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Dátová kancelária

Milí čitatelia,
február je najkratším mesiacom, a tak sa naša
mesačná práca „natlačila“ do menšieho počtu dní.
V rámci Dátovej kancelárie šlo o naozaj hektické
obdobie. Určite ste si všimli, že dve naše kľúčové
legislatívne aktivity – zákon o údajoch a novela
zákona proti byrokracii – sa „konečne“ dostali do
medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa
skončilo súčasne s koncom mesiaca. O tom, že ide
o zaujímavé témy, svedčí aj váš záujem – k zákonu
o údajoch sme dostali spolu 575 pripomienok,
k novele zákona proti byrokracii viac ako 300.
Marec bude teda v znamení intenzívneho hľadania
riešení takým spôsobom, aby sme oba tieto zákony
mohli posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu
a súčasne aby tieto zákony nestratili na svojej
údernosti.
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papierových potvrdeniach takmer o pätinu

DESI INDEX

Naďalej intenzívne pripravujeme spustenie našich
národných projektov, a preto pokračujeme v ich
predstavovaní a vysvetľovaní vzájomných vzťahov medzi
nimi. V tomto čísle popisujeme úplný základ, na ktorom
stoja naše projekty a vlastne aj celá výmena dát vo
verejnej správe – Centrálna správa referenčných údajov.
Ako „prípadovú štúdiu“ sme si vybrali popis
riešenia problematiky zvyšovania kvality údajov
v registroch vybraných právnických osôb z dôvodu
vytvárania elektronických schránok pre ne. Po
uzavretí celého procesu pripravíme detailnejší
popis všetkých realizovaných aktivít a procesov aj
s vplyvmi a výsledkami, nakoľko môžu slúžiť ako
poučenie a inšpirácia pre všetkých (pro)aktívnych
zamestnancov verejnej správy.
Verím, že vás náš newsletter opäť zaujme.
Príjemné čítanie

DÁTOVA KVALITA

6
Vývoj postavenia Slovenska v DESI a jeho
porovnanie s lídrami a skokanmi rebríčka

ČÍSELNÍKY

10
Geografické názvy dostanú
základný číselník

8
Elektronické schránky sú príležitosťou
na zlepšenie dátovej kvality

REFERENČNÉ ÚDAJE

PREDSTAVUJEME

11
Postavenie IS CSRÚ v jadre

12
Andrej Fukas

Téma stop byrokracii

Digitalizácia procesu hlásenia o úmrtí je súčasťou
pripravovanej novely zákona proti byrokracii
Zámerom navrhovanej právnej úpravy,
paralelných technologických procesov
a integrácií informačných systémov
je zapojením moderných technológií
a elektronických služieb celý proces
zautomatizovať.

U

Michaela
Galia

dalosť, ktorá niekedy v živote postretne
každého – úmrtie. S touto emocionálne
náročnou udalosťou sa spája celý rad
právnych úkonov, ktoré musí absolvovať
nielen pozostalý, ale aj jednotlivé príslušné inštitúcie verejnej správy. Koncept Stop byrokracii
má slúžiť nielen znižovaniu byrokratického zaťaženia
fyzických a právnických osôb, ale aj administratívnej
záťaže zamestnancov príslušných orgánov štátnej
správy, a to vytváraním automatizovaných služieb na
pozadí integrovaných informačných systémov disponujúcich kvalitnými dátami.
Základná právna úprava týkajúca sa úmrtia je v súčasnosti rozptýlená vo viacerých právnych predpisoch,
najmä v zákone o matrikách, zákone o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
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či v zákone o zdravotnom poistení a súvisiacich právnych normách na úseku štatistiky.
V uvedenej právnej úprave sú špecifikované rôzne
lehoty predovšetkým „manuálneho“ listinného oznamovania úmrtia rôznymi subjektmi naprieč verejnou
správou, čo sa v súčasnej digitálnej dobe javí ako nehospodárne a nezodpovedajúce aktuálnej technologickej úrovni. V zmysle zákona o matrikách je primárne povinný úmrtie oznámiť príslušnému matričnému
úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do
troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Pritom
sa tak deje prostredníctvom papierového tlačiva
v podobe listu o prehliadke mŕtveho tela a štatistického hlásenie o úmrtí vystavovaného lekárom vo
viacerých kópiách, ktoré ďalej putujú nielen na matriku, ale aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, do informačného systému Národného
centra zdravotníckych informácií a v závere nakoniec
na Štatistický úrad.
V celom uvedenom procese sa paralelne uskutočnia ďalšie úkony, napr. prevoz mŕtveho tela, zabezpečenie pohrebu, môžu byť nariadené špeciálne lekárske úkony voči mŕtvemu telu či zapojené orgány činné
v trestnom konaní. Už zmienené dotknuté subjekty si
pritom údaje o mŕtvom viackrát navzájom neefektívne vymieňajú a dopĺňajú. V záverečnej fáze je napr.
matričný úrad zaťažený viacnásobnou oznamovacou
povinnosťou voči ďalším orgánom, napr. príslušnému daňovému úradu, príslušnému súdu, Sociálnej
poisťovni, ohlasovni pobytu, Generálnej prokuratúre
Slovenskej republiky či opäť Úradu pre dohľad nad

zdravotnou starostlivosťou, a to všetko prostredníctvom papierového tlačiva poštou.
Obdobné oznamovacie povinnosti plní následne
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou voči
zdravotným poisťovniam s právnym následkom zániku
verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k mŕtvemu. Uvedený kolobeh má svoje ďalšie špecifiká v prí-

pade úmrtia cudzinca na území Slovenskej republiky
či úmrtia slovenského občana v zahraničí a iných
neštandardných situácií.
Zámerom navrhovanej právnej úpravy, paralelných technologických procesov a integrácií informačných systémov je zapojením moderných
technológií a elektronických služieb celý proces

z automatizovať, a to od zadania príslušných údajov do novovytvoreného informačného systému, tzv.
e-prehliadky, príslušným prehliadajúcim lekárom,
cez automatizované „pretečenie“ údajov v stanovenom rozsahu paralelne na príslušný matričný úrad,
do Národného centra zdravotníckych informácií
a tiež na Štatistický úrad, a to bez zaťažovania pozostalého a s následným využitím existencie referenčného registra fyzických osôb, ktorý má byť už
v súlade s dnešným právnym stavom jediným právne relevantným zdrojom informácie o úmrtí konkrétnej osoby pre ďalšie inštitúcie.
Navrhovaná právna úprava v sebe teda nesie
nielen nevyhnutnosť rozšírenia okruhu informačných
systémov, z ktorých sú príslušné orgány verejnej moci
povinné si navzájom poskytovať údaje v rozsahu ich
pôsobnosti stanovenej osobitnými predpismi, ale aj
nevyhnutnú novelizáciu osobitných právnych predpisov dotýkajúcich sa úmrtia. Uvedený legislatívny
proces je sprevádzaný širokými technologickými
úpravami a integráciami dotknutých informačných
systémov verejnej správy v rámci procesu digitalizácie
predmetnej situácie.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vytvoriť primárny predpoklad pre komplexnú digitalizáciu hlásenia o úmrtí, ktorej výsledným želaným efektom je
vydanie elektronického úmrtného listu použiteľného
na právne účely a súčasne proaktívny prístup štátu
k súvisiacim elektronickým službám, napr. pri vybavovaní príspevku na pohreb či iných typov príspevkov
a dávok sociálneho poistenia.
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Pavol
Fedor
Portál OverSi za rok znížil dopyt
po papierových potvrdeniach
takmer o pätinu
Pokračovanie úspešného projektu
zavedenia portálu OverSi koncom augusta 2018 potvrdzuje aj znižovanie
dopytu po listinných potvrdeniach,
a to prevažne na poštách a u notárov. Analýza OverSi po roku je zameraná aj na porovnanie „papierového
sveta“ s tým elektronickým.
Z údajov od Slovenskej pošty
a Ministerstva spravodlivosti SR

(údaje za notárov) dostávame väčšinu poskytnutých výpisov a odpisov v listinnej podobe. Elektronickú
podobu potvrdení poskytuje portál
oversi.gov.sk a IS DCOM. Hodnoty
v absolútnom vyjadrení poskytuje

me pri výpisoch z listu vlastníctva,
a to až o 43,3 percenta, v prepočte
ide o viac ako 15-tisíc výpisov. Výpis
z obchodného registra si medziročne požiadalo na poštách a u notárov o 22,4 percenta podnikateľov

graf nižšie, ktorý zobrazuje celkový
počet poskytnutých potvrdení za
jednotlivé mesiace od 01/2017 až
po 08/2019. Trend znázorňuje ústup
papierových a nárast elektronickej
formy poskytnutých potvrdení.
Celkový medziročný pokles
vydaných listinných potvrdení
evidujeme na úrovni takmer 19
percent, čo predstavuje viac ako
116-tisíc potvrdení. Najväčší pokles
po nasadení portálu zaznamenáva-

menej, pričom ide o pokles až
o viac ako 58-tisíc výpisov. Najnižší,
len 13,2-percentný pokles evidujeme pri výpisoch a odpisoch z registra trestov. Avšak v absolútnom
vyjadrení ide o pokles o viac ako
43-tisíc vzhľadom na vysoký celkový
dopyt po týchto potvrdeniach. Nízky
medziročný pokles súvisí aj s tým,
že stále evidujeme orgány verejnej
moci, ktoré žiadajú od občanov
listinnú formu týchto potvrdení.
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DESI INDEX
Nikola
Bírošíková

Vývoj postavenia Slovenska
v DESI a jeho porovnanie
s lídrami a skokanmi rebríčka
DESI Index je rebríček posudzujúci mieru digitalizácie ekonomík
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a spoločností krajín Európskej
únie. Článok je druhým z trojdielnej
série článkov na tému DESI Indexu
a vývoja postavenia, ktoré v ňom
Slovenská republika zastáva.

Odborné články

V DESI Indexe 2020 Slovensko
obsadilo 22. miesto, čo predstavuje oproti roku 2019 pokles o jednu
priečku, a to i napriek zvýšeniu
celkového skóre krajiny. Pokles napriek zvýšenému skóre nasvedčuje
tomu, že Slovensko síce postupne
zlepšuje úroveň svojej digitalizácie, avšak zvyšok krajín EÚ sa posúva napred rýchlejšie. (Pozri grafy
na predošlej strane.)
V rokoch 2015 – 2020 popredné
pozície v rebríčku obsadili škandinávske krajiny, ktorých postavenie
reflektuje ich digitálnu vyspelosť.
Krajiny V4 (vrátane Slovenska) sa
umiestňovali iba mierne pod priemerom EÚ, avšak výrazne za lídrami
DESI i skokanmi v jednotlivých dimenziách. Slovensko v žiadnej z piatich meraných dimenzií nedosahuje

priemerné hodnoty EÚ. Najviac sa
im blíži v dimenziách dostupnosti
internetového pripojenia a využívania internetových služieb.
V rámci dimenzie Pripojiteľnosť
(viď graf 1) sa na 1. pozícii v roku
2020 umiestnilo Dánsko. Najväčší posun oproti roku 2015
v pripojiteľnosti zaznamenal
Cyprus (nárast o 120,5 percenta). Najväčší nárast skóre
evidujeme v Maďarsku, a to
až o 30,4 bodu v priebehu
šiestich rokov.
V kvalite ľudského kapitálu (viď graf 2) líderskú pozíciu
dlhoročne obsadzuje Fínsko.
Výrazný rast v dimenzii evidujeme v Litve, ktorá svoje skóre od
roku 2015 zlepšila o 25,4 percenta.
V absolútnom vyjadrení nárastu

skóre vedie Estónsko, ktorému za
posledných šesť rokov pribudlo
10,8 bodu.
Fínsko ako tohtoročný líder
v používaní internetových služieb
(viď graf 3) poskočil o tri pozície
oproti roku 2019. Výrazne silnú
pozíciu v tejto dimenzii zaujalo Írsko, ktoré sa od roku
2015 posunulo o 12 pozícií
a tiež zaznamenalo najväčší
absolútny prírastok v skóre
medzi rokmi 2015 a 2020
(20,6 bodu). Medziročne sa
najviac, o päť priečok, posunulo Maďarsko. Prekvapivý
nárast zaznamenalo aj Rumunsko, ktorého skóre sa oproti
roku 2015 zlepšilo o 65,4 percenta.
V zavádzaní digitálnych technológií (viď graf 4) sa už dlhodobo

darí írskym podnikom, ktorých
skóre v tejto dimenzii vzrástlo o 28
bodov, čo je i najvyšší nárast v absolútnom vyjadrení. Skóre Lotyšska
sa v priebehu šiestich rokov zlepšilo o 82,3 percenta.
Estónsko si už niekoľko rokov
drží prvenstvo v oblasti e-Governmentu (viď graf 5). Najväčší pokrok
od roku 2015 sledujeme v Grécku,
ktorého skóre sa zlepšilo o takmer
150 percent. Celkový nárast v absolútnom vyjadrení zaznamenáva
Luxembursko, ktorého skóre oproti
roku 2015 vzrástlo o 32,2 bodu.
O prognóze budúceho vývoja
postavenia Slovenska v DESI Indexe, príčinách doterajšieho nízkeho umiestnenia a odporúčaniach
na jeho zlepšenie sa dozviete
v ďalšom vydaní newslettru.
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Dátová kvalita
Andrej
Fukas
Elektronické schránky
sú príležitosťou na zlepšenie
dátovej kvality
Od 1. júna 2020 Dátová kancelária
koordinuje procesy nevyhnutné
na automatizované zriaďovanie
a aktiváciu elektronických schránok pomerne nesúrodej skupiny
právnických osôb. Zatiaľ sa zrealizovalo päť fáz, v ktorých sa automatizovane aktivovali elektronické
schránky pre právnické osoby zo 17
zdrojových registrov.
V súlade so zákonom o e-Governmente sa od 1. júna 2020
povinne aktivovali elektronické
schránky (ďalej e-schránka) na doručovanie tých právnických osôb,
ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR.
Aktivácia elektronickej schránky
je proces, ktorý umožní jej využívanie na elektronické doručovanie
od orgánov verejnej moci. V praxi
to znamená, že prostredníctvom
aktivovanej e-schránky budú práv-

nickým osobám doručované elektronické rozhodnutia, ktoré majú
rovnaký právny účinok, ako keby
boli doručené v listinnej forme.
Od 1. júna 2020 Dátová kancelária koordinuje procesy nevyhnutné na automatizované zriaďovanie
a aktiváciu e-schránok pomerne
nesúrodej skupiny právnických
osôb, ktoré sa zapisujú do rôznych
zdrojových registrov a pod rôznymi
právnymi formami (pozri Tab. č. 1).
Správcami zdrojových registrov sú
viaceré ministerstvá, pričom rozsah, forma a spôsob zápisu údajov
sú definované rôznymi právnymi
predpismi, čo bol jeden z dôvodov,
prečo sa zapájanie jednotlivých
zdrojových registrov rozdelilo do
viacerých fáz.
Zatiaľ sa zrealizovalo päť fáz,
v ktorých sa automatizovane aktivovali e-schránky pre právnické
osoby zo 17 zdrojových registrov
spravovaných siedmimi rôznymi
ústrednými orgánmi štátnej moci.
Hlavnou témou skoro všetkých
pracovných stretnutí bola dátová
kvalita, pričom sme sa zameriavali na nevyhnutné požiadavky na
naplnenie hlavného cieľa – aby

aktivácia e-schránok prebehla
bezproblémovo a aby mali zákonní
zástupcovia správne vytvorený prístup do novozriadených schránok.
Jednou z oblastí dátovej kvality
je úplnosť záznamov v zdrojovom
registri:
	aby boli v zdrojovom registri
zapísané všetky právnické osoby, ktoré majú byť
	aby boli pri všetkých záznamoch v zdrojovom registri
vyplnené všetky povinné údaje
 z pohľadu legislatívy
 z pohľadu automatizovanej
aktivácie e-schránok
Druhou oblasťou dátovej
kvality bola presnosť záznamov
naprieč všetkými informačnými
systémami, potrebnými pri automatizovanej aktivácii e-schránok.
Údaje zo zdrojového registra sú
naintegrované cez webové služby
alebo generický register na Register právnických osôb, podnikateľov
a orgánov verejnej moci (RPO),
odkiaľ ich integráciou získava Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Údaje
vo všetkých troch informačných
systémoch musia byť totožné.

Najprv prešli čistením, dopĺňaním a aktualizáciou údaje v zdrojových registroch, čo v mnohých
prípadoch zahŕňalo aj kontaktovanie samotných právnických osôb.

Predovšetkým však bolo potrebné
zabezpečiť, aby mali štatutári
vyplnený dostatočný rozsah údajov
potrebný na vytvorenie zákonného
zastupovania v NASES, resp. aby

po vytvorení e-schránky pre organizáciu mal do nej štatutár umožnený prístup.
Údaje zo zdrojových registrov
sa následne aktualizovali v RPO
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a porovnali sa všetky záznamy.
O tom, aké záznamy a s akými
hodnotami sa nachádzajú v RPO,
rozhoduje v podstate správca
zdrojového registra. Štatistický
úrad SR je súčinný pri identifikácii
chýb a ich odstránení pri zasielaní
zmenových dávok. Ak preto vznikli
nejaké rozdiely, pomerne rýchlo sa
odstránili.
Po zaslaní iniciačnej dávky
z RPO do NASES došlo k zriadeniu
e-schránok, čo viedlo k ďalšiemu
meraniu dátovej kvality. Záznamy o zriadených e-schránkach
ovplyvňuje fakt, že si právnické
osoby mohli požiadať o zriadenie
a aktiváciu e-schránky už skôr, čo
vnieslo na dátovú kvalitu ďalšie
biznisové požiadavky, ktoré museli
byť analyzované.
Z porovnania údajov vo všetkých dotknutých informačných
systémov sme identifikovali viacero situácií, ktoré nespĺňali kritériá
pre dátovú kvalitu:
1. Neuvedené IČO v RPO
Našli sme celkovo 230 záznamov,
pri ktorých nebolo uvedené IČO.
Pre asi 10% subjektov správca
zdrojového registra dohľadal IČO

a zostávajúcim aktívny subjektom
bolo pridelené IČO.
2. Schránky v NASES sú
evidované ako zrušené, alebo
nie sú evidované vôbec, v RPO
sú subjekty aktívne
Ojedinelé prípady, s ktorými sa
pri vývoji systému nepočítalo,
alebo došlo k technickej chybe.
Napríklad, ak už bola v minulosti
zriadená elektronická schránka
na vlastnú žiadosť a neskôr bola
na vlastnú žiadosť deaktivovaná,
tak pri automatizovanej aktivácii proces neprebehol. Jednotlivé
záznamy museli byť doriešené
individuálne.
3. Subjekt je bez zákonného
zastupovania v NASES a zároveň
bez plného zastupovania
(e-schránka nie je prístupná)
Tieto prípady vznikli absenciou
údajov o štatutárnych zástupcoch
už v zdrojových registroch a najmä pri starších záznamoch, ktoré
vznikli v období, kedy sa dané
údaje nezapisovali. Pri zmene legislatívy boli subjekty vyzvané na
doplnenie údajov, ale v mnohých
prípadoch to zostalo bez odozvy.
Najviac sa to týka Registra ob-

čianskych združení, kde až 34.tisíc
subjektov (62%) nemá zákonné
a ani plné zastupovanie v schránkach, ktoré im boli aktivované na
doručovanie. Odhaduje sa však, že
väčšina občianskych združení nie
je aktívna, resp. nedochádza ku
komunikácii so štátom.
4. Subjekty, ktoré v RPO
a zdrojovom registri nemajú
platný záznam, ale v NASES majú
aktivovanú schránku.
Situácia, v ktorej právnické osoby
ukončili svoju činnosť, ale zostala
im elektronická schránka zriadená
na ich vlastnú žiadosť v minulosti.
Identifikované schránky boli deaktivované.
To, že sa od 1. júna 2020 podarilo povinne aktivovať elektronické
schránky pre takmer 70-tisíc tých
právnických osôb, ktoré nie sú
zapísané v Obchodnom registri SR,
je možné najmä vďaka súčinnosti
a ústretovej a vecnej spolupráci
správcov zdrojových registrov, RPO
a správcovi Ústredného portálu
verejnej správy NASES. Ďakujem
všetkým, ktorí sa zúčastnili pracovných skupín a riešili vzniknuté
úlohy za veľmi dobrú spoluprácu.

Fáza
Dátum
Názov zdrojového registra
aktivácie aktivácie

Právna forma

Správca
Počet
zdroj. registra záznamov RPO

1. fáza

1. 6. 2020 Register nadácií

Nadácia

MV SR

746

1. fáza

1. 6. 2020 Register neinvestičných fondov

Neinvestičný fond

MV SR

589

1. fáza

1. 6. 2020

Nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby

MV SR

3 340

1. fáza

1. 6. 2020 Register občianskych združení

1. fáza

1. 6. 2020

1. fáza

Register neziskových organizácií poskytujúcich
všeobecne prospešné služby

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) MV SR

52 510

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) MV SR

2 974

1. 6. 2020 Register organizácií s medzinárodným prvkom

Medzinárodné organizácie a združenia

MV SR

120

1. fáza

1. 6. 2020 Register politických strán a politických hnutí

Politická strana, politické hnutie

MV SR

160

1. fáza

1. 6. 2020 Register záujmových združení právnických osôb Záujmové združenie právnických osôb

MV SR

1 240

2. fáza

1. 8. 2020 Register cirkví a náboženských spoločností

Cirkevná organizácia

MK SR

18

2. fáza

1. 8. 2020 Register poľovníckych organizácií

Poľovnícka organizácia

NLC – MPaRV
SR

3 317

3. fáza

Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje
1. 9. 2020 orgán verejnej moci alebo verejnoprávna
organizácia

Fondy (ak osobitný právny predpis neurčil,
že sa zapisuje do obchodného registra)

ŠÚ SR

3

3. fáza

Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje
1. 9. 2020 orgán verejnej moci alebo verejnoprávna
organizácia

Komora (s výnimkou profesných komôr)

ŠÚ SR

33

3. fáza

Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje
1. 9. 2020 orgán verejnej moci alebo verejnoprávna
organizácia

Stavovská organizácia – profesná komora

ŠÚ SR

27

3. fáza

1. 9. 2020

Európske zoskupenie územnej spolupráce

MIRRI SR

3

3. fáza

1. 9. 2020 Register pozemkových spoločenstiev

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov
a pod.

NLC – MPaRV
SR

351

3. fáza

Register právnických osôb, ktoré odvodzujú
1. 9. 2020 právnu subjektivitu od právnej subjektivity
cirkví a náboženských spoločností

Cirkevná organizácia

MK SR

2 744

4. fáza

1. 11. 2020 Register vysokých škôl

rôzne právne formy

MŠVVaŠ SR

21

5. fáza

1. 1. 2021

Register organizácií cestovného ruchu

Nezisková organizácia

MDaV SR

45

5. fáza

1. 1. 2021

Register združení účastníkov pozemkových
úprav

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov
a pod.

NLC – MPaRV
SR

413

SPOLU

Register odborových a zamestnávateľských
organizácií

Register európskych zoskupení územnej
spolupráce

68 654
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ČÍSELNÍKY
Viktória
Šunderlíková
Geografické názvy dostanú
základný číselník
Úrad geodézie, kartografie a katastra v spolupráci s Dátovou
kanceláriou pripravil návrhy dvoch
základných číselníkov, ktoré predkladáme do schvaľovacieho procesu pracovnej skupine pre dátové
štandardy a štandardy názvoslovia
elektronických služieb (PS1). Jedným z navrhovaných základných

číselníkov je Kategória geografických názvov.
Tento číselník tvorí súčasť
databázy geografických názvov.
Táto databáza vznikla na základe štandardizácie geografického
názvoslovia, ktorá sa uskutočňuje
podľa schválenej koncepcie rozvoja
štandardizácie geografického názvoslovia v Slovenskej republike na
roky 2011 – 2015. Praktický význam
tejto štandardizácie je záväznosť
používania štandardizovaných geografických názvov pre vydavateľov
kartografických diel a odborných
publikácií. Táto povinnosť ustano-

vuje zákon o geodézii a kartografii.
Databázu geografických názvov
z územia Slovenskej republiky tvorí
súbor názvov nesídelných geografických objektov a špecifických
sídelných objektov podľa Katalógu tried objektov Základnej bázy
údajov pre geografický informačný
systém (KTO ZBGIS®), ktoré štandardizuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Samotný číselník tvoria položky
ako napr. vodné plochy ako jazerá,
plesá, hate, priehrady, kanály, náhony ďalej prírodné úkazy, prírodné a kultúrne pamiatky.

Návrh nového základného
číselníka Katastrálne územie sme
pripravili v spolupráci s Úradom
geodézie, kartografie a katastra
a tiež so Štatistickým úradom
a ministerstvom vnútra. Gestorom
tohto číselníka bude však po dohode všetkých strán Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR.
Katastrálne územie možno definovať ako územnú jednotku, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor
pozemkov. Katastrálne územie je
evidované kódom územno-technickej jednotky a názvom katastrálne-

ho územia. O štandardizácii názvu
katastrálneho územia rozhoduje
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý aktualizuje dáta
v súčinnosti s orgánmi štatistiky.
V súčasnosti je evidovaných 3599
katastrálnych území.
V návrhu na vyhlásenie za
základný číselník sme do návrhu
doplnili prepojenie katastrálnych
území na vyššie územné jednotky
ako obec, okres a kraj. Tieto vyššie územné jednotky sú v návrhu
uvádzané v tvare: názov vyššieho
územného celku a jeho kódy. Kódy
sa uvádzajú v tvare štatistických

jednotiek NUTS a v tvare kódov
územno-správnych jednotiek.
Vyhlásenie týchto nových
základných číselníkov nám otvára ďalšiu oblasť štandardizácie
týkajúcu sa priestorových údajov
a číselník Katastrálne územie
dopĺňa množinu už schválených
základných číselníkov týkajúcich
sa územných jednotiek (lokálne
a regionálne štatistické jednotky). Priestorové údaje vytvárajú
a zdieľajú viaceré orgány verejnej
správy, preto práve v tejto oblasti je dôležité dodržiavať princípy
štandardizácie.
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Referenčné ÚDAJE
Jozef
Antoš
Postavenie IS CSRÚ v jadre
Rozhodujúcou úlohou služieb IS
CSRÚ je napomáhať napĺňanie
princípu „jedenkrát a dosť“ vo
verejnej správe tým, že je prostredníctvom nich zabezpečené
automatizované sprístupnenie
relevantných údajov a základných
číselníkov pre výkon úradnej činnosti subjektov verejnej správy.
V predošlom čísle nášho
newslettra sme vás informovali
o tom, že rok 2021 bude z pohľadu
Dátovej kancelárie rokom projektov, ktoré majú prispieť k efektívnejšiemu a lepšiemu fungovaniu
verejnej správy. V stručnom prehľade sme predstavili jednotlivé
národné projekty v gescii Dátovej
kancelárie s naznačením ich prepojenia na naše nosné témy. Oku
pozorného čitateľa určite neunikol
súvis medzi informačným systémom Centrálnej správy referenčných údajov (ďalej len „IS CSRÚ“)
a rozbiehajúcimi sa národnými

projektmi. Skôr ako sa oboznámime s jeho rolou v sieti projektov,
zaostrime na neho bližšie.
Spustenie informačného systému pre Centrálnu správu referenčných údajov verejnej správy do
produkčnej prevádzky sa datuje od
1. novembra 2015. Samotný názov
informačného systému nám rámcovo napovedá jeho účel vzniku
v zmysle platnej legislatívy o e-Governmente. IS CSRÚ poskytuje
služby, ktoré implementujú funkcionalitu Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov podľa
dátovej časti.
Rozhodujúcou úlohou služieb
IS CSRÚ je napomáhať napĺňanie
princípu „jedenkrát a dosť“ vo
verejnej správe tým, že je prostredníctvom nich zabezpečené
automatizované sprístupnenie
relevantných údajov a základných
číselníkov pre výkon úradnej činnosti subjektov verejnej správy. IS
CSRÚ umožňuje automatizované
zdieľanie a vymieňanie si dát vo
verejnej správe navzájom medzi
jednotlivými subjektmi verejnej
správy. Občan alebo firma poskytnú svoje údaje štátu len raz. Dis-

tribúciu údajov subjektom verejnej
správy, ktoré ich potrebujú na
konkrétne konanie, zabezpečia informačné systémy verejnej správy,
ktoré zdieľajú údaje integráciou na
služby systému CSRÚ.
Subjekty verejnej správy v systéme vystupujú ako poskytovatelia alebo konzumenti týchto
údajov. Jeho službami sa zabezpečuje synchronizácia údajov pri stotožňovaní a referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania
údajov z referenčných registrov
a základných číselníkov. Ponúka
zároveň špecifické služby v oblasti dátovej kvality, ako napríklad
kontrolu kvality referencovaných
údajov voči referenčným údajom
zdieľaným prostredníctvom systému CSRÚ.
Z pohľadu IT architektúry je
od svojho spustenia do produkcie
postavený na open-sourcovom
riešení a jeho základom je plat
forma Talend. Obsahuje v sebe
viaceré funkčné moduly ako Integrácia údajov, MDM (Master
Data Management) a DQ (Data
Quality). Technologickým vývojom
JAVA bol vytvorený portál CSRÚ,
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PREDSTAVUJEME

Andrej Fukas
ktorý umožňuje administrátorovi
riadiť prístup k údajom v hierarchii
oprávnení OVM-IS_OVM_OE_Atribút-OE. Funkčnosť riadenia prístupu kontroluje spracovanie dát
v „Talende“.
Z doposiaľ uvedeného vyplýva
jeho podstata ako základného centrálneho nástroja pre automatizovanú a bezpečnú výmenu údajov
od občanov alebo podnikateľského prostredia na zabezpečenie
čo najefektívnejšej komunikácie
pri rôznych úradných konaniach
so štátom pri využití dostupných
služieb e-Governmentu. Aby nám
to celé fungovalo a na konci celého procesu stál spokojný občan
alebo podnikateľ s úsmevom, je
potrebné ako prvé už existujúci
centrálny nástroj naplniť rozhodujúcou masou údajov verejnej
správy relevantných pre naplnenie
princípu „jedenkrát a dosť“, t.j.
napojiť na IS CSRÚ všetky registre,
ktoré vyžadujú údaje od občanov
a podnikateľov. V druhom kroku,
resp. paralelne s tým zabezpečiť aj
konzumáciu týchto údajov subjektmi verejnej správy. Výsledkom je
bezpečné poskytovanie a konzu-

movanie rozhodujúcej masy údajov
všade tam kde je to žiadané a potrebné.
Pre zníženie celkovej byrokracie a posilnenia prínosu princípu
„jedenkrát a dosť“ je na jednej
strane taktiež rozhodujúca optimalizácia až transformácia fungovania subjektov verejnej správy pri
poskytovaní ich služieb občanom
a podnikateľom prostredníctvom
digitalizácie ich agend. Na strane
druhej, vieme prispieť k výslednému stavu rozšírením a zdokonalením služieb a funkčných
komponentov centrálneho nástroja
IS CSRÚ. Príkladom je rozšírenie
a vylepšenie GUI prostredia pre
komunikáciu s registrami, vďaka čomu bude princíp „jedenkrát
a dosť“ a časť nových služieb IS
CSRÚ prístupná aj pre používateľov s neintegrovanými systémami
alebo chýbajúcimi informačnými
systémami.
Rovnako tak aj pri ďalších aktivitách: vybudovanie bezpečného
a fungujúceho systému riadenia
osobných údajov o fyzickej alebo
právnickej osobe, kde občan alebo
podnikateľ bude mať tok svojich
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údajov vo verejnej správe pod
kontrolou aj vďaka funkcionalite
správy súhlasov; rozvoj systému
centrálnych technických komponentov a nástrojov na trvalé
automatizované sprístupňovanie
otvorených údajov verejnej správy;
alebo prostredníctvom vybudovania analytických nástrojov formou
SaaS služieb, za pomoci ktorých
dôjde k dostupnosti značnej masy
údajov pre tvorbu analýz, vďaka
ktorým môže štát lepšie a efektívnejšie rozhodovať (implementácia
konceptu „data-driven state“), má
systém CSRÚ svoju rolu. Technologické nástroje vytvárané pri týchto
aktivitách budú novými modulmi
systému CSRÚ s predpokladom
využitia niektorých jeho už existujúcich alebo nových funkcionalít.
Týmto sme získali rámcový
obraz o dôležitosti Informačného
systému Centrálnej správy referenčných údajov pre činnosti,
ktoré sú prepojené s podstatným
zlepšením centrálneho riadenia
manažmentu údajov a ich vzájomnej výmeny v rámci verejnej správy
a jeho postavenia v jadre všetkých
aktivít.

Andrej Fukas sa v Dátovej kancelárii venuje téme dátovej kvality,
pomáha zavádzať princípy riadenia
dátovej kvality v ostatných orgánoch verejnej moci či analyzuje
dáta pri rôznych projektoch Dátovej kancelárie – všade tam, kde je
potrebné analyzovať väčšie množstvo dát a vytvoriť krátky report.
Do Dátovej kancelárie prišiel
zo súkromnej sféry, kde analyzoval
najmä obchodné dáta a vytváral
reportovacie nástroje, spracúval
a nastavoval zber kmeňových
údajov o zákazníkoch. Bezprostredne pred príchodom do Dátovej
kancelárie pracoval
ako biznis analytik
v Plzenskom Prazdroji
Slovensko a predtým
aj v ďalších analytických funkciách v súkromnej aj akademickej sfére.
Zaujímavosťou je, že do prostredia informačných technológií
prešiel zo spoločenských vied,
keďže na Univerzite Komenského
vyštudoval etnológiu a religionistiku a neskôr získal doktorát z religionistiky na Masarykovej univerzite v Brne.

Vo voľnom čase sa rád pohybuje na čerstvom vzduchu. Najlepšie sa cíti v lese, čo je celkom
pochopiteľné, keďže žije na úpätí
Malých Karpát. Venuje sa viacerým
pohybovým aktivitám, ako sú vodné športy, lyžovanie či dnes čoraz
obľúbenejšia jazda na kolobežke.
Popri tom však rád zrelaxuje pri
varení alebo pohári dobrého piva,
čo je u bývalého zamestnanca
pivovarníckej firmy úplne prirodzené.

REFERENČNÉ ÚDAJE
Meno
Priezvisko
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