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milí čitatelia,
aj počas prázdninového obdobia vám prinášame ďal-
šie číslo nášho newslettra. uvažovali sme, že si dáme 
letnú pauzu, ale keďže v júni sa toho u nás dialo 
vcelku dosť, predsa len je tu nový diel. 

pokračovali sme vo vzdelávaní a to na tému dáto-
vej kvality vo verejnej správe. školenie sa uskutočnilo 
v online priestore kombináciou prednahratých blokov 
s následnou diskusiou a vysvetľovaním. Na jeseň pri-
pravujeme dve praktické pokračovania týchto školení, 
keďže téma dátovej kvality je jednou z najdôležitej-
ších v prostredí verejnej správy (ale, samozrejme, to 
platí aj v súkromnej sfére). 

v legislatívnej oblasti sme bojovali na oboch 
otvorených frontoch – pokračovali sme v ťažkých 
rozporových konaniach k návrhu zákona o údajoch 
a do implementačnej fázy sa preklápa navrhovaná 
novela zákona proti byrokracii (tzv. QuickWin3), ktorá 
je v súčasnej dobe už v parlamente po prvom čítaní. 
okrem toho sa čoraz viac venujeme aj medzinárodnej 

regulácii v oblasti údajov – či už existujúcej imple-
mentácii voľného pohybu iných ako osobných údajov 
(Free Flow of Nonpersonal Data), alebo komentova-
niu prebiehajúcich procesov (Data Governance act, 
Data act). v blízkej dobe otvoríme opätovne pracovnú 
skupinu k riešeniu tém, ktoré v dátovej legislatíve 
dnes chýbajú (ako napr. výmena dát medzi verejnou 
a súkromnou sférou, klasifikácia a kategorizácia dát, 
manažment dát v samospráve, atď.).

Dátová kancelária ako projekt funguje už viac ako 
dva a pol roka a pomaly sa blíži k (projektovému) zá-
veru. postupne budeme prinášať prezentáciu toho, na 
čom ešte pracujeme a čo sme v jednotlivých témach 
dosiahli. Dnes to bude téma základných číselníkov.

v minulom čísle sme vás informovali o dopytovej 
výzve na manažment údajov inštitúcií verejnej správy. 
Na záver článku sme upozorňovali, že v prezentova-
ných podmienkach môžu nastať isté zmeny a tie aj 
nastali – ich zhrnutie nájdete v krátkom článku.

želám pohodové čítanie.

Milan  
Andrejkovič
Dátová kancelária

školenie  

k dopytovej výzve  

zameranej  

na manažment údajov  

sa uskutoční 22. júla

viac na webe  

datalab.digital.

3
Novela zákona proti byrokracii 
zruší ďalšie povinnosti

TÉMA STOP BYROKRACII

5
ako využívať softvér  
na profiláciu dát

DÁTOVÁ KVALITA

4
analytické jednotky v kontexte 
zákona o údajoch 

LEGISLATÍVA

6
Dátová kancelária už vyhlásila takmer 
dve desiatky základných číselníkov

ČÍSELNÍKY

7
Dátová kancelária 
naďalej pracuje na 
publikačnom minime 
štátnej správy

OTVORENÉ ÚDAJE

9
v dopytovej výzve  
na manažment údajov 
inštitúcií verejnej 
správy nastali zmeny

DOPYTOVÁ VÝZVA

10
Tomáš lučenič

PREDSTAVUJEME

OBSAhEDITORIAL

https://datalab.digital/skolenie-k-dopytovej-vyzve-so-zameranim-zameranej-na-manazment-udajov-sa-uskutocni-22-jula/


NOVELA ZÁKONA PROTI BYROKRACII ZRUšÍ ďALšIE POVINNOSTI

oddelenie dátovej kancelárie mirri v júni absolvovalo stretnutia s dotknutými orgánmi verejnej 
moci (ovm) v rámci 3. vlny opatrení proti byrokracii. Novelu zákona proti byrokracii 26. mája 
schválila vláda sr, následne 17. júna parlament posunul návrh zákona do druhého čítania.

v rámci medzirezortného pripomienkového 
konania novely zákona proti byrokracii 
sme sa dohodli, že koordináciu projektu 
vrátane prípravy súvisiacej projektovej 
dokumentácie a schválenia finančného 

krytia pre projekt ako celok zastreší mirri. v júni 
 mirri absolvovalo úvodné stretnutia k predmetnej 
téme, týkajúcej sa implementácie opatrení proti byro-
kracii s príslušnými ovm. 

v súvislosti s vypracovaním projektovej dokumentá-
cie sa uskutočnili stretnutia s ministerstvom spravodli-
vosti sr, ministerstvom vnútra sr, Národným centrom 
zdravotníckych informácií, štatistickým úradom sr, 
ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sr, 
združením DEus, Finančnou správou sr, ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu sr, rudnými baňami – 
šp banská bystrica a slovenskou komorou notárov. 

Na týchto projektových stretnutiach sme predis-
kutovali možnosti na vytvorenie jednotlivých dátových 
integrácií, poskytovanie a konzumovanie rozsahu prís-

lušných dát v zmysle uloženia povinnosti vyplývajúcej 
z novely zákona proti byrokracii. Tým sa ruší povinnosť 
predkladania 21 okruhov dokumentov. v najbližšej dobe 
plánujeme ešte zrealizovať stretnutia s Úradom pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny, slovenskou komorou 
exekútorov a slovenskou advokátskou komorou.

Novela zákona ukladá zrušenie povinností 
 predkladania týchto 21 okruhov dokumentov:
  kópia rodného listu,
  kópia sobášneho listu,
  kópia úmrtného listu,
  potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho za-

mestnávania,
  potvrdenie o pobyte,
  potvrdenie o pridelení ičo,
  výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
  potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštruk-

turalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlá-
sený konkurz,

  výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
  výpis z registra sociálnych podnikov,
  potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,
  výpis z registra / zoznamu advokátov,

  výpis z centrálneho registra exekúcií,
  potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
  doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie,
  hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmr-

tiu (elektronizácia hlásenia o narodení a hlásenia 
o úmrtí),

  žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k príspevku pri 
narodení dieťaťa (proaktívny príspevok),

  potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baní-
kom,

  údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %,
  potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dô-

chodkového sporenia,
zrušenie povinností predkladania potvrdení 

s účinnosťou od 1. apríla 2022:

  potvrdení z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  potvrdení o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, 
  potvrdení o ťažkom zdravotnom postihnutí a 
  potvrdení z Národného zdravotníckeho informačné-

ho systému.
zrušenie povinností predkladania potvrdení 

s účinnosťou od 1. decembra 2022:
  právoplatných rozhodnutí súdov,
  potvrdení z registra úmrtí fyzických osôb,
  potvrdení o starobnom dôchodkovom sporení a po-

tvrdení z informačného systému sociálnych služieb.
v časti zrušenia povinnosti predkladania potvrdení 

z registra sociálnych podnikov a potvrdení o porušení 
zákazu nelegálneho zamestnávania sa účinnosť navr-
huje od 1. januára 2024.

Tomáš  
Lučenič
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LEGISLATÍVA

analytické jednotky 
v kontexte zákona o údajoch 
medzi základné piliere pripravo-
vaného zákona o údajoch patrí 
vytvorenie analytického nástroja 
slúžiaceho na výkon analytickej 
činnosti a plnenie ďalších potrieb 
analytickej komunity. v zákone 
sme ho nazvali príznačným ná-
zvom „analytický modul“. 

Dôležitou funkciou analy-
tického modulu je, že slúži ako 
platforma pre sprístupňovanie 
údajov medzi jednotlivými orgán-
mi verejnej moci (poskytovateľmi 
a konzumentmi údajov). zákon 
zároveň obsahuje právny základ 
pre spracúvanie a sprístupňova-
nie osobných údajov prostred-
níctvom analytického modulu 
vybranému okruhu oprávnených 
subjektov, na zákonom presne 
stanovené a vopred definova-
né ciele, čím sa vytvára právna 
istota pre všetkých zúčastnených. 
prostredníctvom analytického 

modulu sa budú údaje poskytovať 
v agregovanej alebo granulárnej 
podobe, pričom ak by poskytované 
údaje obsahovali osobné údaje, 
poskytnú sa iba v anonymizovanej 
alebo pseudonymizovanej podobe. 

Načrtnutá dôležitá úloha 
analytického modulu priniesla so 
sebou aj otázku, ako uchopiť práv-
nu stránku hlavných konzumentov 
údajov z analytického modulu. 
analytické jednotky orgánov verej-
nej moci existujú v rámci organi-
začnej štruktúry svojich zriaďovate-
ľov, pričom väčšina je zapojená tiež 
do národného projektu ministerstva 
vnútra sr s názvom „budovanie 
a rozvoj kapacít analytických útva-
rov na vybraných ústredných orgá-
noch štátnej správy“ spadajúceho 
pod op Evs (operačný program 
Efektívna verejná správa). 

aktuálny faktický aj právny stav 
však nepovažujeme za ideálny ani 
uspokojivý pre zámer vytváraného 
analytického modulu. Náš pohľad 
je taký, že pokiaľ mirri nesie za 
analytický modul plnú zodpoved-
nosť vo všetkých mysliteľných 
smeroch (zabezpečenie riadneho 
fungovania technických funkcio-

nalít, posudzovanie konzumentov 
údajov, posudzovanie oprávnenosti 
žiadosti o sprístupnenie údajov, 
kybernetická bezpečnosť, súlad 
s GDpr atď.), je nevyhnutné, aby 
boli analytické jednotky (a ostatné 
oprávnené subjekty) v zákone ná-
ležite právne podchytené. zároveň 
je potrebné prijať zákon o údajoch 
čím skôr, pretože ide o prioritu 
mirri, a preto objektívne nemož-
no počkať na to, kým sa úplne 

všetky otázky spojené s činnosťou 
analytických jednotiek definitív-
ne vyriešia v rámci analytickej 
komunity. Na pôde analytickej 
komunity aktuálne nie je jednotný 
a všeobecne akceptovaný názor na 
problematiku a v hre sú rôzne po-
hľady – od prijatia komplexnejšej 
právnej úpravy až po ponechanie 
aktuálneho stavu. 

zákon o údajoch predstavu-
je možnosť formálnejšie právne 

podchytiť analytické jednotky 
a ich činnosť, i keď len vo vzťahu 
k používaniu analytického modu-
lu, čo vo výsledku môže pomôcť 
samotnej analytickej komunite. 
ako tvorcovia právnej úpravy sa 
snažíme vyhovieť požiadavkám 
analytickej komunity ako celku, 
nielen jej jednotlivým členom, 
a preto sa usilujeme vytvoriť 
kompromisné riešenie, ktoré bude 
prehľadné a ľahko aplikovateľné. 

pri tvorbe právnej úpravy vníma-
me aj to, že medzi ciele projektu 
„budovanie a rozvoj kapacít ana-
lytických útvarov na vybraných 
ústredných orgánoch štátnej sprá-
vy“ patrí vytvorenie udržateľného 
rámca fungovania analytických 
útvarov s dôrazom na konzistentné 
metodické postupy, kvalitu výstu-
pov, rovnaké pracovné podmienky 
a zabezpečenie ľudských zdrojov. 
prostredníctvom navrhovanej práv-
nej úpravy sa snažíme nadviazať 
na uvedené ciele. 

Na právnej úprave analytických 
jednotiek v zákone o údajoch sa 
aktuálne stále pracuje a cibrí sa, 
pričom je prerokúvaná s relevant-
nými subjektmi. Náš prístup je 
stále rovnaký – právnu úpravu 
chceme mať riadne vykomuniko-
vanú a ideálne všeobecne akcep-
tovateľnú. Našou snahou je nájsť 
optimálne riešenie pre všetky stra-
ny. Dobrou správou je, že k zhode 
na koncepcii právnej úpravy už 
došlo. v Dátovej kancelárii veríme, 
že analytický modul bude pre jeho 
rôzne funkcionality hojne využíva-
ný analytický nástroj a že oň bude 
široký záujem.

Michal 
Mikuš
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ako využívať softvér  
na profiláciu dát
profilácia dát je prvým základným 
meraním dátovej kvality vybraného 
datasetu. je dobré poznať meta-
dáta – informácie o jednotlivých 
poliach (atribútoch), ale nie je 
potrebné mať ešte zadefinované 
biznis pravidlá. meranie v profilácii 
sa zameriava na informatívne zhr-
nutie aktuálneho stavu dát, často 
na prehľad rozdelenia hodnôt. 

Na vysvetlenie princípov pro-
filácie dát som vo videoškolení 
o dátovej kvalite využíval ms 
Excel. Existuje viacero softvéro-
vých riešení pre riadenie dátovej 
kvality, ktoré sú bezplatné mini-
málne pre profiláciu dát. uvádzam 
ako príklad tri takéto softvérové 
riešenia, ktoré ponúkajú veľmi 
podobné funkcie a výstupy z ana-
lýz. líšia sa najmä užívateľským 
rozhraním, funkciami pri importe 
údajov, ale aj detailmi vo výstu-
poch. všetky tri softvéry disponujú 

možnosťou pripojenia k databá-
zam, ale zároveň umožňujú import 
dát excelovských súborov, resp. 
csv súborov.

Nástroje Datacleaner a osDQ 
sú subtílnejšie programy pre pro-
filáciu dát, ale majú už integrova-
né nástroje na transformáciu dát 

a ich zápis do databáz. ich výho-
dou je, že ich netreba inštalovať.

Nástroj Talend open studio for 
Data Quality je zameraný len na sa-
motnú profiláciu dát. v základných 
štatistikách nie je rozdiel, pri ná-
ročnejších funkciách však poskytuje 
detailnejšie výsledky. Napríklad pri 

vzore hodnôt (pattern) tento nástroj 
zaznamenal na rovnakom datasete 
10 vzorov, nástroj Datacleaner dva 
a osDQ takúto funkciu neponúka. 
pri importe dát z csv súboru Talend 
umožňuje voľby pre jeho spraco-
vanie (definovanie rozdeľovačov, 
znaky pre text, ukončenie záznamu), 
Datacleaner a osDQ robia všetko 
automatizovane, čo však znamená 
aj väčšiu mieru chybovosti. 

je na individuálnom zvážení, 
ktorý nástroj použiť pri profilácii 
dát. zvýhodňovať konkrétny pro-
dukt môže aj voľba pre ďalšie čin-
nosti pri riadení dátovej kvality – 
evidenciu a vyhodnocovanie biznis 
pravidiel, porovnania s inými zdroj-
mi údajov, odstraňovanie duplicít 
či výber správnych záznamov. Da-
tacleaner a osDQ ponúkajú softvé-
rové riešenia pre tieto činnosti už 
v základných balíkoch. pre Talend 
je možné dokúpiť potrebné moduly 
(Data preparation, Data steward-
ship, master Data management 
a pod.) v rámci centrálnej rámco-
vej dohody – centrálne obstará-
vanie licencií a licenčnej podpory 
pre vybrané služby paas vládneho 
cloudu (viac informácií).

DataCleaner (https://datacleaner.github.io/)

osDQ (http://www.arrahtech.com/)

Talend (https://www.talend.com/download/data-quality-open-studio/)

DÁTOVÁ KVALITA

Andrej  
Fukas
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ČÍSELNÍKY

Viktória  
Šunderlíková

Dátová kancelária už vyhlásila 
takmer dve desiatky základných 
číselníkov
Dátová kancelária zastrešuje celý 
proces vyhlasovania základných čí-
selníkov a je nápomocná gestorom 
číselníkov v celom procese. Nezao-
beráme sa však len zverejňovaním 
číselníkov, ale riešime aj technické 
aspekty práce s číselníkmi.

každý z nás, kto pracuje s apli-
káciami, sa dennodenne stretáva 
s číselníkmi. klikáme na výberové 
polia a vyberáme si žiadanú hod-
notu. Niekedy sa nám to môže 
zdať otravné, inokedy nám to 
zrýchli prácu, lebo si len vyberáme 
z preddefinovaných hodnôt. 

problémom je, ak číselní-
ky, ktoré slúžia na ten istý účel, 
používajú rôzne hodnoty. Tento 
prípad môže napríklad nastať, ak 
daná problematika nie je upravená 
legislatívne. preto sa zadefinoval 
pojem základné číselníky, ktoré-
ho cieľom je unifikovať hodnoty 

číselníkov. základné číselníky sú 
upravené v legislatíve týkajúcej sa 
informatizácie a základnou myš-
lienkou je povinnosť používať zák-
ladné číselníky pri výkone verejnej 
moci, čo by malo pomôcť štandar-
dizácii dát v štátnej správe.

my v Dátovej kancelárii sme 
sa od nášho zriadenia aktívne 
venovali tejto téme. zatiaľ sme 
vyhlásili 19 základných číselníkov. 
okrem týchto základných čísel-
níkov sme publikovali v metais 
aj nezákladné číselníky, ktoré sa 

vzťahujú k formulárom zaručenej 
konverzie. 

všetky základné číselníky sú 
poskytované prostredníctvom sys-
tému is csru a tiež si ich môžete 
priamo stiahnuť zo stránky metais 
vo formátoch Xml, cvs a XlsX. 

v súčasnosti sa zaoberáme 
prípravou číselníka Typ elektronic-
kého úradného dokumentu. Tento 
číselník by mohol byť včlenený 
priamo do registratúry a na neho 
by bol integrovaný aj modul úrad-
ného doručovania. 

Nezaoberáme sa však len zve-
rejňovaním číselníkov, ale riešime aj 
technické aspekty práce s číselníkmi.

Dátová kancelária urobila kroky 
k štandardizácii číselníkov v štruk-
túre Xml, ktoré sa používajú v elek-
tronických formulároch. Dátovú 
štruktúru pre základné číselníky, 
ktorá je definovaná v prílohe č. 9 
vyhlášky o štandardoch, sme roz-
šírili aj na nezákladné číselníky. 
pre nezákladné číselníky sme tiež 
navrhli možnosť používať referen-
covateľné identifikátory, aby bola 
zaistená jednoznačnosť číselníkov. 
To znamená že tvorca formulárov 
buď zakomponuje do štruktúry Xml 
elektronického formulára celý čísel-
ník aj s jeho položkami alebo pou-
žije referencovateľný identifikátor, 
ktorým odkáže na zverejnený čísel-
ník. Tieto návrhy schválila komisia 
pre štandardizáciu a budú súčasťou 
novely vyhlášky o štandardoch. 

Na pracovných skupinách boli 
schválené jednotné referencova-
teľné identifikátory pre základné 
číselníky, cez ktoré bude možné 
dereferencovať základné číselníky. 
jednotné referencovateľné identi-
fikátory pre základné číselníky sú 
zverejnené v metais.

Dátová kancelária zastrešuje 
celý proces vyhlasovania základ-
ných číselníkov a je nápomocná 
gestorom číselníkov v celom 
procese. budeme radi, ak nás 
oslovíte a pomôžete štandardizo-
vať údaje v štátnej správe aj tým, 
že vyhlásime ďalšie číselníky za 
základné. 

Základné číselníky pripravené Dátovou kanceláriou
Názov nového číselníka Gestor
Kategória geografického názvu UGKK
Druh stavby UGKK
Účastník právneho vzťahu k nehnuteľnostiam UGKK
Druh nebytového priestoru UGKK
Druh priestoru v budove UGKK
Umiestnenie stavby UGKK
Spoločná nehnuteľnosť UGKK
Umiestnenie pozemku UGKK
Druh pozemku UGKK
Právny vzťah k pozemku UGKK
Druh chránenej nehnuteľnosti UGKK
Spôsob využívania pozemku UGKK
Katastrálne územia UGKK
Skupiny katalógov odpadov MŽP
Podskupiny katalógu odpadov MŽP
Druh a poddruh katalógu odpadov MŽP
Časť obce MV SR
Hašovacie funkcie MIRRI
Účel prezentačnej schémy elektr. formulára MIRRI
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MINISTER 

Generálny
tajomník  

služobného úradu

Štátny
tajomník 1 

Štátny
tajomník 2 

Sekcia ekonomiky
a projektov EŠIF 

Odbor koordinácie
projektov EŠIF 

Odbor 
majetku a služieb

Odbor verejného
obstarávania 

Osobný úrad Právny odbor

Kancelária
gen. tajomníka

služobného úradu 

Oddelenie
technickej

pomoci OP II   

Oddelenie
národných

projektov OP EVS 

Oddelenie 
technickej pomoci 

IROP a PCS

Oddelenie
informačných

technológií 

Oddelenie správy 
registratúry 
a podateľne

Oddelenie
autodopravy   

Oddelenie
hospodárskej 

správy  

Oddelenie 
technickej pomoci 

OP TP

Oddelenie 
finančného 
účtovníctva

Sekcia správy
majetku

a obstarávania  

Odbor ekonomiky
a rozpočtu 

Oddelenie 
realizácie rozpočtu 

a zmluvných 
vzťahov

OTVORENÉ ÚDAJE 

Matej 
Kučera

Dátová kancelária naďalej 
pracuje na publikačnom 
minime štátnej správy
publikačné minimum štátnej 
správy a samosprávy patrí medzi 
strategické priority informatizácie 
verejnej správy v oblasti sprístup-
ňovania otvorených údajov. cieľom 
je, aby jednotlivé orgány verejnej 
moci sprístupnili definovanú mno-
žinu údajov (datasetov) v otvore-
nom formáte. t. j. v definovanej 
forme a definovaným spôsobom.

Dátová kancelária spravila 
za posledné obdobie v oblasti 
publikačného minima veľa práce, 
no napriek tomu neubrala z pra-
covného tempa a naďalej sa ho 
snaží vylepšovať a najmä zjedno-
dušovať, čo v konečnom dôsledku 
veľmi uľahčí jeho prijatie a imple-
mentáciu jednotlivými inštitúcia-
mi štátnej správy a samosprávy. 

Naposledy sme vám predstavi-
li zoznam datasetov publikačného 
minima štátnej správy, rozdelený 

do troch častí z hľadiska časovej 
povinnosti zverejňovania. Tento 
zoznam sa nachádza na centrál-
nom metainformačnom systéme 
verejnej správy (ďalej metais). 
zoznam datasetov sa inšpiroval 
publikačným minimom českej 
republiky, národnou legislatívou 

obsahujúcou povinne zverejňo-
vané dáta a následne sa zoznam 
po viacerých diskusiách viackrát 
upravoval. záznamy z uvedených 
pracovných skupín sú dostupné 
na youtube kanáli Dátovej kance-
lárie, ktorý je pravidelne aktuali-
zovaný.

Nepochybne dôležitou novin-
kou je aktualizácia datasetov na 
metais. my v Dátovej kancelá-
rii si uvedomujeme, že prijatie, 
implementácia a sprístupnenie 
publikačného minima jednotli-
vými inštitúciami štátnej správy 
a samosprávy sú veľmi  dôležité, 

Obr. 1: Časť organizačnej štruktúry MIRRI
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https://cutt.ly/tm0Q8sG


a preto sa snažíme, aby bol pro-
ces implementácie čo najjed-
noduchší. popisy jednotlivých 
datasetov sme rozpracovali ešte 
podrobnejšie. pri každom z nich 
sú informácie ako:
popis (krátky popis datasetu)
Typ povinnej osoby (štátna sprá-
va/samospráva – podľa toho, koho 
sa týka daný dataset)
Dátový model (každý dataset ob-
sahuje dátový model)
popis datasetu (podrobne rozpísa-
ná štruktúra datasetu)
príklady na použitie (príklady na 
použitie v štátnej správe a samo-
správe)
Návod na vytvorenie (podrobný 
návod, ako vytvoriť dataset)

Dátová kancelária má v predpí-
sanej forme spracovanú už väčšinu 
datasetov publikačného minima 
a postupne sa budú pridávať na 
metais. Na nižšie uvedených obráz-
koch môžete vidieť, ako sa s po-
mocou Dátovej kancelárie stávajú 
z neštruktúrovaných dát dáta štruk-
túrované, strojovo spracovateľné, 
s ktorými sa následne dá ďalej 
pracovať. ako príklad si uvedieme 
dataset organizačná štruktúra.

Dátová kancelária sa ako líder 
v oblasti dát snaží ísť príkladom 
aj v prípade publikačného mini-
ma. Datasety prvej časti publi-
kačného minima za ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie sr (ďalej mir-
ri) sú už zverejnené na portáli 
data.gov.sk. Tieto datasety môžu 
taktiež pomôcť ako vzor jednot-
livým inštitúciám štátnej správy 
a samosprávy. Nechýbajú datase-
ty ako: 
mirri organizačná štruktúra
mirri Úradné hodiny
mirri Najžiadanejšie otvorené 
údaje ovm
mirri strategické dokumenty
mirri kontaktné miesta
mirri podriadené organizácie
mirri Dotácie

postupom času vám bude 
Dátová kancelária predstavovať 
ďalšie datasety a veríme, že ich 
publikovanie sa stane bežnou 
praxou nielen štátnej správy, ale 
aj orgánov samosprávy. Dátová 
kancelária bude robiť všetko pre 
to, aby sme vám mohli predstaviť 
stále ďalšie a ďalšie novinky, ktoré 
nás aj vás čakajú. 

id name type typeName parent unitOf created
1 Minister 1 Minister 50349287 2020-07-01
1.1 Kancelária ministra 7 Kancelária 1 50349287 2020-07-01
1.1.1 Odbor komunikácie 4 Odbor 1.1 50349287 2020-07-01
1.1.1.1 Tlačové oddelenie 6 Oddelenie 1.1.1 50349287 2020-07-01
1.1.1.2 Oddelenie publicity 6 Oddelenie 1.1.1 50349287 2020-07-01
1.1.2 Odbor legislatívy 4 Odbor 1,1 50349287 2020-07-01
1.1.3 Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu 6 Oddelenie 1,1 50349287 2020-07-01
1.1.4 Oddelenie bezpečnosti 6 Oddelenie 1,1 50349287 2020-07-01
1.1.5 Oddelenie protikorupčnej jednotky 6 Oddelenie 1,1 50349287 2020-07-01
1.2 Oddelenie vnútorného auditu 6 Oddelenie 1 50349287 2020-07-01
1.3 Referát kontroly 8 Referát 1 50349287 2020-07-01
1.4 Sekcia centrálny koordinačný orgán 5 Sekcia 1 50349287 2020-07-01
1.4.1 Odbor monitorovania a hodnotenia 4 Odbor 1,4 50349287 2020-07-01
1.4.1.1 Oddelenie monitorovania 6 Oddelenie 1.4.1 50349287 2020-07-01
1.4.1.2 Oddelenie strategického monitorovania 6 Oddelenie 1.4.1 50349287 2020-07-01
1.4.1.3 Oddelenie hodnotenia 6 Oddelenie 1.4.1 50349287 2020-07-01
1.4.2 Odbor metodiky a koordinácie subjektov 4 Odbor 1,4 50349287 2020-07-01
1.4.2.1 Oddelenie metodiky 6 Oddelenie 1.4.2 50349287 2020-07-01
1.4.2.2 Oddelenie koordinácie subjektov 6 Oddelenie 1.4.2 50349287 2020-07-01
1.4.2.3 Oddelenie podporných činností (vytvorenie nového oddelenia, presun niektorých kompetencií z 1.4.2.1 a 1.4.2.2) 6 Oddelenie 1.4.2 50349287 2020-07-01
1.4.3 Odbor politiky súdržnosti 4 Odbor 1,4 50349287 2020-07-01
1.4.3.1 Oddelenie prípravy legislatívy politiky súdržnosti 6 Oddelenie 1.4.3 50349287 2020-07-01
1.4.3.2 Oddelenie stratégie politiky súdržnosti 6 Oddelenie 1.4.3 50349287 2020-07-01
1.4.4 Odbor riadenia programov 4 Odbor 1,4 50349287 2020-07-01
1.4.4.1 Oddelenie hodnotenia zámerov výziev 6 Oddelenie 1.4.4 50349287 2020-07-01
1.4.4.2 Oddelenie krízového riadenia OP 6 Oddelenie 1.4.4 50349287 2020-07-01
1.4.4.3 Oddelenie koordinácie nástrojov podpory EÚ 6 Oddelenie 1.4.4 50349287 2020-07-01
1.4.5 Odbor prierezových priorít 4 Odbor 1,4 50349287 2020-07-01
1.5 Sekcia Operačný program Slovensko 5 Sekcia 1 50349287 2020-07-01
1.5.1 Odbor analýz a monitorovania 4 Odbor 1,5 50349287 2020-07-01
1.5.1.1 Oddelenie analýz 6 Oddelenie 1.5.1 50349287 2020-07-01
1.5.2 Odbor tvorby a riadenia operačného programu 4 Odbor 1,5 50349287 2020-07-01
1.5.2.1 Oddelenie programovania 6 Oddelenie 1.5.2 50349287 2020-07-01
1.5.2.2 Oddelenie koordinácie sprostredkovateľských orgánov 6 Oddelenie 1.5.2 50349287 2020-07-01
1.6 Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti 5 Sekcia 1 50349287 2020-07-01
1.6.1 Odbor implementácie projektov 1 4 Odbor 1,6 50349287 2020-07-01
1.6.2 Odbor implementácie projektov 2 4 Odbor 1,6 50349287 2020-07-01
1.6.3 Odbor implementácie projektov 3 4 Odbor 1,6 50349287 2020-07-01
1.6.4 Odbor programovania a metodiky 4 Odbor 1,6 50349287 2020-07-01
1.7 Sekcia financovania fondov 5 Sekcia 1 50349287 2020-07-01
1.7.1 Odbor informačných systémov EŠIF 4 Odbor 1,7 50349287 2020-07-01
1.7.1.1 Oddelenie rozvoja informačných systémov EŠIF 6 Oddelenie 1.7.1 50349287 2020-07-01
1.7.1.2 Oddelenie prevádzky informačných systémov EŠIF 6 Oddelenie 1.7.1 50349287 2020-07-01
1.7.2 Odbor platobnej jednotky 4 Odbor 1,7 50349287 2020-07-01
1.7.2.1 Oddelenie platobnej jednotky Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 6 Oddelenie 1.7.2 50349287 2020-07-01
1.7.2.2 Oddelenie platobnej jednotky Operačného programu Technická pomoc a iných finančných mechanizmov 6 Oddelenie 1.7.2 50349287 2020-07-01
1.7.2.3 Oddelenie platobnej jednotky Integrovaného regionálneho operačného programu a programov cezhraničnej spolupráce 6 Oddelenie 1.7.2 50349287 2020-07-01

Tab. 1.: Štruktúrovaná forma Organizačnej štruktúry MIRRI pre lepšie strojové spracovanie
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DOPYTOVÁ VÝZVA

Milan  
Andrejkovič

v dopytovej výzve na manažment 
údajov inštitúcií verejnej správy 
nastali zmeny
v minulom čísle sme vám priniesli 
detailný pohľad na pripravovanú 
výzvu na manažment údajov inšti-
túcií verejnej správy, pričom sme 
vás upozorňovali, že po komuniká-
cii s kolegami zo sprostredkova-
teľského orgánu (soro) môže ešte 
dôjsť k zmenám pri jej definitív-
nom schválení a vyhlásení. 

prinášame prehľad 
a odôvodnenie hlavných zmien:
1. minimálna výška projektu:
 a. pôvodná suma: 70 000 €
 b. Nová suma: 150 000 €
 c.  odôvodnenie: minimálna 

výška projektu sa zvýšila 
z dôvodu aktuálnych nut-
ných administratívnych 
úkonov a povinných aktivít 
súvisiacich s realizáciou 
„europrojektov“, čo by pri 
pôvodne navrhovaných mi-
nimálnych sumách pôsobilo 

značne neefektívne (vysoký 
podiel zo sumy projektu by 
bol alokovaný na tieto „ad-
ministratívne“ výdavky).

2. partnerské projekty:
 a.  pôvodne pracovné skupiny 

navrhovali, aby boli umož-
nené partnerské projekty 
medzi žiadateľmi (štát-
na správa, samospráva...) 
a partnermi (napr. nezisko-
vé organizácie)

 b.  Nová podmienka: partnerské 
projekty nie sú umožnené

 c.  odôvodnenie: realizácia 
partnerských projektov je 
relatívne komplikovaná 
z administratívneho pohľa-
du, časovo aj koordinačne. 
vzhľadom na krátkosť času 
na realizáciu projektov (cca 
do dvoch rokov) v kombiná-
cii s nízkou celkovou hodno-
tou projektu (do 500 000 €) 
nie je efektívne realizovať 
partnerské projekty.

3. oprávnenosť žiadateľa:
 a.  pôvodne boli medzi opráv-

nených žiadateľov zaradené 
aj neziskové organizácie 
(mNo) ako istá „náhrada“ 

za neumožnenie ich zapo-
jenia v rámci partnerských 
projektov (viď bod 2).

 b.  po „novom“ nie je možné, 
aby neziskové organizácie 
boli žiadateľmi

 c.  odôvodnenie: vzhľadom na 
to, že v prípade neziskových 

organizácií by mohlo ísť za 
istých podmienok o poskyt-
nutie nedovolenej štátnej 
pomoci (a už nie je časový 
priestor na vytvorenie sché-
my štátnej pomoci), toto 
riziko bolo hlavným dôvo-
dom neumožnenia, aby mNo 

boli oprávnení žiadatelia. 
okrem toho neziskové orga-
nizácie by pravdepodobne 
nedokázali naplniť hlavný 
cieľ výzvy – zverejňovať či 
sprístupňovať údaje verejnej 
správy (viď aktivity a2, a3, a4 
a a5 výzvy).

Dňa 9. 7. 2021 bola samotná 
výzva vyhlásená, pričom uzávierka 
prvého kola na podávanie projek-
tov je 27. 9. 2021.

pozývame vás na on-line 
 informačný seminár k výzve, ktorý sa 
bude konať 22. 7. 2021 od 10.00, kde 
sa dozviete podrobnejšie informácie. 
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https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/
https://datalab.digital/skolenie-k-dopytovej-vyzve-so-zameranim-zameranej-na-manazment-udajov-sa-uskutocni-22-jula/%20
https://datalab.digital/skolenie-k-dopytovej-vyzve-so-zameranim-zameranej-na-manazment-udajov-sa-uskutocni-22-jula/%20


TOMÁš LUČENIČ šKOLENIE

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!

DÁTOVÁ 
KANCELÁRIA

SA VÁM PRIhOVÁRA

Už AJ SLOVOM 
A OBRAZOM

Tomáš lučenič pracuje v Dátovej 
kancelárii od novembra 2020 na 
pozícii dátový špecialista a má na 
starosti oblasť digitalizácie život-
ných situácií. predtým pracoval 
takmer 10 rokov v organizácii pat-
riacej do pôsobnosti ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
sr, kde pôsobil na manažérskych 
pozíciách. odtiaľ sa presunul do 
organizácie v gescii ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny, 
kde pôsobil ako procesný manažér 
na referáte kvality. Na starosti 
mal predovšetkým nastavovanie 
procesov a kľúčových merateľných 
ukazovateľov v organizácii. obidve 
organizácie v štátnej správe v kto-
rých pôsobil získali v oblasti kvali-
ty titul Efektívny používateľ mode-
lu caF. organizácia mpsvar mala 
udelené aj medzinárodné hodno-
tenie kvality, keď získala titul c2E 
– committed to excellence modelu 
EFQm, kde bol Tomáš lučenič 
vlastníkom kritéria procesy.

v rokoch 2002 až 2015 každé 
leto pôsobil ako odborný animá-
tor medzinárodného pracovného 
tábora na oprave historickej pev-
nosti zo 14. storočia la forteresse 

de châtel sur moselle na seve-
rovýchode Francúzska. Tam mal 
na starosti skupinu približne 20 
mladých ľudí z rôznych krajín, ktorí 
pod jeho dohľadom pracovali na 

oprave tejto pamiatky. posledných 
sedem rokov jeho voľný čas patrí 
rodine a deťom. využíva ho na 
bicyklovanie, rôzne túry v horách 
či na návštevu hradov a zámkov. 

Dátová kancelária pripravila 
ďalšie školenie – praktické 
návody k meraniu dátovej kvality
školenie sa zameriava na prak-
tické návody a rady pri riadení 
dátovej kvality najmä na ústred-
ných orgánoch štátnej moci. 
v šiestich krátkych videách vám 
predstavujeme jednotlivé kroky 
pri meraní dátovej kvality. 

Dozviete sa v nich, ako tvoriť 
biznis pravidlá a uskutočniť vý-
počty pri ich vyhodnotení, ako aj 
to, čo všetko by mala obsahovať 
hodnotiaca správa z merania dá-
tovej kvality. Dúfame, že členenie 
na kratšie, špecificky zamerané 
videá prinesie prehľadnosť pri 

hľadaní konkrétneho návodu. 
Nájdete ich na youtubovom 
 kanáli Dátovej kancelárie.

Dúfame, že budete mať veľa 
otázok, na ktoré sa vám budeme 
snažiť čo najlepšie odpovedať 
a budeme radi, ak sa podelíte 
s vašimi názormi, ale aj s prak-
tickými návrhmi a nápadmi. 
komentovať videá viete priamo 
na youTube, alebo môžete zaslať 
email na rene.valent@mirri.gov.
sk. aj naďalej plánujeme pridávať 
podobné praktické návody – ak 
máte záujem o nejaké špecifické 
zameranie alebo tému, radi pri-
spôsobíme ďalšie školenie vašim 
požiadavkám. 

PREDSTAVUJEME
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https://www.youtube.com/channel/UCF-rmyKJ9pE49CP8-rUi4mQ
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