhodobo 
venuje folklórnemu tancu 
a už takmer dve desaťro-
čia je členom folklórneho 
súboru lipa. je aktívnym 
obyvateľom ružinova, čo 
súvisí aj s jeho záujmom 
o aktuálne politické, eko-
nomické, sociálne a kul-
túrne dianie. rád cestuje 
a spoznáva nové kultúry, 
s obľubou chodieva do 
divadla (keď je otvore-
né) a venuje sa špor-
tu, najmä crossfitu.

MATEJ KUČERA

len oú) je rozvoj a dobudovanie 
centrálnych technických kom-
ponentov a prostriedkov 
na trvalé sprístupňova-
nie otvorených úda-
jov verejnej správy 
Sr. doposiaľ bolo 
publikovanie 
opendata zo 
strany ich po-
skytovateľov na 
centrálny portál 
málo automati-
zované a pomerne 
manuálne náročné. 
pod opendata sa 
bude rozumieť aj pub-
likovanie a správa open-
Source vytvoreného štátom, 
prakticky pôjde o vytvorenie 
štátneho git hubu. z technologic-
kej architektúry iS cSrú (prípad-
ne cip) sa predpokladá využitie 
niektorých funkcionalít, tak, aby 
platforma pre oú vedela zužitko-
vať už existujúce funkčné časti 
systému pre publikáciu otvorených 
údajov, čím sa zvýši interoperabili-
ta otvorených údajov na európskej 
úrovni použitím štandardizované-
ho formátu metaúdajov.

posledným, ale nemenej pod-
statným národným projektom je 
konsolidovaná analytická vrstva 
(ďalej len kav), ktorá podobne ako 
projekty mou a oú bude tvoriť 
nový modul iS cSrú. dôvodom 
realizácie tohto projektu je zabez-
pečiť základnú infraštruktúru pre 
analytické jednotky a ďalšie inšti-

túcie vo verejnej správe. Súčasne 
vybuduje inštitúciám naj-

modernejšie analytické 
nástroje formou SaaS 

služieb. prínosom 
projektu bude do-

stupnosť veľkej 
masy údajov pre 
potreby vybra-
ných inštitúcii 
verejnej správy 
(ministerstvá, 
ústredné orgány 

štátnej správy 
a vybrané orgány 

verejnej správy), 
vďaka ktorým budú 

môcť analytické jednot-
ky postaviť svoje analýzy. 

To pomôže implementovanie 
konceptu „data-driven state“ (teda 
štátu, ktorý funguje na základe 
využívania dát).

dobrá správa pre nás občanov 
pracujúcich vo verejnej správe 
alebo v súkromnom sektore je, že 
momentálne sú všetky projekty na 
konci iniciačnej fázy a predpokla-
daný začiatok realizácie hlavných 
aktivít každého projektu je koncom 
prvého kvartálu 2021. 
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