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milí čitatelia,
po prázdninách vám prinášame ďalšie číslo nášho 
newslettra. 

v Dátovej kancelárii sa nám počas leta podarilo 
dosiahnuť niekoľko úspechov – spustili sme už tri 
(Dátová integrácia; centrálna integračná platforma 
a manažment osobných údajov; konsolidovaná ana-
lytická vrstva) z našich štyroch národných dátových 
projektov. okrem toho ešte pripravujeme spustenie 
projektu otvorené údaje 2.0. 

v tomto čísle prinášame informácie o spuste-
ní projektu Dátová integrácia. všetky tieto projekty 
sa realizujú tzv. agilným spôsobom, čo znamená, že 
výsledky budú prinášať priebežne už počas svojej 
realizácie. prvým viditeľným výsledkom a príkladom 
úspešnej spolupráce je analytický dashboard s dátami 
o ochorení coviD 19, vytvorený v spolupráci s ana-
lytickou jednotkou ministerstva zdravotníctva (iZa 
– inštitút zdravotných analýz). Tento aj ďalšie výstupy 

vám postupne predstavíme v nasledujúcich číslach 
newslettra.

v júli nám národná rada sr schválila druhú novelu 
zákona proti byrokracii, tzv. QuickWin3, ktorá prinesie 
zatiaľ najväčšiu vlnu odbúravania „papierovačiek“, 
a to aj vďaka využívaniu prínosov informatizácie. po 
schválení novely sme sa hneď pustili do implementá-
cie, keďže účinnosti sú nastavené naozaj ambiciózne 
– najbližšia má určený dátum už 1. januára 2022.

v oblasti otvorených údajov ideme aj naďalej 
príkladom. predstavujeme vám ďalšie dva datasety 
z plánovaného publikačného minima štátnej správy, 
pričom na portáli otvorených údajov data.gov.sk sa už 
tieto datasety (reálne vytvorené aj s údajmi za mirri), 
samozrejme, nachádzajú. okrem toho pokračujeme 
v našich vzdelávacích aktivitách, a preto sa nezabud-
nite prihlásiť na ďalšie školenie v oblasti otvorených 
údajov, ktoré zrealizujeme už počas septembra.

Želám pohodové čítanie.

Milan  
Andrejkovič
Dátová kancelária
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ZAČALI SME 
S REALIZÁCIOU TRETEJ 
VLNY OPATRENÍ PROTI 

BYROKRACII 
národná rada 24. júla schválila v poradí druhú novelu zákona 
proti byrokracii, ktorá následne k 5. augustu vyšla v Zbierke 

zákonov, čím nadobudla platnosť.

Účinnosť novely a opatrení z nej 
vyplývajúcich je rozdelená na viace-
ro etáp. hlavná časť bude uvedená 
do praxe k 1. januáru 2022, resp. 1. 
aprílu 2022. na základe schválenia 
novely zákona bola dopracovaná 
dokumentácia k projektu, ktorou sa 
ukončila prípravná fáza, a jej vý-
stupy vo forme projektového záme-
ru, prístupu k projektu a bc_cba boli 
predložené na schválenie progra-
movej kancelárii mirri a Útvaru 

hodnoty za peniaze mF sr. schvá-
lením dokumentácie bola oficiálne 
spustená realizačná časť projektu 
koordinovaného mirri v súčinnosti 
s participujúcimi rezortmi.

koncom augusta sa začali úvod-
né analytické stretnutia s cieľom 
nastavenia harmonogramov prác 
a získania detailných vstupov do 
špecifikácií riešení. väčšina z nich 
súvisí s nastavením mechanizmov 
automatizovanej výmeny a zdieľa-
nia údajov viažucich sa k elektroni-
zácii listinných dokumentov, ktoré 
už nebudú musieť občania a podni-
katelia predkladať v rámci jednotli-
vých úradných konaní.

potvrdenia a výpisy, ktoré budú 
k jednotlivým termínom účinnosti 
elektronizované a automatizovane 
zdieľané medzi úradmi, uvádzame 
v názornej ilustrácii.

Andrej 
Hajdúch

Jozef  
Antoš
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DÁTOVÁ INTEgRÁCIA

projekt Dátová integrácia sa 
prehupol do realizačnej časti
podpísaním a zverejnením zmlu-
vy k projektu Dátová integrácia 
v centrálnom registri zmlúv na 
prelome júla a augusta 2021 sme 
sa prehupli na pomyselnú štarto-
vaciu čiaru jeho realizačnej časti. 
hlavné aktivity projektu sú rozvrh-
nuté na 28 mesiacov, čo predsta-
vuje uzavretie projektu koncom 
roka 2023. 

primárnym cieľom projektu 
je sprístupnenie údajovej 
základne verejnej správy 
vrátane otvorených údajov 
prostredníctvom platformy 
dátovej integrácie, t. j. 
prostredníctvom centrálnej správy 
referenčných údajov (ďalej 
len „is csrÚ“). súčasný stav 
napojených údajov – objektov 
evidencie sprístupňovaných 
pomocou centrálnej platformy 
dátovej integrácie je 47. ide 
o údaje napríklad z registra 

právnických osôb, registra 
fyzických osôb, registra adries, 
údaje k nedoplatkom spotrebných 
daní, dane z príjmu, nedoplatkom 
v sociálnej poisťovni, zdravotných 
poisťovniach, výpis z registra 
trestov, Evidenciu minimálnej 
pomoci, údaje o dôchodkových 
a nemocenských dávkach 
a mnohé iné. 

Tieto ucelené celky údajov sú 
poskytované prostredníctvom is 
csrÚ od 15 poskytovateľov a vyu-
žíva ich 24 rôznych konzumentov, 
ako sú napríklad Finančná správa 
sr, Úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny sr, zdravotné poisťovne, 
vybrané ministerstvá a ďalšie úra-
dy. projekt Dátová integrácia napo-
jí v priebehu troch hlavných etáp 
223 nových objektov evidencie, na 
strane poskytovateľa pripojí 31 no-
vých subjektov a na strane konzu-
menta 39 nových subjektov. 

v rámci novej pripojenej masy 
údajov sa nachádzajú dátové 
registre alebo okruhy údajov ako 
register zamestnávateľov, zamest-
nancov, sZčo, národná evidencia 
vozidiel, technické kontroly, emis-
né kontroly, kontrola originality, 

povinné zmluvné poiste-
nie vozidla, prijímatelia 
pomoci v hmotnej núdzi, 
doklady preukazujúce 
ŤZp, stavebné povolenia 
a územné rozhodnutia, 
centrálny register exe-
kúcií, porušenia zákazu 
nelegálneho zamestná-
vania, register orgánov 
verejnej moci a register 
záložných práv. 

Zároveň tieto údaje môžeme 
radiť do skupiny prioritných údajov 
v rámci scope projektu. v decem-
bri 2023, na konci projektu, bude 
napojených údajov – objektov evi-
dencie na is csrÚ spolu 270. Tieto 
údaje sa budú zdieľať medzi 46 
poskytovateľmi a 63 konzumenta-
mi z rôznorodých inštitúcii verejnej 
správy (ministerstvá, ústredné 
orgány štátnej správy a rezortné 
inštitúcie, samospráva, 
zdravotnícke inštitúcie, 
inštitúcie zastrešu-
júce výkon súdnic-
tva a spravodlivosti 
a špecifické pro-
fesijné a regulačné 
organizácie). 

Jozef  
Antoš

Z predostretých oča-
kávaných výstupov pro-
jektu týkajúcich sa no-
vých integrácií môžeme 
konštatovať, že ide o rý-
dzo rozvojový projekt is 
csrÚ, ale nie z pohľadu 
jeho funkčností, do-
stupných služieb či no-
vých funkcionalít, ale 
z pohľadu rozšírenia 
jednotnej dostupnos-
ti rozhodujúcej masy 

údajov verejnej správy. 
hlavným vystupujúcim aktérom 
v projekte nie je len samotné is 
csrÚ, ale predovšetkým informač-
né systémy a ich dátové vrstvy či 
registre v gescii integrujúcich sa 
inštitúcií verejnej správy. 

Tieto jednotlivé dátové regis-
tre a ich technická pripravenosť 
zohrávajú v integračných pro-

cesoch nemalú úlohu 
v ich možnostiach/

nemožnostiach 
napojenia na is 
csrÚ a násled-

ného úspešného 
zdieľania údajov 

pre napĺňanie princípu 

„jedenkrát a dosť“ a pre výkon 
verejnej moci, keď nebude úrad-
ník posielať občana pre potrebné 
dokumenty, potvrdenia od iných 
orgánovej verejnej moci, ale získa 
ich pomocou centrálnej platformy 
dátovej integrácie. 

Ďalším merateľným príno-
som projektu okrem sprístupne-
nia infraštruktúry pre realizáciu 
princípu „jedenkrát a dosť“ bude 
napĺňanie centrálneho dátového 
modelu o dátové prvky vzťahujúce 
sa k napájaným údajom, taktiež 
dôjde k zmeraniu a zvýšeniu kva-
lity v registroch verejnej správy 
vystupujúcich v projekte. výsled-
kom bude, že inštitúcie verejnej 
správy si budú navzájom zdieľať 
údaje bez toho, aby vyžadovali ich 
predkladanie občanmi a podnika-
teľmi v listinnej podobe vo forme 
rôznych výpisov a potvrdení. 

súčasne sa projekt zameriava 
na dáta s povahou otvorených 
údajov. pomocou projektu Dátová 
integrácia dôjde k sprístupňovaniu 
vybraných otvorených údajov pre 
rozhodujúcu masu orgánov verej-
nej moci. Transformáciou podmno-
žiny sprístupnených údajov budú 
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automatizovane predpripravené 
a zverejnené tzv. datasety v stro-
jovo spracovateľnej forme. Týmto 
bude zabezpečená vyššia transpa-
rentnosť verejnej správy a podpora 
inovácií a analýz vo vzťahu k pod-
pore verejného záujmu.

v neposlednom rade ciele 
projektu reflektujú ciele národnej 
koncepcie informatizácie verejnej 
správy aj programového vyhlásenia 
vlády sr na roky 2021 – 2024 a to, 
aby si štátna a verejná správa 
zdieľala údaje a nevyžadovala do-
klady a údaje od občana, ktorými 
už disponuje, efektívnosť verejnej 
správy pre komunikáciu medzi 
občanom a štátom, minimalizácia 
chodenia občanov na úrady, zefek-
tívnenie vynakladania verejných 
zdrojov, umožnenie poskytovania 
otvorených údajov zo strany štát-
nych a samosprávnych orgánov. 

ciele v projekte sú nastavené 
ambiciózne a v záujme ich na-
plnenia a súčasne korelujúceho 
napĺňania úloh v gescii Dátovej 
kancelárie mirri, je našou am-
bíciou a povinnosťou tieto ciele 
plnohodnotne naplniť a realizačnú 
časť projektu úspešne dokončiť. 

PROJEKTY DÁTOVEJ KANCELÁRIE
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ČÍSELNÍKY

Viktória  
Šunderlíková

Dátová kancelária pripravuje 
nové základné číselníky
v súčasnosti sa Dátová kancelária 
zaoberá prípravou nových základ-
ných číselníkov, resp. rozšírením 
pôvodných číselníkov. návrhy na 
nové číselníky vychádzajú hlavne 
z aplikačnej praxe, napr. v súčas-
nosti sa pripravuje publikačné 

minimum, v ktorom sa používajú 
základné číselníky ako právna 
forma organizácie, prípadne sa 
rozširujú súčasné číselníky ako Typ 
organizačnej jednotky. v navrho-
vaných datasetoch publikačného 
minima sú aj kandidáti na nové 
základné číselníky.

Do súčasného číselníka Typ 
organizačnej jednotky navrhujeme 
zaviesť nové položky číselníka ako 
minister, štátny tajomník, kan-

celária, sekcia, odbor, oddelenie, 
referát. navrhované položky čísel-
níka vychádzajú zo zákona o orga-
nizácii činnosti vlády a organizácií 
ústrednej štátnej správy.

v paragrafe 5 uvedeného 
zákona je zadefinované členenie 
ministerstva, z ktorého vychádza 
aj navrhovaný číselník, pričom tam 
dodáva aj nové položky, ktoré odzr-
kadľujú súčasný stav na minis-
terstvách a ostatných ústredných 
orgánoch štátnej správy. profilova-
nie položiek číselníka pokračuje na 
základe výstupov datasetu orga-

nizačná štruktúra z jednotlivých 
ministerstiev. 

v publikačnom minime sa pou-
žívajú aj ďalšie číselníky ako napr. 
deň v týždni, možnosti vybavenia 
žiadosti o informáciu, spôsob sprí-
stupnenia informácií, zdroj finan-
covania dotačnej schémy. 

používaním týchto číselníkov 
dosahujeme štandardizáciou dát 
v príslušných datasetoch, čím sa 
zlepší aj strojová spracovateľnosť 
údajov.

okrem publikačného minima 
pre nové základné číselníky využí-
vame aj medzinárodné zdroje ako 
napr. https://op.europa.eu/en/web/
eu-vocabularies/authority-tables. 
v súčasnosti pripravujeme návrh 
nového základného číselníka con-
tent type – je to druh technického 
číselníka, ktorý sa využíva v rôz-
nych aplikáciách a formulároch 
zverejnených na internete a slúži 
na identifikáciu súborov zverejne-
ných na webe.

na základe podnetu sme sa 
začali zaoberať aj číselníkom typ 
elektronického úradného do-
kumentu. Tento číselník by sa 
uplatnil pri tvorbe elektronických 

dokumentoch. na výber z číselníka 
by sa mohol nadviazať aj spôsob 
vytvárania štruktúry elektronického 
dokumentu a spôsob odosielania 
elektronického úradného doku-
mentu. Typ elektronického úrad-
ného dokumentu je definovaný 
v zákone o e-governmente v parag-
rafoch 26, 27 a 28 ako rozhodnutie, 
žiadosť, vyjadrenie, stanovisko 
prípadne iný dokument, ktorý je 
ustanovený osobitnými predpismi. 
Toto bude základná premisa, z kto-
rej budeme vychádzať pri definova-
ní položiek číselníka.

najväčším zdrojom podnetov 
pre nové základné číselníky bude 
národný projekt Dátová integrá-
cia, ktorý zahŕňa vyše 200 nových 
integrácií do is csru na strane 
poskytovateľa. Dátové štruktúry 
objektov evidencie predstavujú 
širokú základňu pre vyhlasovanie 
referenčných údajov a základných 
číselníkov, keďže predstavujú naj-
žiadanejšie dáta v štátnej správe, 
ktoré je potrebné štandardizovať.

predpokladáme, že návrhy na 
vyhlásenie nových základných 
číselníkov vám predstavíme na 
jesenných pracovných skupinách.
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OTVORENÉ ÚDAJE 

Matej 
Kučera

Datasety Zoznam kontaktných 
miest a Úradné hodiny ako 
súčasť publikačného minima
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 ako líder 
v oblasti dát za posledné obdobie 
spravila v oblasti publikačného mi-
nima veľa práce, no naďalej sa ho 
snaží vylepšovať a najmä zjedno-
dušovať. To v konečnom dôsledku 
veľmi uľahčí jeho prijatie a imple-
mentáciu jednotlivými inštitúciami 
štátnej správy a samosprávy. 

v predchádzajúcom čísle 
newslettra sme si ukázali, kde sa 
nachádzajú všetky potrebné in-

formácie o publikačnom minime 
(metais) a predstavili sme vám 
prvý dataset publikačného minima 
nazvaný organizačná štruktúra. 
Tentoraz vám priblížime ďalšie dva 
datasety z publikačného minima – 
Zoznam kontaktných miest a Úrad-
né hodiny. 

Dataset Zoznam kontaktných 
miest sa týka štátnej správy, ale 
i samosprávy. kontaktné miesta sú 
neoddeliteľnou súčasťou jednotli-
vých orgánov verejnej moci (ovm). 
napríklad v rámci mirri k nim 
patria podateľňa, elektronická 

podateľňa, ale aj kancelária minis-
terky. na nižšie uvedenom obrázku 
môžete vidieť dátový model tohto 
datasetu. viď obr. 1.

Dátová kancelária už dataset 
Zoznam kontaktných miest zverej-
nila na portáli data.gov.sk. všetky 
potrebné informácie o tomto data-
sete, ako napríklad návod na jeho 
vytvorenie, ale aj reálne príklady 
použitia, sa nachádzajú v centrál-
nom metainformačnom systéme 
verejnej správy (ďalej metais). 

Dataset Úradné hodiny obsa-
huje definíciu otváracích hodín 
kontaktných miest ovm. všetky 
potrebné informácie o tomto 
datasete sú taktiež k dispozícii na 
metais. Za mirri je zverejnený da-
taset na portáli data.gov.sk. nižšie 
môžete vidieť jeho dátový model. 
viď obr. 2.

postupne vám bude Dátová 
kancelária predstavovať ďalšie 
datasety a veríme, že ich publi-
kovanie sa stane bežnou praxou 
nielen štátnej správy, ale aj orgá-
nov samosprávy. Dátová kancelária 
bude robiť všetko pre to, aby sme 
vám mohli predstaviť ďalšie novin-
ky, ktoré nás aj vás čakajú. 

obr. 2: Dátový model (Úradné hodiny)

obr. 1: Dátový model (Zoznam kontaktných miest)
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VIKTóRIA ŠUNDERLÍKOVA

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

viktória pracuje v Dátovej kance-
lárii od novembra 2019, pôsobí ako 
dátový špecialista na základné 
číselníky a centrálny dátový mo-
del. viktória má bohaté skúsenosti 
s prácou v štátnej správe, keďže 
predtým pracovala pol druha roka 
na ministerstve kultúry a viac ako 

desaťročie na ministerstve spra-
vodlivosti hlavne v oblasti projek-
tového manažmentu.

na ministerstve kultúry mala 
na starosti projekt zavádzania 
nového informačného systému 
registratúry, ako aj projekt rozvoja 
centrálneho vstupenkového a pre-

zentačného systému orEs a podie-
ľala sa aj na zavádzaní zaručeného 
elektronického podpisu a systému 
centrálneho elektronického doru-
čovania v rámci rezortu kultúry. 

na ministerstve spravodlivos-
ti pracovala na projekte tvorby 
a rozvoja portálu právnych predpi-
sov, v projekte rEss (rozvoj elek-
tronických služieb súdnictva, kde 
sa špecializovala na zavedenie ip 
telefónie a videokonferenčných 
služieb v rezorte spravodlivosti). 

viktóriinou úplne prvou pra-
covnou skúsenosťou bola funkcia 
dátovej kóderky v spoločnosti Exe. 
Zaujímavosťou je, že najprv vyštu-
dovala geoturizmus na Technickej 
univerzite v košiciach a následne 
európsku integráciu a manažment 
na bratislavskej univerzite komen-
ského. 

od roku 2013 vypomáhala 
ako dobrovoľníčka v materskom 
centre, kde zabezpečovala chod 
centra a organizovala akcie pre 
deti. okrem toho rada chodieva 
s rodinou na turistiku, pre lepšiu 
motiváciu detí k turistike už nie-
koľko rokov zdolávajú ciele výzvy 
7 kopcov a 3 jazerá.

PREDSTAVUJEME

DATALAB NEWSLETTER AUgUST 2021 _____ 8

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