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DÁTOVÁ KVALITA

Milí čitatelia,
apríl bol „bláznivý“ nielen počasím, ale aj množ
stvom a rôznorodosťou práce, ktorá sa nám v dátovke
nakopila – ešte stále na homeofficoch, online pra
covné skupiny sa takmer bez prestávky striedali so
spoločnými hovormi. Koncom mesiaca však nastal
na pár dní zhon z iného dôvodu – sťahovali sme sa.
Od 1. mája nás (aj ostatných kolegov zo Sekcie infor
mačných technológií verejnej správy) teda nájdete
na novej adrese – Westend Gate, Dúbravská cesta 14,
Bratislava (4. poschodie), pričom dúfame, že situácia
sa vyvinie tak, že vás tam budeme môcť už čoskoro
osobne privítať.
Počas minulého mesiaca sme veľký dôraz klád
li na doťahovanie podstatných rozbehnutých vecí
– sfinalizovali sme návrh tzv. Publikačného minima
štátnej správy obsahujúceho návrh datasetov otvore
ných údajov, ktoré budú musieť všetky povinné osoby
zverejňovať; uzatvárali sme rozporové konania k no
vele zákona proti byrokracii (tzv. QW3) a finalizovali
sme prípravné práce k spusteniu štyroch národných

 rojektov. Tri z nich (NP Dátová integrácia; NP Cen
p
trálna integračná platforma a Manažment osobných
údajov a NP Konsolidovaná analytická vrstva) by mali
byť spustené v najbližších dňoch a ten štvrtý (NP
Open data 2.0) očakávame na prelome mája a júna.
Vzhľadom na komplexnosť a prierezovosť týchto
národných projektov, kde sa očakáva aktívna spolu
práca s ostatnými rezortmi, sme pripravili návrh novej
dopytovej výzvy Manažment údajov zameranej na
menšie a údernejšie projekty, ktoré v krátkom čase
prispejú k zverejneniu či sprístupneniu množstva
nových údajov. Výzva s predbežnou alokáciou 10 milió
nov eur by taktiež mala byť vyhlásená v máji, mož
no júni. O podmienkach a detailoch výzvy diskutuje
Pracovná skupina K9.4 Lepšie dáta a s cieľom maxi
málnej otvorenosti sme začali zasadnutia pracovných
skupín nahrávať a zverejňovať na youtube kanáli
Dátovej kancelárie – na stránkach tohto newslettra
nájdete presný link.
Želám pohodové čítanie.
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Sprístupnenie údajov o dôchodkových dávkach
a dávkach nemocenského poistenia na portáli OverSi
Dátová kancelária Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
vykonala v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou na prelome rokov 2020/2021
technologické, metodické a procesné úpravy, ktorých výsledkom je úspešná aplikácia
ustanovení zákona proti byrokracii v praxi. Občania a podnikatelia tak už nemusia
od januára predkladať pri úradných konaniach listinné potvrdenia vzťahujúce sa
k dôchodkovým a nemocenským dávkam.

Celý systém vydávania potvrdení sa zjednodušil
sprístupnením údajov z viacerých systémov Sociálnej
poisťovne v oblasti nemocenských a dôchodkových dá
vok do nadrezortného informačného systému centrálnej
správy referenčných údajov a jeho elektronického por
tálového riešenia OverSi, ktorých správcom je minister
stvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

V priebehu realizácie projektu došlo k unifikácii
vzorov elektronických potvrdení na základe ich napa
sovania na legislatívne oprávnenia rôznych úradov
konzumovať príslušný rozsah dát. Hlavným rozdielom
je, či potvrdenia obsahujú okrem uvedenia informá
cie o nároku a období vyplácania dávky aj informá
ciu o príslušnej vyplácanej sume, a to buď aktuálnej

Tomáš
Lučenič

Z

Andrej
Hajdúch

mena nastala najmä v oblasti vyplácania
dávok úradmi práce, sociálnych vecí a ro
diny, kde už občania pre účely schválenia
napr. kompenzačnej dávky, alebo dávky
v hmotnej núdzi resp. prehodnotenia po
kračovania ich vyplácania a sumy, nemusia žiadať
Sociálnu poisťovňu o vystavenie potvrdení na do
kladovanie nároku na príslušnú dávku ÚPSVaR. To
znamená, že občan nemusí najskôr navštíviť pobočku
Sociálnej poisťovne, vyžiadať si potvrdenie a násled
ne ho odniesť na pracovisko ÚPSVaR a prikladať ho
k tlačivu žiadosti.
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Vývoj počtu spracovaných dopytov pre nemocenské
a dôchodkové dávky cez portál OverSi po mesiacoch.
Obdobie od 4. 1. 2021 do 25. 4. 2021

Rok

2021

Mesiac

1

2

3

4

Nemocenské a dôchodkové dávky Sociálnej poisťovne typ DP_1

33

143

388

331

Nemocenské a dôchodkové dávky Sociálnej poisťovne typ DP_2

695

3305

1170

1415

Nemocenské a dôchodkové dávky Sociálnej poisťovne typ DP_3

0

0

0

518

Nemocenské a dôchodkové dávky Sociálnej poisťovne typ DP_4

0

0

0

636

Nemocenské a dôchodkové dávky Sociálnej poisťovne typ NP_1

147

439

782

741

Nemocenské a dôchodkové dávky Sociálnej poisťovne typ NP_2

286

3258

3354

3462
údaje použité z portálu OverSi

alebo s detailným rozpisom po mesiacoch za zvolené
obdobie. Potvrdenia obsahujú tiež informácie o jed
notlivých typoch dávok (napr. starobné, invalidné,
vdovské, sirotské dôchodky, alebo materské, ošetrov
né, PN, kompenzačná dávka...).
Postupnosť krokov v rámci sprístupnenia dát So
ciálnej poisťovne pre CSRÚ a OverSi:
	V decembri 2020 boli do CSRÚ a OverSi integro
vané údaje pre dávky nemocenského poistenia,
údaje ktoré sa nachádzali v pôvodných listinných
potvrdeniach SP označené ako NP_1 a NP_2. El.
potvrdenia NP_1 sú prístupné od 1. 1. 2021,
	od januára 2021 sú prístupné cez OverSi tiež údaje
z potvrdení SP o dôchodkových dávkach DP_1
a DP_2. Potvrdenia DP_3 a DP_4 sú prístupné elek
tronicky automatizovane od apríla 2021,
	aktuálne MIRRI koordinuje proces rozšírenia potvr
dení SP k nemocenským dávkam o tzv. tehotenské
dávky, ktoré začala SP vyplácať od apríla 2021.
Dáta budú plne prístupné cez OverSi od 15. 5. 2021.
Od januára 2021 tento automatizovaný spôsob ušet
ril občanom 21 107 hodín. Tí už nemusia riešiť vyžiadanie
si potvrdení k nemocenským a dôchodkovým dávkam od
Sociálnej poisťovne. Z hľadiska ušetreného času a do
pravných nákladov občanov vo forme finančných nákla
dov pri prepočte 9,90 EUR na hodinu dosiahla ušetrená
suma hodnotu za štyri mesiace 208 959,30 EUR.
Podrobné údaje sú k dispozícii na:
https://datalab.digital/informacnypanel-graf/.
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Skúsenosti užívateľov s portálom OverSi sa zlepšujú
Pavol
Fedor
Posledný, štvrtý článok zaoberajúci
sa portálom oversi.gov.sk je zameraný
na zákaznícku podporu portálu.
Predmetom analýzy v tejto oblasti bolo zistenie zá
vislosti medzi počtom poskytovaných výpisov/odpisov
v čase a počtom poskytovaných informácii cez Help
Desk portálu oversi.gov.sk od 36. týždňa roku 2018 po
35. týždeň roku 2019.
V grafe nižšie sú zobrazené jednotlivé druhy ob
lastí Help desk podpory pre zákazníkov portálu oversi.
gov.sk. Help desk portálu tieto oblasti člení na:
	OverSi – info, ide o užívateľské (informatívne) po
žiadavky zo strany používateľov systému.
	OverSi – problém, ide o technické požiadavky, resp.
identifikované problémy s funkčnosťou systému zo
strany používateľov. Predmetom boli otázky ohľa
dom nefunkčnosti portálu OverSi.
Za obdobie poskytovania zákazníckej podpory por
tálu oversi.gov.sk od 3. septembra 2018 do 30. augus
ta 2019, t. j. 53 týždňov, celkovo evidujeme 1360 prob
lémov nahlásených od zákazníkov prostredníctvom
zákazníckej podpory. Z celkového počtu podnetov bolo
932 (68,5 %) informačných a 428 (31,5 %) technických.
Klesajúci trend identifikovaných problémov a otázok
s používaním portálu zobrazuje nasledovný graf, z kto
rého je zrejmé, že najčastejšie identifikované prob

lémy boli na začiatku spustenia portálu, ako aj na
začiatku roka 2019.
V grafe nižšie je znázornený vývoj nárastu posky
tovaných výpisov (ľavá os) a vývoj poklesu zákazníckej
podpory (pravá os) počas pracovných dní za skúmané
obdobie. Celkový počet poskytnutej pomoci cez Help
Desk predstavuje len 0,49 % z celkového počtu po
skytnutých výpisov/odpisov z registrov. To znamená,
že pri takmer každom 205 poskytnutom výpise bola
potrebná zákaznícka podpora, či už technického alebo
informačného charakteru.
Protichodnú situáciu osí potvrdzuje aj záporná
korelácia medzi jednotlivými premennými na úrovni –
0,3768, čo znamená pozitívny trend, pri ktorom rastie
počet poskytovaných výpisov/odpisov a na druhej
strane klesá počet technických problémov a otázok
s používaním portálu.
Portál oversi.gov.sk po roku prevádzky zaznamenal
veľký úspech, čo potvrdzuje aj víťazstvo v ITAPA 2018,
ako aj zrealizovaný a naďalej plánovaný ďalší rozvoj por
tálu. Pilotom projektu boli analyzované štyri potvrdenia,
ktoré portál ponúka. Portál sa ďalej rozšíril o možnosť
poskytovania potvrdení o návšteve školy, túto možnosť
ponúka od septembra 2019. Koncom roka sa rozšíril aj
o nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení a voči
daňovým a colným úradom, v januári 2021 o nemocen
ské a dôchodkové dávky Sociálnej poisťovne.
Momentálne je v príprave novela zákona proti by
rokracii, ktorá ďalej rozširuje možnosti portálu o ďal
šie potvrdenia, ktorými občania a podnikatelia ušetria
čas a peniaze.

Graf 1: Počet poskytnutých informácií a nahlásených problémov s portálom oversi.gov.sk od 36. týždňa 2018 do 35. týždňa 2019

Graf 2: Korelácia medzi poskytnutými odpismi a počtom Help Desk

Zdroj: oversi.gov.sk
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Dátová kvalita
Andrej
Fukas
Súčasťou RPO je už aj Register
regionálneho školstva
V aktuálnej situácii narastá vý
znam elektronickej úradnej ko
munikácie so štátom. Základom
pre jej dobré fungovanie sú však
kvalitné dáta – aktuálne, úplné,
presné a dostupné. Jedným z po
sledných zdrojových registrov,
ktoré sa integrovali na referenč
ný Register právnických osôb,
podnikateľov a orgánov verejnej
moci (RPO) je Register regionál
neho školstva, ktorý je z pohľadu
evidovaných údajov v mnohom
špecifický.
Subjekty, ktoré sú v ňom evi
dované, majú rôzne právne formy
(rozpočtové príspevkové, neziskové
organizácie s právnou subjekti
vitou a aj subjekty bez právnej
subjektivity), ale aj druh – základ
né a stredné školy, konzervatóriá,
školské zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie či školské
účelové zariadenia (napr. jedálne).

Okrem rôznorodosti právnych fo
riem, druhov škôl, školských zaria
dení a zriaďovateľov sú tu aj špe
cifiká postavenia riaditeľov škôl,
spôsobu zápisu (získavania) údajov
do registra alebo názvu škôl.

Technická integrácia tohto
zdrojového registra na RPO sa
uskutočnila v minulom roku, väč
šina záznamov však bola do RPO
zaslaná až tento rok. Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu

SR (MŠVVaŠ), ktoré je správcom
Registra regionálneho školstva,
usporiadalo viacero informačných
kampaní zameraných na subjekty,
ktoré by mali byť zapísané v tomto
registri.

Dôležitosť kvalitných dát
a význam referenčných registrov,
v ktorých sú zapísané, si uvedomili
aj riaditelia a zriaďovatelia základ
ných umeleckých škôl (ZUŠ), ktorí
majú možnosť posielať len elek

tronicky od 1. marca 2021 do 30.
júna 2021 žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku na udržanie
zamestnanosti v rámci projektu
„Podpora udržania zamestnanosti
v základných umeleckých školách
v čase vyhlásenej krízovej situá
cie“. (Viac na stránke Ministerstva
školstva.)
Z 345 ZUŠ nemalo vo februári
elektronickú schránku 114. Riadi
telia a zriaďovatelia ZUŠ však už
nemuseli zasielať žiadosti o zria
denie a aktiváciu elektronických
schránok na Národnú agentúru
pre sieťové a elektronické služby
(NASES), čo by vyžadovalo aj ove
rovanie listín u notára a zasielanie
papierových dokumentov poštou.
Po zápise všetkých potrebných
údajov o ZUŠ a jej štatutárovi
na MŠVVaŠ došlo automatizova
ne k zápisu aj do RPO. Odtiaľ sa
mohli údaje využiť aj na automa
tizované vytvorenie elektronických
schránok. Zatiaľ sa tak stalo pri 59
základných umeleckých školách.
Je to jeden z príkladov, ako kvalit
né dáta pomáhajú v odstraňovaní
byrokracie.
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Dátová kvalita
Tab.1.: Hodnotenie kvality metaúdajov portálu data.gov.sk

Andrej
Fukas
Dátová kancelária hodnotila
metadáta portálu data.gov.sk
Posledné meranie dátovej kvality,
ktoré zrealizovala Dátová kancelá
ria, bolo hodnotenie kvality meta
dát portálu data.gov.sk (podrobný
report dostupný na nasledovnom
odkaze). Vychádzali sme z údajov
o zverejnených datasetoch k ok
tóbru 2020.
Snažili sme sa aplikovať me
todológiu vypracovanú európskym
dátovým portálom (data.europa.
eu) s cieľom detailne identifikovať
nedostatky, overiť si výsledky voči
automatizovanému meraniu a inšpi
rovať sa pri príprave nového sloven
ského portálu otvorených údajov.
Portál data.europa.eu posky
tuje prístup k otvoreným údajom
z medzinárodných, európskych, ná
rodných, regionálnych, miestnych
a geografických dátových portálov.
Portál zhromažďuje metaúdaje
verejných údajov sprístupnených
v celej Európe. Zároveň poskytu

Dimenzia

Maximálny
počet bodov

Body podľa hodnotenia
data.europa.eu

Body podľa výpočtu
dátovej kancelárie

Možnosť vyhľadania

100

44

41

Dostupnosť

100

0

19

Interoperabilita

110

45

20

Možnosť opätovného použitia

75

29

37

Kontextualita

20

2

5

Celkom

405

120

122

Tab. 2.: Hodnotenie kvality metaúdajov

je aj nástroj na štúdium kvality
týchto metadát – The Metadata
Quality Assurance (Zabezpečenie
kvality metadát), ktorý sa zame
riava na nasledujúce oblasti alebo
dimenzie:
 Možnosť vyhľadania
 Dostupnosť
 Interoperabilita
 Možnosť opätovného použitia
 Kontextualita

Európsky dátový portál zverejňu
je automatizované merania z po
skytnutých metaúdajov vo forme pa
nelu, ale je k dispozícii aj stiahnutie
reportu vo formáte pdf, xlsx a ods.
Cieľom je pomôcť poskytovateľom
údajov a dátovým portálom pri
kontrole kvality ich metadát a pri
prijímaní návrhov na vylepšenia.
Samozrejmosťou je podrobne
opísaná metodológia hodnotenia

kvality metadát (k dispozícii na
nasledovnom odkaze). Okrem defi
novania rozsahu a opisu procesov
pri hodnotení sú bližšie popísa
né jednotlivé indikátory, metriky
a váhy jednotlivých indikátorov.
Niektoré dimenzie sú pokladané
za dôležitejšie ako iné – je možné
za nich získať vyšší počet bodov
(Tab. 1.) Na základe celkového poč
tu bodov je k hodnotenému dáto

Hodnotenie

Bodový rozsah

Výborné

351 – 405

Dobré

221 – 350

Postačujúce

121 – 220

Zlé

0 – 120

vému portálu pridelená „známka“
(Tab. 2.)
Hodnotenie kvality metaúdajov
portálu data.gov.sk sa v súčasnosti
nachádza podľa data.europa.eu na
120 bodoch – t.j. na hranici medzi
zlé a postačujúce. Je to spôsobené
najmä zaostávaním vo vývoji. Vláda
Slovenskej republiky sa 20. sep
tembra 2011 pridala k Partnerstvu
pre otvorené vládnutie – Open Go
vernment Partnership a v roku 2012
schválila akčný plán Iniciatívy pre
otvorené vládnutie, v rámci kto
rého v roku 2015 vznikol aktuálny
portál otvorených dát data.gov.sk.
Odvtedy sa úroveň štandardov pre
otvorené dáta v Európe posunula

oveľa ďalej a aj na základe toho sa
v súčasnosti pod gesciou Dátovej
kancelárie pripravuje Centrálny
portál otvorených údajov 2.0.
Najväčšie nedostatky súčasné
ho portálu data.gov.sk spočívajú
nielen v absencii povinných polí,
ale najmä v chýbajúcich napo
jeniach na číselníky európskeho
dataportálu a v tom, že neumož
ňuje súlad s DCAT-AP (linkované
dáta). Rozdiel medzi pridelenými
bodmi a bodmi podľa výpočtu
Dátovej kancelárie, ktoré je možné
postrehnúť v tabuľke 1, sú zatiaľ
predmetom komunikácie s kon
zorciom data.europa.eu. Rozdiel
v celkovom počte udelených bodov
je však minimálny a zrealizované
meranie kvality metaúdajov nám
poskytuje mnoho príležitostí, na čo
sa zamerať pri príprave Centrálne
ho portálu otvorených údajov 2.0.
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OTVORENÉ ÚDAJE
Markéta
Šimoni

Miroslav
Líška

Publikačné minimum štátnej
správy a plán jeho zavedenia
Publikačné minimum štátnej
správy patrí medzi strategické
priority informatizácie verejnej
správy v oblasti sprístupňovania
otvorených údajov. Cieľom je, aby
inštitúcie verejnej moci podľa ich
povinností, sprístupnili definovanú
množinu údajov, t. j. datasetov, vo
formáte otvorených údajov, čiže
v definovanej forme a definova
ným spôsobom.
Dátová kancelária realizuje
uvedené ciele v súlade s odporú
čaniami Európskej komisie, a to
najmä s programom ISA² (Inte
roperability solutions for public
administrations, businesses and
citizens), ktorý definuje konkrétne

metodiky a technologické štandar
dy pre jednotlivé aspekty repre
zentácie a strojového spracovania
otvorených údajov. Tvorba štandar
dov, resp. ich slovenská adopcia,
zoznam datasetov publikačného
minima a ďalšie otázky súvisiace
s publikačným minimom sa komu
nikujú prostredníctvom Pracovnej
skupiny pre otvorené údaje. Jej
členmi sú zástupcovia verejnej
správy, komerčného a neziskové
ho sektora. Záznamy z uvedených
pracovných skupín sú dostupné na
youtube kanáli Dátovej kancelárie.
Prvý zoznam datasetov
publikačného minima sa
inšpiroval publikačným mi
nimom v Českej republike
a následne sa zoznam po
viacerých diskusiách viackrát
upravoval. Formálne je pub
likačné minimum definované
ako štrukturálne metaúdaje
pre špecifikovanú množinu
datasetov obsahujúcu povinné
a nepovinné údaje. Uvedená defi
nícia publikačného minima spolu
s príkladmi je dostupná na Meta
IS v časti metaúdaje pre otvorené
údaje.

Zavádzanie publikačného mini
ma do praxe je kontinuálne a roz
delené na viacero fáz. Datasety
prvej fázy sú – Dataset zahranič
ných cestovných nákladov, Dataset
splatných pohľadávok štátu, Da
taset objednávok, Dataset faktúr,
Dataset rozpočet,
Dataset pri

jatých žiadostí podľa infozákona,
Dataset organizačná štruktúra, Da
taset kontaktných miest, Dataset
úradných hodín, Dataset podriade
ných organizácií, Dataset pracov
ných skupín, Dataset strategických
dokumentov a Dataset najžia
danejších otvore
ných údajov

OVM. Do nadobudnutia účinnosti
Zákona o údajoch, ktorého sú
časťou je aj publikačné minimum
štátnej správy, je povinnosť zve
rejňovať datasety publikačného
minima v prechodnom období ulo
žená úlohou B5 z uznesenia vlády
č. 553/2019.
Dôležitým aspektom publikač
ného minima je aj prenos znalos
tí Dátovej kancelárie na orgány
verejnej moci súvisiacej s publiká
ciou otvorených údajov. Pri analýze
možností publikácie otvorených
údajov boli identifikované rôzne
kategórie problémov a nut
ných špecifických prístupov
pre vyriešenie problému ich
sprístupnenia.
Existujú systémy, ktoré
síce podľa zákona slúžia na
centralizovanú správu úda
jov, napr. Centrálny register
zmlúv, do ktorého povinné
subjekty vkladajú svoje zmluvy,
avšak tento register otvorené
údaje neposkytuje. Želané zmluvy
sa dajú nájsť, ale nie exportovať
na ich strojové spracovanie. Inou
kategóriou sú systémy, ktoré sú
na export údajov pripravené len

čiastočne, alebo chýba automati
zovaná podpora tvorby otvorených
údajov, ako napr. väčšina agendo
vých ekonomických alebo iných
systémov. Ďalšou kategóriou sú
agendy spravované len v kancelár
skych nástrojoch (MSOffice, Lib
reOffice), ktoré je však tiež nutné
upraviť pre potreby ich sprístupne
nia ako otvorených údajov.
Keďže cieľom je maximalizácia
automatizovanej podpory otvore
ných údajov orgánov verejnej sprá
vy, z pohľadu aktuálneho stavu je
takáto architektúra v počiatočnom
štádiu.
Pre potreby automatizovanej
tvorby otvorených údajov Dátová
kancelária pripravuje dopytovú
výzvu adresnú pre potreby OVM
tak, aby boli schopné svoje publi
kačné minimum sprístupniť poža
dovaným spôsobom čo najefektív
nejšie. Vyhlásenie uvedenej výzvy
sa predpokladá v prvom polroku
2021. Súčasne, ešte v priebehu
mája Dátová kancelária plánuje
sprístupniť publikačné minimum
MIRRI spolu s usmerneniami, ako
je dané publikačné minimum mož
né realizovať.
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Odborné články

OTVORENÉ ÚDAJE
Matej
Kučera
Ktoré datasety si v roku 2021
odborná verejnosť najviac žiada?
Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti
každoročne od roku 2017 vykoná
va prieskum dopytu verejnosti po
najžiadanejších datasetoch, ktoré
by štátna správa mala zverejniť.
Cieľom tejto úlohy je podporiť
a stimulovať podnikateľské pros
Graf 1.: Navrhovatelia podľa oblasti pôsobenia

tredie, aktivitu a kreativitu akade
mickej a vedeckej obce, nezisko
vých organizácií i individuálnych
občanov prostredníctvom zverejňo
vania potrebných a užitočných dát
zo strany štátnej správy so záme
rom podpory princípov otvoreného
vládnutia.
Dátová kancelária ako gestor
témy otvorených dát na Sloven
sku na základe dohody s úradom
splnomocnenca začala organizo
vať stretnutia s dátovými kurátor
mi jednotlivých orgánov verejnej
moci (OVM), ktorých hlavným

cieľom je, aby boli najžiadanejšie
datasety dostupné pre všetkých
a aby boli publikované na portáli
https://data.gov.sk/.
Od 15. februára do 15. marca
2021 sme spolupracovali s úradom
splnomocnenca na novom priesku
me dopytu po najžiadanejších
datasetoch pre rok 2021. V spo
mínanom období sme zbierali
prostredníctvom online dotazníku
podnety od odbornej verejnosti.
Do nového prieskumu sa za
pojilo viac ako tridsať subjektov
(mimovládne organizácie, aktívni
občania, zástupcovia akadémie,
vedy a výskumu, zástupcovia ana
lytických jednotiek regionálnych
a miestnych samospráv alebo bi
znisu). Následne sme s každým za
pojeným do prieskumu absolvovali
stretnutie, kde boli ich podnety
a požiadavky na dáta bližšie špeci
fikované a zapracované. V Grafe 1.
sú znázornení navrhovatelia podľa
oblasti pôsobenia.
V prieskume sme zozbierali viac
ako 200 podnetov na dáta, ktoré by
odborná verejnosť chcela, aby boli
publikované. Do 31. marca sme všet
ky podnety a požiadavky spracovali

a vytvorili sme nový zoznam najžia
danejších datasetov pre rok 2021.
Aj tento rok patrili medzi naj
žiadanejšie podnety na zverejne
nie dát napríklad štatistiky o kri
minalite, štatistiky o zdravotnom
stave obyvateľstva, údaje o stave
a kvalite životného prostredia ale
bo školské dáta týkajúce sa kvality
vzdelávania, výsledkov testovaní
či registrov škôl. Tieto podnety sa
každoročne opakujú. Požiadavky
odbornej verejnosti smerovali aj
na zverejňovanie nových dát, ktoré
ešte doteraz neboli žiadané v žiad
nom z predchádzajúcich priesku
mov. Opakovala sa požiadavka, aby
údaje boli zverejnené napr. podľa
okresov, miest, krajov poprípade
s geolokačnými údajmi tam, kde je
to možné.
Všetky podnety budú v spolu
práci s úradom splnomocnenca
komunikované s dátovými kurátor
mi jednotlivých OVM. Pevne verí
me, že do 31. decembra 2021 bude
sprístupnených čo najviac dát,
ktoré si odborná verejnosť žiada
la, aby to bolo v súlade s plnením
úlohy Akčného plánu iniciatívy pre
otvorené vládnutie.
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PREDSTAVUJEME

Dátová
kancelária
sa vám prihovára

už aj slovom
a obrazom

Pripravili sme
pre vás vlastný
YouTube kanál.
Na ňom vás
oboznámime s našou
činnosťou,
pracovnými skupinami,
ale pripravíme pre vás
aj zaujímavé vzdelávacie
videá a návody.

Sledujte dáta
na YouTube!

Michaela Galia Pallayová

Sledujte datalab.digital
V máji pripravujeme

Michaela pracuje v Dátovej
kancelárii ako právnička od
roku 2019. Okrem práva, ktoré
študovala na bratislavskej
Univerzite Komenského,
absolvovala aj magisterské
štúdium histórie a nemeckého
jazyka na Univerzite sv. Cyrila
a Metoda v Trnave.
Michaela má dlhoročné
skúsenosti s prácou v štátnej
správe, keďže krátko po promócii
nastúpila koncom roku 2003 na
Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, kde pôsobila
v rôznych funkciách (hlavná
štátna radkyňa, riaditeľka odboru
a generálna riaditeľka sekcie
legislatívy) až do septembra 2016.
Následne urobila kariérnu
zmenu, keď začala pôsobiť ako
realitná maklérka v Trenčíne
a neskôr aj ako odborník pre
právne záležitosti v holdingovej
spoločnosti z Považskej Bystrice.
Michaela má aktívny životný
štýl. Pôsobí ako inštruktorka
Pilatesu a Power jogy. Okrem toho
rada behá, číta sci-fi a fantasy
literatúru, a tiež hrá na bassovej
gitare v hardrockovej kapele.

spustenie novej dopytovej výzvy
zameranej na Manažment údajov,
ktorá bude financovaná z Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra.
Výzva je zameraná najmä na zverejňovanie či
sprístupňovanie Referenčných údajov, Analytických
údajov, Mojich údajov či Otvorených údajov.

Predbežná alokácia je 10 mil. €.
Podporované projekty by mali mať rozpočty
medzi 70 000 € až 500 000 €

Sledujte nás aj na Facebooku,
aby ste získali aktuálne informácie.
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REFERENČNÉ ÚDAJE
Meno
Priezvisko

datalab.digital
datalab.community
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