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Začali sme s realizáciou tretej vlny
opatrení proti byrokracii
Projekt Dátová integrácia
sa prehupol do realizačnej časti
Dátová kancelária pripravuje
nové základné číselníky

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
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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 analytická vrstva) z našich štyroch národných dátových
projektov. Okrem toho ešte pripravujeme spustenie
projektu Otvorené údaje 2.0.
V tomto čísle prinášame informácie o spustení 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 analytickou 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 implementácie, 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 nezabudnite prihlásiť na ďalšie školenie v oblasti otvorených
údajov, ktoré zrealizujeme už počas septembra.
Želám pohodové čítanie.

Dátová kancelária pripravuje nové základné číselníky

6

OTVORENÉ ÚDAJE

Datasety Zoznam kontaktných miest
a Úradné hodiny ako súčasť publikačného minima

7

PREDSTAVUJEME

Viktória Šunderlíková

8

Téma STOP BYROKRACII

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.
Andrej
Hajdúch

Jozef
Antoš
Účinnosť novely a opatrení z nej
vyplývajúcich je rozdelená na viacero 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 výstupy vo forme projektového zámeru, prístupu k projektu a BC_CBA boli
predložené na schválenie programovej kancelárii MIRRI a Útvaru

hodnoty za peniaze MF SR. Schválením dokumentácie bola oficiálne
spustená realizačná časť projektu
koordinovaného MIRRI v súčinnosti
s participujúcimi rezortmi.
Koncom augusta sa začali úvodné analytické stretnutia s cieľom
nastavenia harmonogramov prác
a získania detailných vstupov do
špecifikácií riešení. Väčšina z nich
súvisí s nastavením mechanizmov
automatizovanej výmeny a zdieľania údajov viažucich sa k elektronizácii listinných dokumentov, ktoré
už nebudú musieť občania a podnikatelia predkladať v rámci jednotlivých úradných konaní.
Potvrdenia a výpisy, ktoré budú
k jednotlivým termínom účinnosti
elektronizované a automatizovane
zdieľané medzi úradmi, uvádzame
v názornej ilustrácii.
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DÁTOVÁ INTEGRÁCIA
Jozef
Antoš
Projekt Dátová integrácia sa
prehupol do realizačnej časti
Podpísaním a zverejnením zmluvy k projektu Dátová integrácia
v Centrálnom registri zmlúv na
prelome júla a augusta 2021 sme
sa prehupli na pomyselnú štartovaciu čiaru jeho realizačnej časti.
Hlavné aktivity projektu sú rozvrhnuté na 28 mesiacov, čo predstavuje 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 využíva ich 24 rôznych konzumentov,
ako sú napríklad Finančná správa
SR, Úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, zdravotné poisťovne,
vybrané ministerstvá a ďalšie úrady. Projekt Dátová integrácia napojí v priebehu troch hlavných etáp
223 nových objektov evidencie, na
strane poskytovateľa pripojí 31 nových subjektov a na strane konzumenta 39 nových subjektov.
V rámci novej pripojenej masy
údajov sa nachádzajú dátové
registre alebo okruhy údajov ako
Register zamestnávateľov, zamestnancov, SZČO, Národná evidencia
vozidiel, technické kontroly, emisné kontroly, kontrola originality,

povinné zmluvné poistenie vozidla, prijímatelia
pomoci v hmotnej núdzi,
doklady preukazujúce
ŤZP, stavebné povolenia
a územné rozhodnutia,
Centrálny register exekúcií, porušenia zákazu
nelegálneho zamestnávania, Register orgánov
verejnej moci a Register
záložných práv.
Zároveň tieto údaje môžeme
radiť do skupiny prioritných údajov
v rámci scope projektu. V decembri 2023, na konci projektu, bude
napojených údajov – objektov evidencie na IS CSRÚ spolu 270. Tieto
údaje sa budú zdieľať medzi 46
poskytovateľmi a 63 konzumentami z rôznorodých inštitúcii verejnej
správy (ministerstvá, ústredné
orgány štátnej správy a rezortné
inštitúcie, samospráva,
zdravotnícke inštitúcie,
inštitúcie zastrešujúce výkon súdnictva a spravodlivosti
a špecifické profesijné a regulačné
organizácie).

Z predostretých očakávaných výstupov projektu týkajúcich sa nových integrácií môžeme
konštatovať, že ide o rýdzo rozvojový projekt IS
CSRÚ, ale nie z pohľadu
jeho funkčností, dostupných služieb či nových funkcionalít, ale
z pohľadu rozšírenia
jednotnej dostupnosti rozhodujúcej masy
údajov verejnej správy.
Hlavným vystupujúcim aktérom
v projekte nie je len samotné IS
CSRÚ, ale predovšetkým informačné systémy a ich dátové vrstvy či
registre v gescii integrujúcich sa
inštitúcií verejnej správy.
Tieto jednotlivé dátové registre a ich technická pripravenosť
zohrávajú v integračných procesoch nemalú úlohu
v ich možnostiach/
nemožnostiach
napojenia na IS
CSRÚ a následného úspešného
zdieľania údajov
pre napĺňanie princípu

„Jedenkrát a dosť“ a pre výkon
verejnej moci, keď nebude úradník posielať občana pre potrebné
dokumenty, potvrdenia od iných
orgánovej verejnej moci, ale získa
ich pomocou centrálnej platformy
dátovej integrácie.
Ďalším merateľným prínosom projektu okrem sprístupnenia 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 kvality v registroch verejnej správy
vystupujúcich v projekte. Výsledkom bude, že inštitúcie verejnej
správy si budú navzájom zdieľať
údaje bez toho, aby vyžadovali ich
predkladanie občanmi a podnikateľmi 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 verejnej moci. Transformáciou podmnožiny sprístupnených údajov budú
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automatizovane predpripravené
a zverejnené tzv. datasety v strojovo spracovateľnej forme. Týmto
bude zabezpečená vyššia transparentnosť verejnej správy a podpora
inovácií a analýz vo vzťahu k podpore 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 doklady a údaje od občana, ktorými
už disponuje, efektívnosť verejnej
správy pre komunikáciu medzi
občanom a štátom, minimalizácia
chodenia občanov na úrady, zefektívnenie vynakladania verejných
zdrojov, umožnenie poskytovania
otvorených údajov zo strany štátnych a samosprávnych orgánov.
Ciele v projekte sú nastavené
ambiciózne a v záujme ich naplnenia a súčasne korelujúceho
napĺňania úloh v gescii Dátovej
kancelárie MIRRI, je našou ambíciou a povinnosťou tieto ciele
plnohodnotne naplniť a realizačnú
časť projektu úspešne dokončiť.
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Číselníky

Viktória
Šunderlíková

Dátová kancelária pripravuje
nové základné číselníky
V súčasnosti sa Dátová kancelária
zaoberá prípravou nových základných číselníkov, resp. rozšírením
pôvodných číselníkov. Návrhy na
nové číselníky vychádzajú hlavne
z aplikačnej praxe, napr. v súčasnosti sa pripravuje publikačné

minimum, v ktorom sa používajú
základné číselníky ako Právna
forma organizácie, prípadne sa
rozširujú súčasné číselníky ako Typ
organizačnej jednotky. V navrhovaných 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 číselníka vychádzajú zo zákona o organizácii 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 odzrkadľujú súčasný stav na ministerstvách a ostatných ústredných
orgánoch štátnej správy. Profilovanie položiek číselníka pokračuje na
základe výstupov datasetu Orga-

nizačná štruktúra z jednotlivých
ministerstiev.
V publikačnom minime sa používajú aj ďalšie číselníky ako napr.
deň v týždni, možnosti vybavenia
žiadosti o informáciu, spôsob sprístupnenia informácií, zdroj financovania 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 využívame aj medzinárodné zdroje ako
napr. https://op.europa.eu/en/web/
eu-vocabularies/authority-tables.
V súčasnosti pripravujeme návrh
nového základného číselníka Content type – je to druh technického
číselníka, ktorý sa využíva v rôznych aplikáciách a formulároch
zverejnených na internete a slúži
na identifikáciu súborov zverejnených na webe.
Na základe podnetu sme sa
začali zaoberať aj číselníkom typ
elektronického úradného dokumentu. 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 dokumentu. Typ elektronického úradného dokumentu je definovaný
v zákone o e-governmente v paragrafoch 26, 27 a 28 ako rozhodnutie,
žiadosť, vyjadrenie, stanovisko
prípadne iný dokument, ktorý je
ustanovený osobitnými predpismi.
Toto bude základná premisa, z ktorej budeme vychádzať pri definovaní položiek číselníka.
Najväčším zdrojom podnetov
pre nové základné číselníky bude
národný projekt Dátová integrácia, 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 najžiadanejšie 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 sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom
je, aby jednotlivé orgány verejnej
moci sprístupnili definovanú mno-

žinu údajov (datasetov) v otvorenom formáte. t. j. v definovanej
forme a definovaným spôsobom.
Dátová kancelária ako líder
v oblasti dát za posledné obdobie
spravila v oblasti publikačného minima veľa práce, no naďalej sa ho
snaží vylepšovať a najmä zjednodušovať. To v konečnom dôsledku
veľmi uľahčí jeho prijatie a implementáciu 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 Úradné hodiny.
Dataset Zoznam kontaktných
miest sa týka štátnej správy, ale
i samosprávy. Kontaktné miesta sú
neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých orgánov verejnej moci (OVM).
Napríklad v rámci MIRRI k nim
patria podateľňa, elektronická

podateľňa, ale aj kancelária ministerky. Na nižšie uvedenom obrázku
môžete vidieť dátový model tohto
datasetu. Viď obr. 1.
Dátová kancelária už dataset
Zoznam kontaktných miest zverejnila na portáli data.gov.sk. Všetky
potrebné informácie o tomto datasete, ako napríklad návod na jeho
vytvorenie, ale aj reálne príklady
použitia, sa nachádzajú v Centrálnom metainformačnom systéme
verejnej správy (ďalej MetaIS).
Dataset Úradné hodiny obsahuje definíciu otváracích hodín
kontaktných miest OVM. Všetky
potrebné informácie o tomto
datasete sú taktiež k dispozícii na
MetaIS. Za MIRRI je zverejnený dataset 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 publikovanie sa stane bežnou praxou
nielen štátnej správy, ale aj orgánov samosprávy. Dátová kancelária
bude robiť všetko pre to, aby sme
vám mohli predstaviť ďalšie novinky, ktoré nás aj vás čakajú.

Obr. 1: Dátový model (Zoznam kontaktných miest)

Obr. 2: Dátový model (Úradné hodiny)
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Viktória Šunderlíkova

Viktória pracuje v Dátovej kancelárii od novembra 2019, pôsobí ako
dátový špecialista na základné
číselníky a centrálny dátový model. Viktória má bohaté skúsenosti
s prácou v štátnej správe, keďže
predtým pracovala pol druha roka
na Ministerstve kultúry a viac ako

desaťročie na Ministerstve spravodlivosti hlavne v oblasti projektového manažmentu.
Na Ministerstve kultúry mala
na starosti projekt zavádzania
nového informačného systému
registratúry, ako aj projekt rozvoja
centrálneho vstupenkového a pre-

Dátová
kancelária

zentačného systému ORES a podieľala sa aj na zavádzaní zaručeného
elektronického podpisu a systému
centrálneho elektronického doručovania v rámci rezortu kultúry.
Na Ministerstve spravodlivosti pracovala na projekte tvorby
a rozvoja Portálu právnych predpisov, v projekte RESS (Rozvoj elektronických služieb súdnictva, kde
sa špecializovala na zavedenie IP
telefónie a videokonferenčných
služieb v rezorte spravodlivosti).
Viktóriinou úplne prvou pracovnou skúsenosťou bola funkcia
dátovej kóderky v spoločnosti Exe.
Zaujímavosťou je, že najprv vyštudovala geoturizmus na Technickej
univerzite v Košiciach a následne
európsku integráciu a manažment
na bratislavskej Univerzite Komenského.
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 niekoľko rokov zdolávajú ciele výzvy
7 kopcov a 3 jazerá.

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!
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