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Dátová kancelária

Milí čitatelia,
február bol v našej práci zaujímavý mesiac, pretože sme zintenzívnili napĺňanie našich cieľov na rok
2020. Dokončujeme väčšinu pilotných meraní dátovej
kvality na každom z rezortov, finalizovali sme úpravu
návrhu zákona o údajoch po medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rozbehli sme tiež práce na novej
téme – analytické údaje vo verejnej správe – s cieľom
nájsť zmysluplné využitie množstva údajov, ktoré má
verejná správa vo svojich IS, zoznamoch, evidenciách.
V oblasti Mojich údajov zodpovedne pristupujeme
k ochrane osobných údajov v súlade s GDPR, za súčasnej snahy o maximalizáciu ich potenciálu, ktorý
koncept Mojich údajov vo verejnej správe prináša.
Rozbehli sme už tretie kolo (prvé dve boli v roku
2019) individuálnych stretnutí so všetkými dátovými
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kurátormi v štátnej správe s cieľom naštartovania
nových spoločných aktivít – vyhlasovanie nových
referenčných údajov, nové základné číselníky, overenie stavu v oblasti Stop byrokracii a úlohy v oblasti
otvorených údajov.
Okrem toho pokračujeme v spolupráci s kolegami
z iných sekcií v oblasti európskej regulácie – najmä
Open data a PSI a Free Flow of Data, nakoľko čas na
ich praktickú implementáciu sa kráti.
Na marec a apríl už máme naplánované aj dôležité zasadnutia pracovných skupín a dúfame, že aktuálny vývoj vo svete nám plány nenaruší, ako sa to stalo
nedávno.
Držme si navzájom palce, aby sme to všetci zvládli a mohli sa opäť naplno venovať práci smerom ku
Slovensku ako modernému dátovému štátu.
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Koordinácia nadnárodných dátových politík je nevyhnutná
Transformácia Slovenska na efektívny dátový štát vyžaduje nájsť východisko
z neraz protichodných požiadaviek, akými sú napríklad zverejňovanie a využívanie
maximálneho množstva údajov verejnej správy na jednej strane a ochrana
osobných údajov na strane druhej. Táto ale aj ďalšie otázky si vyžadujú komplexný
a koordinovaný prístup k tvorbe a implementácii európskych dátových politík.
Milan
Andrejkovič

V

rámci EÚ existuje viacero regulácií
(nariadení, smerníc) v oblasti
údajov. O viacerých z nich sme už
na stránkach nášho newsletteru
písali. Sú to:
 Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach
a opakovanom použití informácií verejného sektora
(Open data a PSI)
 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2018/1807 zo 14. novembra 2018 o rámci pre voľný
tok iných ako osobných údajov v Európskej únii
(FFoD – Free Flow of Non-personal Data)
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov – GDPR)

Aktuálne EK zverejnila Európsku dátovú stratégiu
a môžeme očakávať dynamický vývoj v ďalších oblastiach dotýkajúcich sa údajov (strojové učenie sa,
umelá inteligencia, smart riešenia, dátové inovácie...).
Na zasadnutiach pracovných skupín, workshopoch
a seminároch organizovaných EÚ čoraz častejšie
zaznievajú hlasy členských krajín, ktoré požadujú
komplexný a koordinovaný prístup k tvorbe a implementácii európskych dátových politík, nakoľko sa
v praxi preukazuje ich vysoko náročná aplikovateľnosť
a často aj zdanlivá alebo aj skutočná protichodnosť.
Medzi najvýraznejšie komplikácie patrí:
 Vzťah medzi GDPR a Open data
 Vzťah medzi GDPR a FFoD
Aj keď teoreticky sú hranice medzi osobnými
a inými ako osobnými údajmi jasné, na stretnutiach
pracovných skupín, ale aj pri individuálnych konzultáciách s dátovými kurátormi jednotlivých rezortov
odznievajú otázky a pochybnosti o ich praktickom
a efektívnom stanovení. V dôsledku toho sa často
stáva, že viaceré datasety nie sú zverejňované vo
forme otvorených údajov, nakoľko panuje nejasná
obava, že za istých okolností by v budúcnosti bolo
možné pomocou stále rastúceho výpočtového výkonu,
umelej inteligencie a spárovania viacerých datasetov
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identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Silnejúce požiadavky na zverejňovanie a využívanie maximálneho
množstva údajov verejnej správy za súčasnej požiadavky na ochranu osobných údajov tak budú stále
viac narážať na svoju protichodnosť.
Okrem prepojenia a koordinácie týchto, ale aj ďalších nadnárodných politík (štatistické údaje, Inspire...)
medzi sebou sa bude musieť EK vysporiadať aj s praktickou implementáciou jednotlivých regulácií (smerníc
a nariadení). V tomto smere vysoko oceňujeme a podporujeme aktivitu našich českých kolegov z Ministerstva vnútra ČR, ktorí v rámci implementácie Open data
a PSI smernice v oblasti tzv. High Value Datasetov
(HVD – datasetov s vysokým potenciálom na opätovné
použitie, viď minulé čísla nášho newsletteru) volajú po
jednotnom stanovení nie iba zoznamu datasetov, ktoré
členské štáty budú povinné zverejňovať, ale aj po ich
technickej špecifikácii a špecifikácii atribútov dátovej
kvality. Plne sa stotožňujeme s argumentami uvedenými v článku Michala Kubáňa, že bez takého zlaďujúceho prístupu nebudú zverejňované HVD interoperabilné
medzi jednotlivými členskými krajinami a nebude teda
naplnený pôvodný zámer ich tvorby a zverejňovania.
Za dátovú kanceláriu taktiež budeme aktívne
hľadať praktické riešenia v spolupráci s našimi slovenskými kolegami (napr. Sekcia digitálnej agendy ÚPVII,
Úrad na ochranu osobných údajov, dátoví kurátori...),
ale aj v rámci medzinárodných pracovných skupín
a komisií, aby sme v konečnom dôsledku pri ich implementácii pomáhali napĺňať náš cieľ pomôcť Slovensku
pri transformácii na moderný a efektívny dátový štát.
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Dátová legislatíva

V novom zákone o údajoch sú

Právna úprava referenčných údajov pritom vychádza z doterajšej
právnej úpravy, no obsahuje aj
modifikované či nové ustanovenia
týkajúce sa najmä procesu rozširovania a aktualizácie referenčných

nia kvality tzv. zdrojového registra,
z ktorého referenčný register údaje čerpá alebo z dôvodu dočasných
technologických prekážok.
Domnienka správnosti a kvality
referenčného údaja je previazaná

referenčné údaje od fyzickej či
právnickej osoby, ktorá je účastníkom konkrétneho konania, pretože
má uvedené údaje v spoľahlivej
kvalitnej podobe podčiarknutej
domnienkou správnosti a úplnosti

staronové referenčné údaje
Nový zákon o údajoch je ďalším
krokom k efektívnemu fungovaniu
verejnej správy. Obsahuje nové
ustanovenia týkajúce sa rozširovania a aktualizácie referenčných registrov, spôsobov opravy chybných
údajov a iné inštitúty, ktoré majú
odstraňovať nedostaky v registroch a evidenciách, zvyšovať ich
kvalitu a spoľahlivosť a znižovať
administratívnu záťaž pre verejnú
správu aj občanov.
K zakomponovaniu právnej
úpravy referenčných údajov, ktorá
bola doposiaľ obsiahnutá v zákone
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, do nového zákona
o údajoch došlo v intenciách idey
skoncipovať zákonník údajov ako
základný zákon pre dátovú oblasť.

registrov a v nich obsiahnutých
referenčných údajov, a tiež procesu opravy hodnôt referenčných
a s nimi existenčne prepojených
zdrojových údajov, reagujúc pritom
na skúsenosti z aplikačnej praxe týkajúcej sa uvedenej právnej
úpravy.
Fundamentálnou vlastnosťou
referenčného údaja je, že jeho
hodnota sa považuje za úplnú
a zodpovedajúcu skutočnosti, kým
sa nepreukáže opak. Uvedená
vlastnosť vytvára právny i technologický základ pre zvýšenie
kvality údajov naprieč celou verejnou správou, a tiež pre aplikáciu
princípu „jedenkrát a dosť“. Každý
referenčný údaj je obsiahnutý
v referenčnom registri. Referenčný
register môže obsahovať referenčné ale aj iné údaje, ktoré ešte za
referenčné vyhlásené neboli, a to
z rôznych príčin. Väčšinou z dôvodu
nevyhnutnosti vyčistenia a zvýše-

s povinnosťou referencovania pre
všetky povinné subjekty, tzn. pri
výkone svojej právomoci používať
údaj objektu evidencie v podobe,
ktorá je zhodná s podobou, v ktorej
je referenčný údaj vedený v referenčnom registri; zjednodušene
povedané, používať údaje z referenčných registrov v podobe, v akej
sa tam nachádzajú (v zmysle
navrhovaného zákona je povinným
subjektom akákoľvek právnická
osoba, vrátane ústredných orgánov štátnej správy či profesijných
komôr, ktorá rozhoduje o právach
a povinnostiach fyzických či právnických osôb v oblasti verejnej
správy).
Pri dôslednom dodržiavaní povinnosti referencovania sa dosiahne jednotná hodnota referenčných
údajov vo všetkých evidenciách
povinných subjektov. Zároveň
povinný subjekt pri výkone svojej právomoci nemusí vyžadovať

k dispozícii v konkrétnom referenčnom registri, do ktorého má
v rozsahu zodpovedajúcom jeho
právomoci prístup.
V novo navrhovanej právnej
úprave sa modifikuje proces rozširovania a aktualizácie zoznamu
referenčných údajov a registrov,
pričom sa odkazuje na Vestník
údajov ako novú elektronickú
príležitostnú publikačnú platformu
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len úrad) a definuje sa vyššia ingerencia úradu
v dotknutom procese s cieľom
podstatne zdynamizovať proces
vyhlasovania nových referenčných
údajov.
Navrhovaná právna úprava
reaguje na aktuálny stav, keď od
zavedenia inštitútu referenčných
údajov do praxe boli vyhlásené za
referenčné iba 4 registre (Register
daňových subjektov; Informačný

Michaela
Galia
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systém služieb zamestnanosti;
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci;
Register fyzických osôb). Aktuálne
sa pripravuje vyhlásenie piateho
(Register adries), čo možno považovať za nežiadúce vzhľadom na
význam predmetného inštitútu pri
ďalšom zvyšovaní kvality údajov
vedených v jednotlivých registroch
a evidenciách povinných subjektov,
a tiež ich následnej použiteľnosti
v rámci výkonu ich právomocí.
V procese zaraďovania a aktualizácie údajov v zozname referenčných sa zavádza inštitút „podnetu“
na zaradenie alebo aktualizáciu
týchto údajov, ktorý okrem samotného správcu údaja je oprávnený podávať aj úrad. Na základe
predmetného podnetu je potom
správca konkrétneho údaja povinný v zákonom stanovenej lehote
podať formalizovaný návrh na
zaradenie alebo aktualizáciu údaja
v zozname referenčných údajov. Ak
tak príslušný správca neurobí, má
oprávnenie uvedený návrh vypracovať a podať aj úrad. Navrhovaný
postup reflektuje aktuálnu aplikačnú prax, keď pri podávaní návrhov

na „vyhlasovanie“ referenčných
údajov vždy prebieha intenzívna
transparentná komunikácia medzi konkrétnym správcom údaja
a úradom, pričom úrad je v danom
procese veľmi často iniciátorom,

a samozrejme odborným poradcom
a koordinátorom.
Návrh na „vyhlásenie“ referenčných údajov je v intenciách zachovania transparentnosti a participácie následne predmetom

medzirezortného pripomienkového
konania. Po jeho skončení dochádza k zaradeniu referenčných
údajov do zoznamu referenčných
údajov, následkom čoho sú hodnoty údajov v konkrétnom referenč-

nom registri považované za úplné
a zodpovedajúce skutočnosti
a povinné subjekty sú oprávnené,
ale aj povinné ich referencovať,
čiže získavať ich z predmetného
referenčného registra a pri výkone

svojej právomoci ich aktívne používať.
V praxi sa stáva, že povinný
subjekt pri výkone svojej právomoci zistí chybu referenčného či
zdrojového údaja v konkrétnom
referenčnom registri. S cieľom
dosiahnutia promptnej a efektívnej opravy sa ustanovuje spôsob
opravy údaja, ktorý sa aplikuje
v prípadoch, ak osobitný postup
opravy chýb údaja neobsahuje
špecifická právna úprava vzťahujúca sa k údaju v konkrétnej oblasti verejnej správy. Ustanovuje
sa povinnosť pre povinný subjekt,
ktorý chybu zistí, bezodkladne
o tom informovať správcu a registrátora dotknutého referenčného
registra, ktorí sú oprávnení a zároveň povinní vyznačiť takúto chybu
v príslušnom registri v strojovo-čitateľnom formáte.
Právnym následkom vyznačenia
chyby údaja je dočasné spočívanie
povinnosti referencovania vo vzťahu ku konkrétnemu údaju, a to až
do jej odstránenia. Opravu hodnôt
konkrétneho referenčného údaja
vykonáva správca a registrátor
zdrojového registra. Oprava chýb
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sa uskutočňuje bez návrhu dotknutej osoby, ktorej sa chybný údaj
týka, ale na druhej strane zákon
predpokladá súčinnosť a komunikáciu takejto osoby s príslušným
správcom registra.
Pre prípad špecifického druhu
chyby, keď sa rovnaká hodnota referenčného údaja vyskytuje v referenčnom registri pri dvoch rozličných subjektoch evidencie alebo,
naopak, jeden subjekt evidencie
má pri sebe zapísané viaceré hodnoty referenčného, hoci v zmysle
osobitného predpisu je prípustná
iba jedna hodnota, sa ustanovuje
špecifický postup opravy. Registrátor zdrojového registra oznámi
subjektu evidencie – osobe, ktorej
sa oprava týka, dôvod opravy a vyzve ju, aby v tridsaťdňovej lehote
oznámila, akým spôsobom navrhuje ona chybu opraviť.
Registrátor následne oznámi
dotknutej osobe, akým spôsobom
hodlá chybu opraviť a po uplynutí
stanovenej lehoty opravu chyby
údaja v príslušnom referenčnom
registri uskutoční. V záujme „odblokovania“ konkrétneho údaja
po vykonaní jeho opravy správca

a registrátor zdrojového registra
poskytne opravené údaje automatizovaným spôsobom správcovi a registrátorovi referenčného
registra, ktorí následne odstránia
vyznačenie chyby údaja v referenčnom registri. Dotknutá hodnota
konkrétneho referenčného údaja
opätovne nadobúda domnienku
úplnosti a správnosti a obnovuje
sa povinnosť jej referencovania.
Staronová právna úprava referenčných údajov obsahuje aj ustanovenia o tzv. stotožňovaní údajov
na prechodné obdobie jedného roka
vždy po vyhlásení konkrétneho registra za referenčný, ktorý uskutočňuje správca registra referencujúci
hodnoty údajov z nového referenčného registra. Cieľom stotožňovania
údajov je potvrdenie vzťahu objektu evidencie a subjektu evidencie
v registri a identifikovanie subjektu
evidencie v registri a referenčnom
registri na účely budúceho bezchybného referencovania.
V danom procese oproti doterajšej právnej úprave podstatná zmena nenastáva. Doterajšie
skúsenosti z aplikačnej praxe však
bohužiaľ poukazujú na skutoč-

nosť, že k stotožňovaniu údajov
nedochádzalo, čo má za následok
zníženú kvalitu údajov v dotknutých registroch a evidenciách
jednotlivých povinných subjektov.
Zákon obsahuje mnohé ustanovenia s cieľom postupného odstraňovania nedostatkov v registroch
a evidenciách vedených jednotlivými povinnými subjektami v záujme
razantného zvyšovania ich kvality
a spoľahlivosti.
V nadväznosti na uvedené staronová navrhovaná právna úprava
referenčných údajov v novom zákone o údajoch podčiarkuje dôležitosť referencovania a súvisiacich
procesov pre efektívne fungovanie
verejnej správy s nízkym administratívnoprávnym zaťažením fyzických a právnických osôb, ktorá je
úzko prepojená s ďalšími právnymi
inštitútmi a rozhodovacími procesmi. Vzhľadom na aktuálnu absenciu sankčnej časti zákona predkladateľ predpokladá zodpovedné
a dôsledné dodržiavanie zákona
príslušnými povinnými subjektmi, ktoré si uvedomujú dôležitosť
predmetnej právnej úpravy bez
nutnosti ukladania sankcií.
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Dátová kvalita
Andrej
Fukas
Merania odhaľujú kvalitu dát
Aktuálne merania kvality dát
priniesli viacero dôležitých zistení.
Odhalili početnosť a závažnosť
chybných záznamov, ich vzťah
s legislatívou, históriou vývoja informačných systémov či procesmi
v orgánoch verejnej moci. Meranie
ukázalo, ktoré záznamy sa musia
prečistiť, opraviť, ktorým sa treba
venovať ďalej. Táto mravčia práca
je však nevyhnutná, aby sa kvalita
dát zvyšovala.
Po prvých meraniach sa cyklus
riadenia dátovej kvality u viacerých orgánoch verejnej moci (OVM)
pomaly uzatvára opravami zistených nedostatkov. Predchádzalo
im vypracovanie hodnotiacich
správ, ktoré sú zavŕšením konkrétnych meraní.
Výsledky merania biznis pravidiel na kľúčových atribútoch
vrátane početnosti a podielu
chybných záznamov pomáhajú
dátovým kurátorom nielen odhaliť

mieru závažnosti dátovej nekvality
vo vybraných objektoch evidencie, ale aj identifikovať konkrétne záznamy, ktoré treba opraviť,
doplniť alebo posunúť na riešenie
vecnému gestorovi danej agendy.
Rovnako ako pri tvorbe biznis pravidiel, aj pri vyhodnotení merania
dátoví kurátori spolupracujú s kolegami, ktorí dobre poznajú vecnú
„biznis“ problematiku a súvislosti medzi legislatívou, históriou
vývoja informačných systémov (IS)
a procesmi v OVM.
Mnohé skutočnosti sa objavia až po výsledkoch meraní.
Napríklad to, že pri modernizácii
IS sa zmenili požiadavky / biznis
pravidlá pre hodnoty v niektorých
atribútoch. Najjednoduchšie je, ak
chybných záznamov nie je veľa,
nesprávne hodnoty sú spôsobené
preklepmi a manuálnej zmene
hodnôt nebráni žiadna procesná,
respektíve legislatívna prekážka.
Ak to nie je možné, napríklad,
ak hodnota záznamu nie je zistiteľná, treba zvážiť dopad na využitie údajov v praxi. Žiadny alebo
nízky dopad je akceptovateľný
stav. V prípade starších záznamov,

ktoré porušujú súčasné biznis
pravidlá, je tiež potrebné zvážiť,
či náklady na opravu neprevyšujú
zisk – hodnotu údaja využiteľnú
pre prax.
Niekedy sa u určitého atribútu nachádzajú rozmanité hodnoty (napr. textové polia v niektorých záznamoch a číselné
hodnoty v ďalších). To spôsobuje
nejednoznačnosť dátovej štruktúry a tento nesúlad je potrebné odstrániť. Často preto treba
doplniť biznis pravidlo, prečistiť
údaje alebo premenovať názov
atribútu.
Dátová kancelária na svojom
webovom portáli postupne zverejňuje hodnotiace správy z jednotlivých meraní ako aj všetky
dostupné informácie, ktoré umožnia odbornej verejnosti vytvoriť si
komplexný obraz o dátovej kvalite vybraných objektov merania.
Súčasťou odporúčaní na zlepšenie
dátovej kvality je aj predpokladaný termín opätovného merania
totožného datasetu. Dúfame, že
opatrenia budú efektívne a opätovné merania potvrdia zlepšenie
dátovej kvality.
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Číselníky
Viktória
Šunderlíková
Navrhovaný zákon o údajoch
upravuje aj základné číselníky
Novinkou v Zákone o údajoch je
Plán vyhlasovania základných číselníkov. Definuje obsah číselníkov,
postup pri ich vyhlasovaní, výber
a povinnosti gestorov základných
číselníkov.
Právna úprava základných
číselníkov bola do navrhovaného Zákona o údajoch prevzatá zo
zákona č. 95/2019 Z. z. o informač-

ných technológiách vo verejnej
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom došlo k jej
miernej modifikácii v nadväznosti
na skúsenosti z aplikačnej praxe
s cieľom zvyšovania kvality údajov
a zlepšovania využívania údajov vo
verejnej správe.
Správcom zoznamu základných
číselníkov v súlade s doterajšou
právnou úpravou ostáva Úrad
podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu (ďalej úrad podpredsedu vlády). Novým prvkom
je Plán vyhlasovania základných
číselníkov, ktorý nadväzuje na
novo zavádzaný publikačný nástroj

úradu podpredsedu vlády – Vestník
údajov. Úrad podpredsedu vlády
zverejňuje vo vestníku Plán vyhlasovania základných číselníkov
každoročne k 31. decembru. Plán
vyhlasovania základných číselníkov
obsahuje názov základného číselníka, položky základného číselníka
a označenie gestora základného
číselníka.
Ak úsek verejnej správy alebo
agenda verejnej správy, ktorých
sa základný číselník týka, patria
podľa osobitných predpisov do
pôsobnosti viacerých povinných
subjektov, úrad podpredsedu vlády
v Pláne vyhlasovania základných

číselníkov môže navrhnúť ako gestorov základného číselníka viacero
povinných subjektov; úrad podpredsedu vlády zároveň navrhne, ktorý
z gestorov základného číselníka je
hlavným gestorom základného číselníka a ktorí gestori základného
číselníka sú vedľajšími gestormi
základného číselníka. Týmto ustanovením sa predchádza prípadným
kompetenčným sporom medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci.
Návrh na vyhlásenie základného číselníka sa naďalej zverejňuje
v centrálnom metainformačnom
systéme verejnej správy (MetaIS).
Zverejňuje ho gestor základného

číselníka. Návrh na vyhlásenie základného číselníka obsahuje najmä:
 názov základného číselníka
 kód základného číselníka
 položky základného číselníka
 jednotný referencovateľný identifikátor základného číselníka
 názov gestora základného číselníka
 navrhovaný dátum účinnosti
základného číselníka
Návrh na vyhlásenie základného číselníka schvaľuje úrad podpredsedu vlády.
V navrhovanom zákone sa
ustanovujú povinnosti pre gestorov základných číselníkov, ktoré

obsahujú povinnosť sprístupniť
základný číselník prostredníctvom
modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (IS CSRU) ostatným
povinným subjektom najneskôr do
navrhovaného dátumu účinnosti
základného číselníka a tiež riadne
spravovať a aktualizovať základný
číselník, ktorého je gestorom.
Úrad podpredsedu vlády poskytuje gestorom základného číselníka súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému
verejnej správy a k modulu procesnej integrácie a integrácie údajov
(IS CSRU) na účely plnenia ich
povinností.
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Referenčné údaje
Andrej
Hajdúch

Jozef
Antoš
Register právnických osôb
pod drobnohľadom
Zástupcovia ÚPVII v spolupráci so
Štatistickým úradom SR zisťovali,
čo treba urobiť pre zlepšenie kvality údajov v referenčnom registri
právnických osôb. Posudzovali naplnenosť registra zdrojovými údajmi,
požiadavky na nové funkcionality
registra a na rozšírenie rozsahu
evidovaných údajov. Zároveň určili projektový tím, ktorý sa bude
venovať implementácii opatrení do
praxe a tiež koordinácii s ostatnými
rezortami na strane poskytovateľov
aj používateľov údajov registra.
Register právnických osôb
(RPO) ako jeden z kľúčových referenčných registrov štátu mal
byť k 1. novembru 2017 naplnený
údajmi zo všetkých zdrojových

registrov. Predpokladalo sa, že
údaje v ňom budú úplné a zodpovedajúce skutočnosti a orgány
verejnej moci v roli používateľa
sa budú môcť na tieto údaje plne
spoľahnúť a použiť ich na právne
účely. Napriek týmto predpokladom vyplývajúcim zo zákona o RPO
a zákona o e-Governmente Štatistický úrad SR ako správca registra
dlhodobo zápasí s problémami,
z ktorých najzávažnejšie sú:
 nenapojenie všetkých zdrojových
registrov (aktuálne je napojených 57 zo 113 registrov)
 chýbajúce dôležité atribúty vyžadované používateľmi (funkcie
členov predstavenstva...)
 vysoká chybovosť údajov (duplicity, chýbajúce hodnoty,
nečíselníkové hodnoty...) a nízka
dôveryhodnosť údajov vnímaná
používateľmi
 chýbajúce služby / funkcionality
pre používateľov a integrované
systémy
 nedostatočne vymedzené legislatívne oprávnenia správcu registra (sankcie, procesy opravy
údajov a vyznačovania chybných
údajov...)

n
 eexistujúca ucelená metodika
a postupy k napĺňaniu údajov
do registra a ich interpretácii
Aby eliminovali nedostatky
v registri, ponúkli predstavitelia
ÚPVII Štatistickému úradu SR súčinnosť. Navrhli posilniť tím vecných odborníkov podieľajúcich sa

na správe a rozvoji registra. ÚPVII
bude naďalej koordinovať riešenie
jednotlivých úloh, resp. z pozície
centrálneho gestora informatizácie zintenzívni tlak na správcov
zdrojových registrov a integrujúce
sa subjekty, aby si v súlade s legislatívou dôsledne plnili povin-

nosti a prispeli tak k vyššej kvalite
a dôveryhodnosti údajov v registri.
Údaje RPO sú kľúčové, lebo sa
využívajú na identifikáciu právnických osôb a podnikateľov takmer
vo všetkých ostatných registroch
verejnej správy. Slúžia tiež pre
účely úradných konaní, napr. pri

správe daní, odvodov, prideľovaní zdrojov zo štátneho rozpočtu.
Preto sa ŠÚ SR a ÚPVII rozhodli
v krátkodobom až strednodobom
horizonte odstrániť závažné nezrovnalosti v registri. Týka sa to
najmä pripojenia nezintegrovaných
zdrojových registrov.
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MOJE údaje

Črtajú sa kontúry Príručky

pečenia ISVS vybraných kľúčových
inštitúcií, ktoré spracovávajú veľké
množstvo osobných údajov, ako
ÚPSVaR SR, FR SR, MV SR, NCZI
a podobne.
Treba povedať, že nariadenie

pre implementáciu GDPR
Dátová kancelária pripravuje
podklady pre Príručku, ktorá bude
neodmysliteľnou súčasťou služby Moje údaje. Príručka má riešiť
najmä technickú pripravenosť
a informačné systémy inštitúcií,
ktoré spracúvajú veľké množstvo
osobných údajov.
V predchádzajúcich číslach
newsletteru dátovej kancelárie
sme postupne predstavili službu
Moje údaje, oboznámili vás s právami občana podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ÉU)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V neposlednom rade Galia Palayová uviedla
do povedomia tri práva občana pre
prístup k jeho údajom v pripravovanom zákone o údajoch.
Dátová kancelária zabezpečuje
aj čiastkové odborné výstupy, na

o ochrane osobných údajov nie je
momentálne vo verejnej správe
systematicky riešené. Na strane
štátu chýbajú experti, ktorí by
mohli jednotlivým inštitúciám
poskytovať poradenstvo. Preto je
potrebné vytvoriť v prvom rade
metodiku za spolupráce externých špecialistov na GDPR, aby sa
mohli následne procesy súvisiace
s GDPR realizovať a rozvíjať v praxi
internými zdrojmi projektu.
Hlavnými cieľmi tohto výstupu
je poskytnúť inštitúciám poradenstvo pre implementáciu GDPR vo
verejnej správe vrátane poradenstva pri auditoch ISVS. Pri tvorbe
dokumentu budeme postupovať
podobne, ako sme postupovali
pri realizácii výstupu pre dátovú
kvalitu. Snažili sme sa vytvoriť
dokument, ktorého implementácia
pre jednotlivých zastupiteľov OVM
bude jednoduchá, pochopiteľná
a zrozumiteľná.

Juraj
Paulen

základe ktorých sa budú realizovať
rôzne aktivity. Doteraz ich pripravila
jedenásť. Osem z nich sa už implementuje. Kancelária dodala tieto
výstupy v relatívne krátkom čase,

aby realizácia aktivít mohla začať
podľa projektu internými zdrojmi.
V súčasnosti pripravujeme podklady a minimálne obsahové požiadavky pre vypracovanie Príručky

pre implementáciu GDPR naprieč
informačnými systémami verejnej správy. Tá je neodmysliteľnou
súčasťou služby Moje údaje a ako
už samotný názov prezrádza, rieši

aktivity týkajúce sa implementácie GDPR. O GDPR v tomto prípade
nehovoríme len z legislatívneho
pohľadu, ale najmä z hľadiska
technickej pripravenosti a zabez-
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