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milí čitatelia,
prinášame vám už štvrté číslo nášho newslettra, 
ktoré sme čiastočne zamerali, ako to už koncom roka 
býva, na krátke zhrnutie toho, na čom sme v roku 
2019 pracovali a aký je aktuálny stav.

Témou čísla sú otvorené údaje (open data), čo 
v prostredí verejnej správy na slovensku síce nepred-
stavuje novinku tak ako iné naše témy (napr. moje úda-
je), ale aktuálny vývoj poukazuje na potrebu zásadného 
zintenzívnenia aktivít v tejto oblasti v budúcom roku.

už o pár dní nastane posun v našej ďalšej téme, 
ktorou sú referenčné údaje a základné číselníky. oce-
ňujeme spoluprácu s kolegami z ministerstva vnútra 
a úradu geodézie, kartografie a katastra sr, vďaka 
ktorej sme spustili formálny proces vyhlasovania 
nových referenčných údajov aj základných číselníkov. 
súčasné štyri referenčné registre tak po dlhom čase 
rozšírime o piaty, pričom v článku nájdete prehľad 
ďalších kandidátov a stav, v akom sa nachádzajú prí-
pravné práce k ich vyhláseniu za referenčné.

podobný prehľad nájdete aj v ďalšom článku o dá-
tovej kvalite v prostredí štátnej správy. rozbehli sme 
pilotné testovanie dátovej kvality už na takmer kaž-
dom rezorte a teší nás, že sa nám podarilo dohodnúť 
spustenie obdobných meraní aj mimo štátnej správy, 
čo len podčiarkuje význam zvyšovania kvality údajov.

V článku o boji proti byrokracii bližšie popisujeme 
v decembri vládou schválenú tretiu vlnu znižovania 
byrokracie.

Verím, že aj počas voľnejších dní vás náš newslet-
ter zaujme. želám vám veľa sily do roku 2020.

milí čitatelia, 
je takmer koniec roka 2019 a dovolím si povedať, že pre náš úrad bol 
celkom úspešný. najmä vďaka tomu, že sa nám darí budovať moder-
ný digitálny štát priateľský k ľuďom. jednotlivými opatreniami, krok 
po kroku, zavádzame bezpapierovú, rýchlu a efektívnu komunikáciu 
medzi občanmi a štátom.

prvá a druhá vlna zákona proti byrokracii prešla s podporou výraznej 
väčšiny koaličných a aj opozičných poslancov. V priebehu 13  mesiacov 
sme odstránili 10 typov papierových výpisov a potvrdení. od decem-
bra k nim pribudli ďalšie tri. za toto obdobie si úrady cez portál 
oversi a dátové centrum obcí a miest stiahli takmer pol milióna 
výpisov. občanom a podnikateľom sme tak ušetrili vyše 8,3 milió-
na eur a 473 651 hodín času stráveného na úradoch – podotýkam, 
že v tomto čísle nie sú zarátané výpisy, ktoré si úrady získali pria-
mo cez informačné systémy, ktoré majú naintegrované. 

rád by som ocenil aj prácu tímu dátovej kancelárie, ktorá krát-
ko po svojom vzniku prináša prvé výsledky. ja osobne ich vnímam 
ako skupinu odborníkov, ktorí merajú kvalitu na všetkých minister-
stvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy. podarilo 
sa im rozbehnúť proces vyhlasovania piatich nových referenčných 
registrov a výrazne sa spolupodieľajú aj na implementácii zákona 
proti byrokracii. jeho v poradí už tretiu novelu schválila Vláda sr na 
svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí. 

V roku 2020 nás čaká ešte veľa práce. máme pred sebou jasnú 
úlohu, a to dokončiť projekty v sprístupňovaní a zdieľaní dát. po-
trebujeme naďalej zlepšovať elektronické služby štátu a mojím 
veľkým cieľom je dostať nielen služby, ale aj dáta do mobilov 
občanov tak, aby mali nad nimi plnú kontrolu.

držte nám palce. 

Richard Raši
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

3 Téma
V otvorených údajoch sa 
chceme vrátiť na špičku

5 Stop byrokracii
Vláda dala zelenú tretej vlne 
opatrení proti byrokracii

6 Dátová legislatíva
slovenskú dátovú legislatívu tvoria 
aj právne záväzné akty Eú

8 Dátová kvalita
V dátovej kvalite jednotlivých 
inštitúcií sú veľké rozdiely

9 Číselníky
dátová kancelária navrhuje nové základné 
číselníky a štandardizačný proces

10 Referenčné údaje
bilancia plánu vyhlasovania nových 
referenčných údajov za rok 2019

11 Moje údaje
aplikácia datapp je už dostupná 
na stiahnutie pre testerov

12 Predstavujeme
predstavujeme markétu šimoni

Milan  
Andrejkovič
Dátová kancelária

DATALAB NEWSLETTER DECEMBER 2019 _____ 2

úvoDNé SLovooBSAhEDiToRiAL

www.minv.sk/?ros


v oTvoRENýCh úDAjoCh SA ChCEME vRáTiť NA šPiČku

Vďaka intenzívnej spolupráci zainteresovaných inštitúcií a odbornej 
verejnosti patrilo slovensko v medzinárodnom porovnaní k lídrom, 

ale postupne sa v rebríčku prepadlo. cieľom dátovej kancelárie 
je vrátiť sa na stratené pozície.

Téma otvorených údajov (open data) nie 
je v prostredí slovenskej verejnej správy 
nová. Výraznejšie sa začala rozvíjať po 
roku 2011, keď sa slovensko stalo členom 
medzinárodnej iniciatívy pre otvorené 

vládnutie (open Government partnership – oGp 
www.opengovpartnership.org), ktorá v súčasnosti 
združuje takmer 80 krajín.

na slovensku bol koordináciou celej agendy oGp 
poverený úrad splnomocnenca vlády sr pre rozvoj ob-
čianskej spoločnosti (úsVros – úrad spočiatku umiest-
nený na úrade vlády sr, neskôr presunutý na minis-
terstvo vnútra sr www.minv.sk/?ros), ktorý už v prvom 
akčnom pláne oGp na roky 2012-2013 schváleným 
vládou sr pripravil úlohu na spustenie centrálneho 
portálu otvorených údajov data.gov.sk ako základného 
kameňa pre intenzívny rozvoj témy otvorených údajov. 
V nasledujúcich rokoch sa téma otvorených údajov aj 
vďaka intenzívnej spolupráci úsVros, odbornej verej-
nosti, ostatných rezortov a nasEs (národná agentúra 

Milan  
Andrejkovič

pre sieťové a elektronické služby www. nases.gov.sk – 
prevádzkovateľ data.gov.sk) začala výraznejšie roz-
víjať a slovensko sa aj v medzinárodnom porovnaní 
rýchlo dostalo do skupiny líderských krajín. na por-
táli otvorených údajov je zverejnených takmer 2250 
datasetov, pričom okrem všetkých hlavných inštitúcií 
štátnej správy svoje otvorené údaje (dobrovoľne) 
zverejňuje aj niekoľko samospráv. po počiatočnom 
rýchlom raste však nastala stagnácia a slovensko sa 
z pozície „trend-setterov“ prepadlo za rok 2018 až do 
kategórie „beginners“:

dátová kancelária úpVii preto spustila kroky 
s cieľom opätovne rozhýbať tému otvorených údajov 
tak, aby z toho profitovali všetky strany. V decembri 
2019 nám schválili žiadosť o poskytnutie nFp na 
projekt s názvom „otvorené údaje 2.0 – rozvoj cen-
trálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie 
otvorených údajov“, ktorým chceme zmodernizovať 
centrálny portál otvorených údajov, podporiť auto-
matizované zverejňovanie datasetov (v súčasnosti 
je okolo 90 percent datasetov zverejňovaných „ruč-
ne“ a iba 10 percent automatizovane) a napomôcť 
zvyšovaniu kvality datasetov (tzv. „hviezdičková 
konvencia“ https://5stardata.info/en/).

cieľom dátovej kancelárie však nie je iba oby-
čajný nárast počtu zverejňovaných datasetov, ale 
chceme pomôcť k ich zmysluplnému využívaniu:
  úsVros každoročne realizoval prieskum verejnosti 

po najžiadanejších datasetoch (ktorý je stále prie-
bežne otvorený a aktualizovaný a nájdete ho na 
tomto odkaze). s dátovými kurátormi jednotlivých 

Graf 1: oEcd
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názov ukazovateľa podľa nkiVs cieľ
počet stiahnutí otvorených dát (ide o stiahnutie datasetov 
cez katalóg otvorených dát aplikáciami alebo používateľmi) 950 000

počet aplikácií, ktoré kreatívne využívajú otvorené dáta 
a otvorené api 200

podiel inštitúcií verejnej správy, ktoré publikujú otvorené dáta 99.9 %
podiel dát publikovaných ako otvorené dáta 98%
počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým 
potenciálom na znovupoužitie 70%

rezortov budeme pracovať na zverejňovaní týchto naj-
žiadanejších datasetov.

  Európska komisia pripravuje návrh tzv. high 
Value datasetov (datasetov s vysokou pridanou 
hodnotou) v šiestich kategóriách, ktoré budú 
všetky členské krajiny povinne zverejňovať ako 
otvorené údaje (písali sme o tom v novembro-
vom newsletteri). dátová kancelária koordinuje 
návrh obsahu týchto datasetov za slovenskú 
republiku.

  do návrhu zákona o údajoch, ale aj do nového 
akčného plánu oGp na roky 2020-2021 sa dostalo 
tzv. publikačné minimum štátnej správy. publikačné 

minimum bude predstavovať spoločný zoznam 
datasetov, ktoré budú musieť zverejňovať všetky 
inštitúcie štátnej správy. Tento zoznam budeme 
tvoriť participatívne v spoločných pracovných 
skupinách, a to najmä k9.4 lepšie dáta, ps open 
data, ps dátoví kurátori (https://datalab.community/)

  V roku 2020 pripravujeme náš prvý hackathon, 
aby sme podporili aj tvorbu aplikácií využívajúcich 
zverejnené otvorené údaje. V súčasnosti sú totiž na 
stránke https://data.gov.sk/apps zaregistrované iba 
štyri aplikácie, čo nepreukazuje taký prínos otvore-
ných údajov na slovensku, aký význam sa im pripi-
suje medzinárodne.

Týmito aj ďalšími našimi aktivitami chceme, aj 
s vašou pomocou, okrem rozvoja samotnej témy 
napomôcť aj plneniu ambicióznych cieľov a úloh, 
ktoré verejná správa v oblasti otvorených údajov má. 
V prvom rade sú to merateľné ukazovatele národnej 
koncepcie informatizácie verejnej správy:

Ďalej ide o aj o úlohy z uznesení Vlády sr, naj-
mä z akčných plánov oGp a stratégie a akčného 
plánu sprístupnenia a používania otvorených úda-
jov verejnej správy, ktoré vláda uložila rezortom na 
realizáciu. ich zoznam sme pripravili a zverejnili tu: 
 https:// datalab.digital/verejna-sprava/otvorene-udaje- 
verejnej-spravy/

Veríme, že rozbehnutím uvedených aktivít, ich 
spoločnou realizáciou a napĺňaním očakávaných 
cieľov a výstupov súčasne napomôžeme vrátiť 
slovensko späť medzi elitu krajín v oblasti 
otvorených údajov.

Graf 2: European data portal index 
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SToP BYRokRACii

Jozef  
Antoš

Vláda dala zelenú tretej vlne 
opatrení proti byrokracii
Vláda sr na svojom poslednom 
zasadnutí v roku 2019 schválila 
tretiu vlnu opatrení proti 
byrokracii, ktorej realizáciu má 
zabezpečiť úrad podpredsedu 
vlády sr pre investície 
a informatizáciu v spolupráci 
s kľúčovými partnermi spomedzi 
ústredných orgánov verejnej moci.

členovia vlády sr jednohlasne 
a bez pripomienok schválili na 
zasadnutí 18. decembra 2019 balík 
nových opatrení proti byrokracii, 
ktorý odstraňuje osem skupín 
listinných potvrdení a výpisov, 
ktoré dnes občania a podnikatelia 
povinne predkladajú orgánom 
verejnej moci v rámci úradných 
konaní. zo súvisiaceho uznesenia 

vlády vyplynula úloha pre 
podpredsedu vlády sr pre 
investície a informatizáciu 
uviesť a odôvodniť návrh zákona 
v národnej rade sr s tým, že sa 
predpokladá, že zákon bude už 
schvaľovať nový parlament po 
voľbách vo februári 2020. 

s účinnosťou od 1. novembra 
2020 by mali byť občania 
a podnikatelia odbremenení 
pri kontakte so štátnymi 
a verejnými inštitúciami od 
povinností prikladať prílohy vo 
forme nasledovných listinných 
dokumentov:
1. kópia rodného listu, 
2. kópia sobášneho listu,
3. kópia úmrtného listu, 
4. potvrdenia o pobyte, 
5. kópie dokladov o pridelení ičo, 
6.  potvrdenia, že 

hospodársky subjekt nie je 
v reštrukturalizácii, v konkurze, 
v likvidácii a ani nie je na neho 
vyhlásený konkurz, 

7.  potvrdenia o neporušení zákazu 
nelegálneho zamestnávania, 

8.  Výpisy z centrálneho registra 
hospodárskych zvierat, tzv. 
registra fariem.

Vzhľadom na rozsiahlosť 
opatrení, ktoré sa dotknú viac 
ako päťdesiatich súvisiacich 
zákonov a vykonávacích 
predpisov, začne úpVii pod 
gesciou dátovej kancelárie 
prvé vecno-technické stretnutia 
s poskytovateľmi a inými 
zúčastnenými stranami s cieľom 
nastavenia implementačného 
a komunikačného plánu, 
definovania základných východísk 
pre vytvorenie nových služieb 
v rámci riešení oversi a is csrú, 
cez ktoré sa budú sprístupňovať 
údaje od poskytovateľov ku 
konzumentom elektronických 
výpisov a potvrdení.

súbežne s rozbehom prác 
na tretej vlne budú pokračovať 
intenzívne práce na implementácii 
druhej fázy dokončenia druhej vlny 
opatrení proti byrokracii, ktoré 
súvisia s odstránením potvrdení 
k nemocenským a dôchodkovým 
dávkam.

je možné predpokladať, že rok 
2020 bude z hľadiska náročnosti 
a rozsahu prác v oblasti boja proti 
byrokracii ešte náročnejší ako už 
uplynulý rok 2019, kde sa podarilo 

v tejto oblasti dosiahnuť výrazné 
výsledky. už začiatkom roka 2019 
sa totiž podarilo zrušiť povinnosť 
predkladať výpisy z registra 
trestov a následne koncom roka 
(k 1. septembru a 1. decembru) 
sa rozšíril zoznam zrušených 
výpisov a potvrdení o potvrdenie 
o návšteve školy, Výpisy z registra 
mimovládnych neziskových 
organizácií a potvrdenia 
o nedoplatkoch voči daňovému 
a colnému úradu a nedoplatkoch 
na zdravotnom a sociálnom 
poistení. 

realizáciou naplánovaných 
opatrení v roku 2020 dôjde 
k výraznému a citeľnému 
zjednodušeniu života občanov 
a podnikateľov pri riešení 
viacerých životných situácií, 
ktorými sa napr. umožní kompletné 
odstránenie povinných listinných 
príloh v rámci procesu verejného 
obstarávania a tiež zrušenie 
rôznych ohlasovaní viažucich sa 
k zmene osobných údajov, ako sú 
zmena priezviska a bydliska, napr. 
pri narodení dieťaťa, žiadostiach 
o rôzne sociálne dávky, dotácie 
a iné platby zo štátneho rozpočtu. 

Andrej 
Hajdúch
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DáTová LEgiSLATívA

Michaela  
Galia

slovenskú dátovú legislatívu 
tvoria aj právne záväzné akty Eú
dátová legislatíva zažíva rušné 
obdobie v súvislosti s rýchlym 
vývojom informačných technológií 
a inovácií. Eú sa snaží zabezpečiť 
osobným údajom čo najvyšší štan-
dard ochrany.

V nadväznosti na medzi-
národnoprávne záväzky, ktoré 
slovenskej republike vyplýva-
jú z členstva v Európskej únii 
a z ústavy slovenskej republiky, 
právny rámec dátovej legislatívy 
tvoria nielen vnútroštátne pred-
pisy, ale aj právne záväzné akty 
Európskej únie. medzi ne patria 
najmä nariadenia a smernice. 
nariadenia a smernice Európskej 
únie predstavujú tzv. sekundár-
ne právo Európskej únie a musia 
byť v súlade s primárnym právom 
Európskej únie pozostávajúcim 
zo zmlúv zakladajúcich Európske 
spoločenstvá, Európsku úniu a ich 
zmien a doplnkov. 

Fundamentálny rozdiel medzi 
nariadeniami a smernicami spo-
číva najmä v ich vykonateľnosti. 
nariadenia sú priamo aplikovateľ-
né vo všetkých členských štátoch 
Európskej únie bez potreby ich 
prebratia do národnej legislatívy, 
a to rovnako v celom ich rozsahu. 
naproti tomu smernice sú pre 
členské štáty záväzné vo vzťahu 
k ich cieľu, ktorý sa má dosiah-
nuť, pričom prostriedky sa pone-
chávajú na vnútroštátnu úpravu 
v jednotlivých členských štátoch, 
ktoré sú následne v stanovenej, 
tzv. transpozičnej lehote povinné 
predmet úpravy smernice a spô-
sob jeho aplikácie na svojom 
národnom území prebrať do ná-
rodnej legislatívy.

dátová legislatíva v európ-
skom, ale aj medzinárodnom 
kontexte, aktuálne zažíva rušný 
progres v spojitosti so závratným 
vývojom informačných technológií 
a inovácií. na európskej pôde sa 
prijal úzus k základnému rozde-
leniu dát na „osobné“ a „iné ako 
osobné údaje“ v snahe zabezpečiť 
osobným údajom ako špecifickej 
kategórií údajov citlivého charak-

teru čo možno najvyšší štandard, 
v súlade s primárnym právom 
Európske únie, ktoré ustanovuje 
právo na ochranu osobných údajov 
fyzických osôb pri ich spracúvaní 
ako základné právo.

Európsky právny rámec právnej 
ochrany osobných údajov (okrem 
už spomínaného primárneho prá-
va) vytvárajú: 
1. nariadEniE EurópskEho 
parlamEnTu a rady (Eú) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (Gdpr);
2. smErnica EurópskEho 
parlamEnTu a rady (Eú) 
2016/680 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných 
údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným 
činom, ich vyšetrovania, 
odhaľovania alebo stíhania alebo 
na účely výkonu trestných sankcií 
a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a o zrušení rámcového 
rozhodnutia rady 2008/977/sVV;
3. nariadEniE EurópskEho 
parlamEnTu a rady (Eú) 
2018/1725 o ochrane fyzických osôb 
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pri spracúvaní osobných údajov 
inštitúciami, orgánmi, úradmi 
a agentúrami únie a o voľnom 
pohybe takýchto údajov.

V národnej legislatíve na pred-
metnú európsku právnu úpravu 
reaguje slovenská republika najmä 
zákonom č. 18/2018 z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 221/2019 z. z.

V zmysle čl. 4 ods. 1 všeobec-
ného nariadenia o ochrane úda-
jov sa za osobné údaje považujú 
akékoľvek informácie týkajúce sa 
identifikovanej alebo identifikova-
teľnej osoby; pričom identifikova-
teľnou osobou sa rozumie fyzická 
osoba, ktorú možno identifikovať 

priamo alebo nepriamo, najmä 
odkazom na identifikátory, ako sú 
meno, identifikačné číslo, lokali-
začné údaje, online identifikátor, 
alebo odkazom na jeden či via-
ceré prvky špecifické pre fyzickú, 
fyziologickú, genetickú, mentál-
nu, ekonomickú, kultúrnu alebo 
sociálnu identitu tejto fyzickej 
osoby. Všetky iné údaje sú potom 
„iné ako osobné údaje“. V prípa-
de zmiešaných údajov sa na ich 
spracúvanie vzťahuje zvýšená 
právna ochrana v časti osobných 
údajov, ak ich však nemožno 
oddeliť od „iných ako osobných 
údajov“, zvýšená právna ochrana 
sa vzťahuje na „zmiešané údaje“ 
ako celok.

Európsky právny rámec úpravy 
iných ako osobných údajov (okrem 
už spomínaného primárneho prá-
va) vytvárajú napríklad: 

1. priamo vykonateľný eu-
rópsky právny rámec pre iné 
ako osobné údaje predstavuje 
nariadEniE EurópskEho par-
lamEnTu a rady (Eú) 2018/1807 
o rámci pre voľný tok iných ako 
osobných údajov v Európskej únii 
(Free flow of non personal data – 
FFod). V zmysle článku 1 je cieľom 
nariadenia zabezpečiť voľný tok 
iných ako osobných údajov v rám-
ci únie, a to ustanovením pravi-
diel týkajúcich sa požiadaviek na 
lokalizáciu údajov, dostupnosť 
údajov pre príslušné orgány a pre-

nos údajov pre profesionálnych 
používateľov. nariadenie reaguje 
na aktuálny sociálno-ekonomic-
ký vývoj a zdôrazňuje existenciu 
voľného pohybu údajov ako jednej 
zo základných slobôd Európskej 
únie – popri voľnom pohybe osôb, 
tovaru, služieb a kapitálu. pri-
márne povinnosti ukladá štátnym 
orgánom jednotlivých členských 
štátov, ktoré sú povinné identi-
fikovať platnú a účinnú právnu 
úpravu vytvárajúcu bariéry pre 
voľný pohyb iných ako osobných 
údajov a prijať opatrenia na jej 
zrušenie alebo existenciu takejto 
právnej úpravy adekvátne odôvod-
niť dôvodmi verejnej bezpečnosti. 
zároveň sú členské štáty povinné 

vytvoriť systém nahlasovania pri-
pravovanej právnej úpravy, ktorá 
potenciálne vytvára bariéry voľ-
ného pohybu iných ako osobných 
údajov, komisii s cieľom predchá-
dzania vzniku takýchto bariér do 
budúcnosti.

2. špecifickú oblasť právnej 
úpravy dát obsahuje smErni-
ca EurópskEho parlamEnTu 
a rady (Eú) 2019/1024 o otvore-
ných dátach a opakovanom pou-
žití informácií verejného sektora 
(open data a psi). Transpozícia 
predmetnej smernice v sloven-
skom právnom priestore sa pri-
pravuje do zákona č. 211/2000 z. 
z. o slobodnom prístupe k infor-
máciám (zákon o slobode infor-

mácií). čiastková právna úprava 
otvorených dát je zakompono-
vaná aj do výnosu ministerstva 
financií slovenskej republiky 
č. 55/2014 z. z. o štandardoch 
pre informačné systémy verejnej 
správy. aktuálne úrad podpredse-
du vlády slovenskej republiky pre 
investície a informatizáciu pri-
pravil vyhlášku, ktorá predmetný 
výnos nahradí.

V intenciách predstaveného 
európskeho právneho rámca sa 
tvoril a pripravoval aj zákon o úda-
joch, pričom vzhľadom na stále 
rýchlejší progres v oblasti dát a ich 
používania plánujeme následne 
pokračovať v tvorbe „veľkého slo-
venského zákonníka údajov“.
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DáTová kvALiTA

Andrej  
Fukas

V dátovej kvalite jednotlivých 
inštitúcií sú veľké rozdiely
od začiatku októbra sa konali 
stretnutia s dátovými kurátormi. 
V siedmich rezortoch sa už zača-
la tvorba biznis pravidiel, ktorá 
zvyčajne podmieňuje zapojenie 
ďalších personálnych kapacít.

V poslednom tohtoročnom 
newsletteri by som rád poukázal 
na priebeh riadenia dátovej kva-
lity v jednotlivých inštitúciách 
verejnej správy. od začiatku ok-
tóbra sme iniciovali prvé osobné 
stretnutia s dátovými kurátormi 
k tejto téme. bolo potrebné vy-
svetliť ciele a hlavný význam 
riadenia dátovej kvality a indivi-
duálne, s prihliadnutím na osobi-
tosti každého rezortu, dohodnúť 
objekt merania. zaznamenali sme 
veľké rozdiely medzi jednotlivými 
orgánmi verejnej moci či už v in-
formačných systémoch zamera-
ných na konkrétne agendy (v ich 
robustnosti, technickej platforme, 

miere prepojenia s inými infor-
mačnými systémami, vzťahmi 
s dodávateľom), v postavení 
dátového kurátora v danej organi-
začnej štruktúre, alebo vo vecných 
špecifikách vyplývajúcich z agen-
dy rezortu. 

z dvadsiatich piatich orgá-
nov verejnej moci sme sa, okrem 
dvoch rezortov, stretli s každým 
dátovým kurátorom a v dvadsia-
tich dvoch sme spoločne vybrali 
objekt evidencie určený na prvé 
meranie dátovej kvality. V sied-

mich rezortoch sme spustili tvor-
bu biznis pravidiel, ktorá zvyčajne 
podmieňuje zapojenie ďalších 
personálnych kapacít – odbor-
níkov na danú agendu, pretože 
význam a využitie jednotlivých 
polí často dátový kurátor nepo-

zná. záleží na veľkosti a zloži-
tosti vybraného objektu merania, 
ale z viacerých systémov vzídu 
v blízkej dobe konkrétne výsledky 
meraní. budeme vás o nich infor-
movať v ďalších číslach newslet-
tera, ako aj v ročnej hodnotiacej 

správe k stavu dátovej kvality 
pre informačné systémy verejnej 
správy.

V akej fáze riadenia dátovej 
kvality sa jednotlivé orgány ve-
rejnej moci nachádzajú, môžete 
vidieť v tabuľke.

oVm Vybraný is / oE na pilotné meranie dQ: 1. úvodné stretnutie 2. stretnutie 
s dodávateľom

3. Tvorba biznis 
pravidiel

min. dopravy a výstavby jednotný informačný systém v cestnej doprave 21. 10. 2019
ministerstvo financií informačný systém štátnej pomoci a minimálnej pomoci (sEmp) s pmú 7. 11. 2019
ministerstvo hospodárstva zoznam energetických audítorov 18. 10. 2019 interne 5. 12. 2019
ministerstvo kultúry Evidencia cirkevných právnických osôb 11. 10. 2019
ministerstvo obrany x
min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Geopriestorová žiadosť o podporu 18. 10. 2019 4. 11. 2019
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb 21. 10. 2019
ministerstvo spravodlivosti register partnerov verejného sektora 11. 10. 2019
ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu register vysokých škôl 21. 10. 2019
ministerstvo vnútra register adries 18. 10. 2019 22. 10. 2019
ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí databáza diplomatov 3. 10. 2019 14. 10. 2019 6. 11. 2019
ministerstvo zdravotníctva zoznam vydaných akreditovaných vzdelávacích ustanovizní 11. 11. 2019
ministerstvo životného prostredia kvalita ovzdušia 17. 10. 2019
národný bezpečnostný úrad previerky priemyselnej bezpečnosti 28. 10. 2019
protimonopolný úrad informačný systém štátnej pomoci a minimálnej pomoci (sEmp), v spolupráci s mFsr 25. 11. 2019
správa štátnych hmotných rezerv v procese výberu 4. 11. 2019
štatistický úrad register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci 25. 10. 2019 5. 11. 2019
úrad geodézie, kartografie a katastra Geografické názvy nesídelných objektov 7. 11. 2019
úrad jadrového dozoru inšpekcie újd 7. 11. 2019
úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v procese výberu
úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Typové schválenia meradiel 7. 10. 2019 interne 28. 11. 2019
úrad pre verejné obstarávanie is profil 28. 11. 2019
úrad priemyselného vlastníctva register patentov 6. 11. 2019
úrad vlády is centrálny register zmlúv 14. 10. 2019 13. 11. 2019
najvyšší kontrolný úrad kontrolórsky informačný systém 9. 10. 2019 17. 10. 2019 29. 10. 2019
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ČíSELNíkY

Viktória  
Šunderlíková

dátová kancelária navrhuje 
nové základné číselníky 
a štandardizačný proces
V roku 2019 dátová kancelária roz-
behla proces schvaľovania nových 
základných číselníkov. číselníky sú 
jedným zo štandardizačných prv-
kov a používanie základných čísel-
níkov v informačných systémoch 
štandardizuje vstupné údaje, čím 
sa uľahčí referencovanie údajov. 

momentálne dátová kancelá-
ria aktívne spolupracuje s minis-
terstvom vnútra a úradom geo-
dézie, kartografie a katastra sr. 
do pracovnej skupiny k9.4 lepšie 
dáta sme zaradili na prerokova-
nie návrhy na základné číselníky 
úradu geodézie, kartografie a ka-
tastra sr a návrh na základný 
číselník ministerstva vnútra sr – 
časť obce.

na schvaľovanie štandardi-
začných prvkov vznikla komisia 
pre štandardizáciu informačných 
systémov verejnej správy (ďalej už 

len komisia), ktorá je poradným 
a konzultačným orgánom úradu 
podpredsedu vlády slovenskej re-
publiky pre investície a informati-
záciu. poradným orgánom komisie 
sú pracovné skupiny. ich úlohou 

je vypracúvať odborné stanoviská 
k štandardizačnému procesu, ktoré 
sa týkajú konkrétnej oblasti, napr. 
aj dátových štandardov, pod ktoré 
patria aj číselníky. 

návrhy na základné číselníky 

sa vedú v metais, cez ktorý sa 
uskutočňuje aj schvaľovací proces.

návrhy na nové základné čísel-
níky sa predložia pracovnej skupine 
ps1 dátové štandardy a štandardy 
názvoslovia elektronických skupín. 

V prípade odsúhlasenia návrhov 
na základné číselníky v pracovnej 
skupine sa následne návrhy pred-
ložia komisii na štandardizáciu. po 
schválení návrhov budú základné 
číselníky publikované v metais ako 
základné číselníky. 

predkladané návrhy:
návrh na základný číselník 
časť obce 
V zmysle zákona o registri adries 
sa v registri adries, ako v jedinom 
registri, vedú údaje o názve časti 
obce alebo názve časti vojenského 
obvodu, ak sa obec alebo vojenský 
obvod členia na časti.

V roku 2020 bude register 
adries vyhlásený za referenč-
ný a číselník časti obcí je nutné 
vyhlásiť za základný v súlade so 
zákonom o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verej-
nej moci (zákon o e-Governmen-
te), keďže správca referenčného 
registra a správca zdrojového 
registra sú povinní zabezpečiť, aby 
sa pri vytváraní a zmene objektov 
evidencie referenčného registra 
používali základné číselníky podľa 
osobitného predpisu.

návrh na základné číselníky 
úradu geodézie, kartografie 
a katastra
uvedené číselníky sú defino-
vané vo vyhláške 461/2009 z. 
z. úradu geodézie, kartografie 
a katastra slovenskej republi-
ky, ktorou sa vykonáva zákon 
o katastri nehnuteľností a o zá-
pise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon).

predmetné číselníky sa vy-
užívajú pri definovaní údajov 
o pozemku, o stavbe evidovanej 
v katastri, o rozostavanej stavbe 
evidovanej v katastri, o bytoch 
alebo nebytových priestoroch, 
údaje o rozostavanom byte ale-
bo rozostavanom nebytovom 
priestore.

číselníky sa tiež používajú na 
evidenciu údajov o účastníkoch 
právneho vzťahu vo forme 
definovania účastníka právneho 
vzťahu. 

V roku 2020 plánujeme ďalej 
pokračovať v rozširovaní skupiny 
základných číselníkov aj v spo-
jitosti so zaraďovaním ďalších 
číselníkov do is csru. 
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Andrej 
Hajdúch

REfERENČNé úDAjE

bilancia plánu vyhlasovania 
nových referenčných údajov 
za rok 2019
dátová kancelária zostavila kon-
com prvého štvrťroka 2019 plán, 
ktorý sa snaží postupnými krokmi 
naplniť v súčinnosti so správcami 
referenčných údajov pri rešpekto-
vaní špecifík jednotlivých kľúčo-
vých registrov a existujúcich legis-
latívnych a technických obmedzení. 

Vychádza pritom z hlavné-
ho cieľa stanoveného národnou 
koncepciou informatizácie verejnej 
správy identifikovať a vyhlásiť za 
referenčné údaje tie, ktoré využí-
vajú orgány verejnej moci pri reali-
zácii princípu „jedenkrát a dosť“.

pri zostavovaní plánu vyhlaso-
vania referenčných údajov začiat-
kom roka 2019 a jeho postupnom 
rozširovaní čerpala dátová kance-
lária prioritne zo zásobníka údajov 
dostupných pre zdieľanie medzi 
ich správcami ako poskytovateľmi 
a ich potenciálnymi užívateľmi, 

ktoré sú sprístupnené prostred-
níctvom informačného systému 
centrálna správa referenčných 
údajov (csrú).

základnou premisou bolo 
umožniť subjektom verejnej sprá-
vy zdieľať medzi sebou navzájom 
štruktúrované údaje, resp. zároveň 
mať povinnosť referencovať sa na 
tieto údaje s tým, že sa vedia na 
ne plne spoľahnúť, t.j. platí k ním 
tzv. domnienka správnosti a sú 
považované za úplné a správne, ak 
nie je preukázaný opak. k týmto 
údajom sa viaže pre konzumujú-
ce subjekty legislatívna ochrana 
v tom, že voči použitiu hodnoty 
referenčných údajov nie je možné 
namietať, že ich hodnota nezod-
povedá skutočnosti bez ich podlo-
ženia listinnými výpismi, odpismi 
a potvrdeniami.

do plánu vyhlasovania refe-
renčných údajov sa tak dostali 
údaje kľúčových registrov, ako je 
najmä register adries a katas-
ter nehnuteľností. údaje z týchto 
registrov by mali tak doplniť sadu 
základných referencovateľných 
údajov popri už vyhlásených úda-
jov z registrov fyzických a právnic-

kých osôb. zoznam údajov zarade-
ných do plánu, ako aj postupnosť 
jednotlivých krokov jeho plnenia 
sa nachádza na schéme nižšie. 

so zreteľom na rozšírenie zo-
znamu referenčných údajov o re-

gister adries a kataster nehnuteľ-
ností by sa mal celkový proces ich 
vyhlásenia za referenčné zavŕšiť 
v prvom štvrťroku 2020, keď sa 
v tejto veci uskutoční schvaľova-
nie cez ps1 pre dátové štandardy 

a medzirezortné pripomienkové 
konanie. do ďalšieho balíka vy-
hlasovaných údajov za referenčné 
v roku 2020 by sa mali dostať 
údaje súvisiace s druhou etapou 
opatrení proti byrokracii, ktorými 

sú údaje o nedoplatkoch a tiež 
údaje o žiakoch a študentoch (viď. 
4 – 6). V pláne sú už tiež zarade-
né údaje týkajúce sa tretej etapy 
opatrení proti byrokracii označené 
na schéme v poradí 8 až 11. 

plán vyhlasovania referenčných údajov
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DATALAB NEWSLETTER DECEMBER 2019 _____ 10



MojE úDAjE

aplikácia datapp je už dostupná 
na stiahnutie pre testerov
k aplikácii bude mať zatiaľ prístup 
obmedzený počet užívateľov. Títo 
testeri umožnia zlepšiť fungovanie 
aplikácie. ich podnety pomôžu 
optimalizovať a sprehľadniť 
užívateľské rozhranie.

V predchádzajúcom článku 
newslettera sme si predstavili 
jeden z možných návrhov 
technického riešenia, ako sa 
môže realizovať výmena údajov 
medzi štátom a občanom a ich 

následné sprístupnenie na základe 
súhlasu dotknutej osoby ako aj 
uplatňovania triády práv mimo 
verejnej správy.

V septembri sme vás 
informovali o predpokladanej 
dostupnosti mobilnej aplikácie 
v Google play obchode. Tento 
míľnik sa nám podarilo naplniť 
a mobilná aplikácia datapp 
je dostupná na stiahnutie pre 
mobilné zariadenia, ktoré využívajú 
platformu android (obr. 1). 

sťahovanie aplikácie je zatiaľ 
obmedzené len pre vybraný počet 
konkrétnych užívateľov (ďalej 
len „testeri“). Vybraný rozsah 
testerov je podmienený end-to-end 
testovaním celého konceptu služby. 

dizajn a architektúra užívateľského 
rozhrania (ui design) rozhoduje 
o jednoduchosti a pohodlí 
používania aplikácií pre užívateľov. 
pri vývoji aplikácie je vhodné 
vedieť, na čo všetko klásť dôraz 
a ktoré prvky sú podstatné pre 
efektívne užívateľské prostredie. 
snahou je zlepšiť aplikáciu, 
zvýšiť jej kvalitu, zabezpečiť 
jednoduchosť používania 
a efektívneho vykonávania 
funkcií a služieb, na ktoré bola 
vytvorená. profesionálny dizajn 
užívateľského rozhrania aplikácie 
(anglicky user interface – ui) je 
preto kľúčovým predpokladom 
pre úspech akejkoľvek aplikácie. 
Testeri nám pomôžu zlepšiť 

a prípadne zjednodušiť postupnosť 
krokov v aplikácii. ich podnety 
nám pomôžu optimalizovať 
a sprehľadniť užívateľské 
rozhranie.

od nového roku 2020 budeme 
usilovne pracovať na pridávaní 
ďalších potvrdení do aplikácie 
a rozširovaní technickej stránky. 
V prvom štvrťroku nasledujúceho 
roka pribudnú do aplikácie tri nové 
potvrdenia: 
  potvrdenie o nedoplatkoch na 

zdravotnom poistení, 
  potvrdenie o nedoplatkoch na 

sociálnom poistení, 
  potvrdenie o nedoplatkoch na 

daniach alebo cle.
spomínané potvrdenia sú 

už integrované a dostupné 
v štruktúrovanej forme 
v centrálnom systéme 
referenčných údajov (csrú). 
V nasledujúcom období sa bude 
tiež rozvíjať funkcionalita samotnej 
aplikácie. plánovaný je vývoj pre 
platformu ios, integráciu pomocou 
aplikačného programového 
rozhrania (api) ako aj detailný 
prehľad logovania, kto pristupoval 
k „mojim údajom“. 

Juraj  
Paulen

obr. 1
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MARkéTA šiMoNi

markéta šimoni nastúpila do tímu 
dátovej kancelárie úradu podpred-
sedu vlády pre investície a in-
formatizáciu po mnohých rokoch 
pôsobenia vo finančnom, tele-
komunikačnom a vedeckom-vý-
skumnom sektore.

po ukončení štúdia na ma-
tematicko-fyzikálnej 
fakulte univerzity 
komenského 
začínala ako 
zástupkyňa 

riaditeľa na Gymnáziu v bratisla-
ve, neskôr nastúpila na pozíciu 
analytičky vo Výskumno-demogra-
fickom centre. V Euroteli a neskôr 
Telekome zodpovedala za marke-
tingový výskum a prieskum trhu 
a venovala sa analýzam marketin-
gových dát. po skončení materskej 
dovolenky nastúpila na iT odbor 
v národnej banke slovenska ako 

metodik riadenia iT. Venovala 
sa tam rozpočtu, plánovaniu, 
procesnému a projektovému 

manažmentu a koordinácii projek-
tovej kancelárie.

markéta je komunikatívna, 
konštruktívna, autentická, citlivá, 
bezprostredná, vtipná a svojou ži-
votnou energiou a postojmi oboha-
cuje a posilňuje náš pracovný tím. 
miluje hory, sneh, slnko, pohyb, 
tanec, beh, lyže, vodu a vo voľnom 
čase sa venuje popri sprevádzaní 
svojich dvoch detí mnohým pod-
porným projektom, kraniosakrálnej 
terapii, fyzioterapii a masážam.
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