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vážení čitatelia,
začiatok každého roka je zvyčajne spojený s plánmi 
a so štartom ich napĺňania. Pri bilancovaní 
minulého roka a tvorbe cieľov na rok 2020 som si 
uvedomil, že by sme mohli využiť novú štartovaciu 
čiaru a bližšie predstaviť našu dátovú kanceláriu 
a štruktúru, v rámci ktorej na úrade pôsobí. je to 
v súlade so zásadami transparentnosti a otvorenosti, 
ktorých sa pri našej činnosti držíme a súčasne tak 
robíme s cieľom lepšieho pochopenia a hlbšieho 
porozumenia našej činnosti. Budeme veľmi radi, keď 
vás naše aktivity zaujmú a zapojíte sa do spolupráce 
s nami – najmä v pracovných skupinách, ktoré sme 

zriadili, ale oceníme aj vaše individuálne vstupy 
a pomoc.

okrem predstavenia dátovej kancelárie sme toto 
číslo zamerali aj na praktické výsledky našej práce 
– či už v oblasti merania dátovej kvality, alebo pri 
vyhlasovaní nového referenčného registra a základných 
číselníkov. Bližšie popisujeme tretiu vlnu boja proti 
byrokracii a aktuálny stav tvorby zákona o údajoch.

verím, že tento rok budeme mať pravidelne 
dôvody na prezentáciu ďalších úspechov, ktoré sa 
nám podarí dosiahnuť. Získame tým všetci – občania 
a obyvatelia slovenska. 

nech sa vám v roku 2020 darí.

Milan  
Andrejkovič
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DÁTOVÁ KANCELÁRIA už NAPLNO ROzBEhLA SVOJu ČINNOSť

Práca dátovej kancelárie je rozdelená na sedem tém, pričom jednej 
téme sa zvyčajne venujú dvaja zamestnanci. v roku 2020 sa dátová 

kancelária chce zamerať na praktickú realizáciu svojich plánov.

dátová kancelária spustila svoju činnosť 
naplno počas roka 2019. Prípravné aktivity 
sa síce začali realizovať už v roku 2018, 
ale až minulý rok sa podarilo zvýšiť počet 
zamestnancov, a tak sa mohla systematic-

kejšie venovať údajom komplexne z rôznych pohľadov.
Po formálnej stránke je dátová kancelária súčas-

ťou úradu podpredsedu vlády sR pre investície a in-
formatizáciu pod sekciou informačných technológií 
verejnej správy v rámci odboru architektúry e-govern-
mentu ako oddelenie dátovej kancelárie:

Financovanie činnosti dátovej kancelárie je zabez-
pečené najmä prostredníctvom národného projektu 
„Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“, kto-
rý sa realizuje vďaka podpore z operačného programu 
Efektívna verejná správa. Podľa tohto projektu by 
dátová kancelária mala mať spolu pätnásť zamest-
nancov – trinásť dátových odborníkov a dvoch „pro-
jekťákov“. momentálne v dátovej kancelárii pracuje 
dvanásť ľudí, čo znamená, že tri pozície ešte treba 
obsadiť. 

Tématicky je práca dátovej kancelárie rozdelená 
na sedem tém:
1. Referenčné údaje
2. moje údaje
3. analytické údaje
4. otvorené údaje
5. dátová kvalita
6. dátová legislatíva
7. komunikácia, komunita

v rámci jednotlivých tém spoločne pôsobia zvy-
čajne dvaja zamestnanci. Tieto témy sú vzájomne 
prepojené, keďže ide o tie isté údaje, len sa na ne 
pozeráme stále z iného pohľadu. okrem toho sa dá-
tová kancelária venuje ad-hoc úlohám, ako napríklad 
konzultáciám pri národných a dopytových projektoch 
v oblasti údajov; vecnému gestorstvu niekoľkých ná-
rodných projektov úPvII; spolupráci s inými zložkami 
úPvII alebo iných rezortov a zodpovedá aj za plnenie 
vybraných úloh a cieľov vyplývajúcich z uznesení vlády 
sR či strategických materiálov.

dátová kancelária svoje aktivity vykonáva v ma-
ximálnej možnej miere otvorene, transparentne, 
participatívne, kolaboratívne a najmä oveľa nefor-
málnejšie v porovnaní s tradičným chápaním úrad-
níckej činnosti: vytvorila si vlastnú, „korporátnu 
identitu“; založila vlastnú webovú stránku datalab.
digital, na ktorej okrem iného otvorene zverejňuje 

Milan  
Andrejkovič
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všetky pripravené dokumenty; svoju činnosť pravi-
delne prezentuje na konferenciách, workshopoch 
(aj na stránkach tohto newslettra); a na riešenie 
odborných problémov vedie či si zriadila viacero 
formálnych aj neformálnych pracovných skupín 
zložených zo zástupcov štátnej správy, samosprá-
vy aj súkromného sektora: 
  Ps dátové štandardy a štandardy názvoslovia 

elektronických služieb
  Ps Lepšie dáta (formálna, na rozpracovanie 

 nkIvs)
  Ps dátoví kurátori (neformálna)
  Ps Referenčné údaje (neformálna)
  Ps otvorené údaje (neformálna)
  Ps analytické jednotky (neformálna)
  Ps Zákon o údajoch (neformálna)

Zasadnutia sa konajú tradične v utorok popo-
ludní. 

dátová kancelária najprv vytvorila počas mi-
nulého roka v spolupráci s dodávateľmi základné 
dokumenty (https://datalab.digital/dokumenty/) 
a v roku 2020 nastal čas na ich praktické uvedenie 
do života. kolegovia zodpovední za jednotlivé témy 
majú pripravený postup krokov implementácie, 
pričom uvedené pracovné skupiny budú zahrnuté 
do celého procesu, aby sa zabezpečila čo najväčšia 
transparentnosť a akceptovateľnosť našich cieľov.

Rok 2019 bol teda o príprave a rok 2020 bude 
zameraný najmä na razantné rozbehnutie praktickej 
realizácie plánov. držte nám palce a radi privítame 
vašu spätnú väzbu, názory, odporúčania a pomoc.

andrej Fukas

René valent

REFERENČNÉ ÚDAJE

MOJE ÚDAJE

milan andrejkovič

markéta Šimonimilan andrejkovič

ANALYTICKÉ ÚDAJE

OTVORENÉ ÚDAJE

DÁTOVÁ KVALITA

DÁTOVÁ LEGISLATÍVA

KOMuNIKÁCIA, 
KOMuNITA

matej kučerajuraj Paulen

viktória Šunderlíkovájozef antošandrej hajdúch

milan andrejkovičmichaela Galia
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STOP BYROKRACII

Jozef  
Antoš

Tretia vlna opatrení proti byro-
kracii pod lupou
Tretia vlna opatrení proti byrokra-
cii schválená vládou 18. decembra 
2019 vychádza zo základného cieľa 
odbremeniť občana a podnikateľa 
od predkladania listinných potvr-
dení a odpisov pri kontakte s úrad-
mi. Prvýkrát sa vytvára predpoklad 
pre zavedenie tzv. proaktívnych 
služieb štátu vzťahujúcich sa k vy-
braným životným situáciám. 

vláda sR poverila a zároveň 
prostredníctvom súvisiacich uzne-
sení k novele zákona proti byro-
kracii zaviazala úrad podpredsedu 
vlády sR pre investície a informa-
tizáciu, aby v spolupráci s kľúčový-
mi partnermi napomohol zjedno-
dušiť život občanov a podnikateľov 
pri riešení rôznych životných 

situácií. Tretí balík opatrení proti 
byrokracii pozostáva z odstránenia 
súboru ôsmich listinných po-
tvrdení a odpisov, ktoré sú dnes 
povinní občania a podnikatelia 
predkladať orgánom verejnej moci 
v rámci úradných konaní.

Prvé štyri dokumenty – kópie 
rodných, sobášnych, úmrtných 
listov a potvrdení o pobyte – mož-
no vnímať ako ucelenú množinu 
viažucu sa k zdrojovému referenč-
nému registru fyzických osôb (RFo) 
spravovanému rezortom vnútra. 
úrady, ktoré si ešte nesplnili 
povinnosť integrácie svojich agen-
dových systémov na RFo, budú 
mať na základe novely zákona 
zamedzenú možnosť vyžadovať si 
tieto údaje od občana a zároveň 
získajú prístupy k týmto údajom 
cez centrálny portál (oversi.gov.
sk) v rozsahu, ako im to umožňu-
jú osobitné predpisy. úrady tak 
už nebudú môcť žiadať občanov 
o predkladanie predmetných 
písomností v listinnej podobe, 
ktoré dnes žiadali k nahliadnu-
tiu v origináli, resp. v kópii alebo 
duplikáte. vyššie uvedené listiny 
už nebude potrebné s účinnosťou 

od 1. novembra 2020 prikladať 
napr. k žiadostiam o pridelenie 
rôznych dávok zo štátneho rozpoč-
tu (príspevok pri narodení dieťaťa, 
rodičovský príspevok, prídavok na 
dieťa atď.), v rámci rôznych žiados-
tí o zmenu adresy, sobáši, úmr-
tiach, vydávaniach prvých dokladov 
pre maloletých, ich prihlasovaní na 
pobyt a pod.

Predmetom novely je záro-
veň odbremenenie podnikateľov 

žiadajúcich rôzne dotácie (napr. 
od Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry, úradu vlády atď.) od 
nosenia listinných potvrdení zo 
Štatistického úradu ako príloh 
k žiadostiam, ktoré sa dnes vy-
dávajú vo forme kópie dokladu 
o pridelení IČo.

Podnikatelia tiež nebudú 
povinní dokladovať potvrdenia 
z národného inšpektorátu práce 
o neporušení zákazu nelegálne-

ho zamestnávania, ktoré dnes 
musia prikladať v rámci procesu 
verejného obstarávania a rovnako 
pri žiadostiach o rôzne platby od 
štátu (dotácie, podpory z fondov, 
štátna pomoc, udeľovanie licencií 
atď.). obdobne budú v tejto oblasti 
podnikatelia odbremenení aj od 
dokladovania toho, že hospodársky 
subjekt nie je v konkurze, reštruk-
turalizácii, likvidácii a ani nie je na 
neho vyhlásený konkurz, k čomu 

sa aktuálne vzťahujú potvrdenia 
vydávané konkurznými súdmi.

Posledná oblasť prínosov sa 
viaže k občanom a podnikateľom 
zaoberajúcim sa chovom hospo-
dárskych a spoločenských zvierat 
žiadajúcim od štátu rôzne formy 
podpory a dotácií. od novembra 
2020 nebudú musieť predkladať 
výpisy z centrálneho registra 
hospodárskych zvierat a plemen-
ných kníh (tzv. registra fariem). 

Andrej 
Hajdúch
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DÁTOVÁ LEGISLATÍVA

Michaela  
Galia

Zo zákona o údajoch sa stáva 
„Zákonník údajov“
k návrhu zákona prišlo viac ako 
500 pripomienok, čo svedčí o veľ-
kom záujme o právnu oblasť dáto-
vej legislatívy. na ich základe sa 
návrh zákona prepracoval a rozšíril.

v januári sme ukončili rozporo-
vé konania k návrhu zákona o úda-
joch a o zmene a doplnení zákona 
o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci 
(zákon o eGovernmente) (ďalej len 

„návrh zákona“). v rámci medzire-
zortného pripomienkového konania 
sa objavilo 547 pripomienok, z toho 
205 zásadných, čo svedčí o veľ-
kom záujme dotknutých subjektov, 
a tiež reflektuje fakt, že ide o úpl-
ne novú právnu oblasť dátovej 
legislatívy, ktorá aj na európskej, či 
dokonca medzinárodnej úrovni, ak-
tuálne zaznamenáva prudký rozvoj.

na základe výsledkov jednotli-
vých rozporových konaní so všet-
kými pripomienkujúcimi subjektmi 
formou prezentácie a poskytovania 
odborného poradenstva pri budú-
cej aplikácie zákona došlo k pre-
pracovaniu návrhu zákona, jeho 
rozšíreniu o ďalšie právne oblasti 

v zmysle idey koncepcie zákona 
ako „veľkého“ zákonníka údajov. 
Ide o rozšírenie o právnu úpravu:
1. Základných číselníkov aktuálne 
obsiahnutú v zákone o informač-
ných technológiách vo verejnej 
správe; 
2. Referenčných údajov, ktorá sa 
momentálne nachádza v zákone 
o e-Governmente, 
3. otvorených údajov, tzv. open 
data, aktuálne čiastkovo upravenú 
vo viacerých právnych predpisoch, 
a to najmä vo výnose minister-
stva financií slovenskej republiky 
o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy a tiež 
v zákone o slobodnom prístu-

pe k informáciám. v najbližšom 
období bude nevyhnutné reagovať 
na prijatie smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (Eú) o otvore-
ných dátach a opakovanom pou-
žití informácií verejného sektora, 
a síce jej transpozíciou, ktorá sa 
vzhľadom na aktuálne štádium 
legislatívneho procesu návrhu 
zákona s cieľom dodržať záväzky 
voči Eú uskutoční na prechodné 
obdobie prostredníctvom novely 
zákona o slobodnom prístupe k in-
formáciám.

oproti pôvodnému návrhu zá-
kona došlo k prepracovaniu časti 
o analytických jednotkách s cie-
ľom prehľadného a kontrolovateľ-

ného prístupu k údajom pre tieto 
špecifické útvary v záujme efek-
tívnej tvorby všeobecne záväzných 
právnych predpisov i materiálov 
koncepčnej a strategickej povahy 
založenej na reálnych, exaktne 
získaných podkladoch. 

Zmeny sa dotkli aj navrhovanej 
právnej úpravy mojich údajov, keď 
došlo k spresneniu ich definície, 
procesu ich vyhlasovania a vyme-
dzeniu vzťahu k GdPR.

vzhľadom na podstatné zmeny 
oproti pôvodnému zneniu bude 
návrh zákona v najbližšom období 
predmetom opätovného interného 
a následne aj medzirezortného 
pripomienkového konania.

vďaka široko koncipovanému 
zákonu o údajoch budeme schop-
ní efektívne reagovať na stále 
rýchlejšie rozvíjajúcu sa právnu 
reguláciu dátovej oblasti nielen na 
národnej úrovni, ale aj na úrovni 
Európskej únie.

ODBORNÉ ČLÁNKY
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DÁTOVÁ KVALITA

Andrej  
Fukas

vytvorili sa biznis pravidlá 
pre verejnú správu
dátová kancelária zverejnila 
prvú verziu centrálneho zo-
znamu biznis pravidiel s biznis 
pravidlami z prvých šiestich 
informačných systémov. objek-
ty merania vyberali správcovia 
informačných systémov podľa 
významu údajov a vhodnosti pre 
pilotné meranie.

v rámci pilotných meraní 
dátovej kvality sa na viacerých 
orgánoch verejnej moci (ovm) 
podarilo uskutočniť jeden z naj-
dôležitejších krokov – sformulo-
vanie biznis pravidiel. Bez tohto 
kroku by sa nedalo pristúpiť 
k samotnému meraniu. okrem 
toho biznis pravidlá prinášajú 
pohľad na požiadavky, ktoré by 
mali spĺňať údaje v jednotlivých 
informačných systémoch pod-
ľa vecných gestorov na daných 
ovm. aby sa tieto informácie 
dali zdieľať medzi jednotlivými 

inštitúciami verejnej správy, dá-
tová kancelária zverejnila prvú 
verziu centrálneho zoznamu 
biznis pravidiel (dostupný TU), 
ktorý obsahuje biznis pravidlá 
z prvých šiestich informačných 
systémov (Is). 

dané objekty merania vybe-
rali správcovia Is podľa významu 
údajov a vhodnosti pre pilotné 
meranie. Postupne sa zahŕňajú 
do riadenia dátovej kvality ďal-
šie Is, respektíve ďalšie objekty 
evidencie na všetkých ústred-
ných orgánov štátnej moci. Pred-
pokladáme, že biznis pravidlá 
sa budú v čase meniť, či to už 
bude spôsobené zmenami v Is, 
legislatívnymi zmenami, alebo 
vplyvom vzniknutej požiadavky 
od iného ovm, alebo odbornej 
verejnosti. 

Predpokladáme, že správ-
covia biznis pravidiel budú pri 
zmene na niektorý vecný prob-
lém v agende iniciovať zmenu 
biznis pravidla aj zvnútra organi-
zácie. všetky zmeny a pridávanie 
biznis pravidiel eviduje dátová 
kancelária v centrálnom zozna-
me biznis pravidiel. je navrhnutý 

tak, aby bolo možné vyhľadať aj 
už neaktuálne záznamy, obdobie 
ich platnosti, prípadne poznám-
ku odkazujúcu na nové pravidlo 
alebo dôvod zmeny. 

dúfame, že počet biznis pra-
vidiel bude rýchlo narastať, ale 
najdôležitejšie je, akým spôso-
bom sa budú biznis pravidlá vyu-
žívať. sú základnou podmienkou 
pre uskutočnenie merania dáto-
vej kvality a sú s nimi previaza-
né hodnoty z merania. Ich prínos 
je však aj v rozšírení (často aj 
o prvotnom získaní) metadát 
atribútov objektov evidencie v Is 
vo verejnej správe. 

v súčasnosti prebiehajú prvé 
merania a práce na ich vyhod-
noteniach. dátová kancelária 
vysoko oceňuje aktívnu a kvali-
fikovanú spoluprácu s dátovými 
kurátormi jednotlivých ovm, 
ktorých úlohy sa rozširujú aj 
v oblasti riadenia dátovej kvali-
ty. koordinujú postup prác s dá-
tovou kanceláriou a dodávate-
ľom Is, spravujú biznis pravidlá 
za svoju organizáciu, realizujú 
merania a zostavujú hodnotiacu 
správu. 
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ČÍSELNÍKY

Viktória  
Šunderlíková

v roku 2020 čakajú základné 
číselníky ďalšie zmeny
v roku 2019 sme začali uskutočňo-
vať zmeny týkajúce sa základných 
číselníkov, ktoré by sa mali zúročiť 
v roku 2020. jednou z týchto zmien 
je aktívna spolupráca s orgánmi 
verejnej správy, ktorej výsledkom 
sú návrhy na vyhlásenie základ-
ných číselníkov. 

Pracovná skupiny Ps1 pre dáto-
vé štandardy na svojom zasadnutí 

schválila návrhy nových základných 
číselníkov. jedným z návrhov bol 
návrh na vyhlásenie základného 
číselníka Časť obce, ktorého ges-
torom bude ministerstvo vnútra 
a ďalšími schválenými návrhmi sú 
číselníky úradu geodézie, kartogra-
fie a katastra, ktoré sú zadefinova-
né vo vyhláške č. 461/2009 Z.z., kto-
rou sa vykonáva zákon o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníc-
kych a iných práv k nehnuteľnos-
tiam (katastrálny zákon). momen-
tálne sa schvaľujú návrhy v komisii 
pre štandardizáciu Isvs a týmto sa 
ukončí schvaľovací proces a čísel-
níky sa publikujú v metaIs.

v roku 2020 chceme vytvoriť 
aj plán pripravovaných základ-
ných číselníkov, ktorý bude zve-
rejnený na našej webovej strán-
ke. medzi ďalších kandidátov na 
vyhlásenie je katalóg odpadov 
spravovaný ministerstvom život-
ného prostredia.

naším cieľom je zamerať sa 
aj na kvalitu vstupných údajov, 
ktoré sa zadávajú do zdrojových 
registrov. jednou z možností, ako 
zlepšiť kvalitu týchto údajov, je čo 
najviac štandardizovať tieto vstup-
né údaje. Práve používanie základ-
ných číselníkov pri zadávaní vstup-
ných údajov je jednou z možností 

štandardizácie údajov. vidíme to 
napríklad v obchodnom registri, 
ktorý nepoužíva pri všetkých polož-
kách základné číselníky a potom 
nie je možné spárovať polia s údaj-
mi medzi obchodným registrom 
a Registrom právnických osôb.

okrem týchto cieľov riešime 
aj problémy, ktoré vyplynú zo 
zasadaní pracovných skupín. na 
pracovnej skupine sa otvorila aj 
téma používania historických 
názvov obcí v základnom číselníku 
obec. Téma sa otvorila v spojitosti 
v návrhom na vyhlásenie Registra 
adries ako referenčného registra. 
Podľa pracovnej skupiny je po-

trebné dopracovať do základného 
číselníka obec aj historické názvy 
jednotlivých obcí. Gestorom zák-
ladného číselníka obec je Štatis-
tický úrad.

Existuje niekoľko možností, 
ako riešiť tento problém. naprí-
klad doplniť historický názov obce 
k súčasnému názvu obce a obi-
dva názvy budú vyhľadateľné pod 
jedným kódom. ak by sme si zvolili 
túto možnosť, tak je potrebné sa 
dohodnúť od ktorého časového ob-
dobia sa doplnia historické názvy. 
vychádzalo by sa pravdepodobne 
z rozšíreného číselníka, ktorým 
disponuje ministerstvo vnútra. 

Problémom pri tomto riešení je 
namapovanie na vyššie územné 
celky, ktoré boli v predmetnom 
období iné, ako sú v súčasnosti. 
Ďalšou možnosťou je nepoužívanie 
číselníkovej hodnoty pri historic-
kých názvoch obcí alebo vytvorenia 
samostatného číselníka historické 
názvy obcí. Táto téma bude ešte 
predmetom diskusie na pracovnej 
skupine.

sme veľmi radi za podnety, 
ktoré dostávame v pracovných 
skupinách, no budeme radi, aj keď 
nás priamo oslovíte s problémom 
alebo nápadom, ktorý máte k čí-
selníkom. 
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Andrej 
Hajdúch

REFERENČNÉ ÚDAJE

na obzore sú ďalšie údaje 
k vyhláseniu za referenčné
Zástupcovia Finančného riadi-
teľstva sR deklarovali súhlas 
s vyhlásením vybraných údajov 
z informačných systémov finanč-
nej správy o nedoplatkoch voči 
daňovým a colným úradom ako 
referenčných údajov a na stretnutí 
15. januára 2020 prisľúbili v danej 
oblasti plnú súčinnosť. 

údaje týkajúce sa „nedoplatkov 
voči daňovým a colným úradom“ 
predstavujú vybranú časť pohľadá-
vok finančnej správy sR po lehote 
splatnosti, ktoré vychádzajú z de-
finície vymedzenej tzv. daňovým 
poriadkom a tiež colným zákonom. 
okrem pohľadávok vzťahujúcich 
sa k jednotlivým druhom daní 
(daň z príjmu, dPh, spotrebné 
dane atď.) spadajú pod definíciu 
nedoplatkov aj pohľadávky po 
splatnosti z pokút a iných platieb 
vymeraných alebo uložených podľa 
colných predpisov, resp. nedoplat-

kov dPh alebo spotrebnej dane pri 
dovoze (ďalej iba „nedoplatky“). 

údaje o nedoplatkoch sú zdro-
jom pre potvrdenia, ktoré nevy-
hnutne potrebujú orgány verejnej 
moci v rámci svojej úradnej čin-
nosti pri rozhodovaní o prideľovaní 
zdrojov z verejného rozpočtu (do-
tácie, štátna pomoc, granty a pod.) 
a tiež pri posudzovaní podmienok 
k rôznym žiadostiam týkajúcim sa 
napr. zaradenia do procesu verej-
ného obstarávania alebo pri pri-
deľovaní licencií (predaj alkoholu, 
tabakových výrobkov atď.). 

novelou zákona proti byrokracii 
schválenou v júni 2019 boli s účin-
nosťou od 1. decembra 2019 zara-
dené vyššie uvedené nedoplatky 
do okruhu údajov, ktoré už nesmú 
orgány verejnej moci vyžadovať od 
občanov a podnikateľov, ale majú 
ich výlučne čerpať z Is Finančnej 
správy (Is Fs) ako zdrojového regis-
tra. v zmysle tohto zákona možno 
považovať tieto údaje za právne zá-
väzné a použiteľné na právne účely. 

s cieľom podporiť zdieľanie 
údajov o nedoplatkoch medzi 
orgánmi verejnej moci navzájom 
mimo oversi v štruktúrovanej 

podobe cez automatizované roz-
hrania a zároveň s cieľom zave-
denia povinnosti referencovania 
sa na tieto údaje sa úPvII a FR 
sR dohodli, že tieto údaje budú 

vyhlásené za referenčné. v zmysle 
zákona o e-governmente sa tak 
bude k týmto údajom viazať tzv. 
domnienka správnosti, resp. kon-
zumenti údajov budú mať väčšiu 

právnu istotu v tom, že voči použi-
tiu hodnôt údajov nebude možné 
namietať, že ich hodnota nezodpo-
vedá skutočnosti bez ich podlože-
nia listinnými potvrdeniami. 

na začatie procesu vyhláse-
nia údajov o nedoplatkoch za 
referenčné boli splnené základné 
podmienky tým, že medzi úPvII 
a Finančným riaditeľstvom boli 
detailne vymedzené: 
  atribúty vyhlasovaných údajov, 

ktorými budú „výsledok spra-
covania“ so stavmi: má/nemá 
nedoplatok, nie je v evidencii 
a „dátum overenia stavu nedo-
platku“, 

  spôsob identifikácie subjektov, 
ku ktorým sa údaje viažu (R.Č., 
IČo, dIČ atď.),

  upravené a otestované napoje-
nie údajov do Is csRú prístup-
ných pre konzumentov. 
Ďalšími krokmi v tejto oblasti 

bude formálne potvrdenie dohod-
nutých krokov vedením Finančné-
ho riaditeľstva a zadanie dohod-
nutých vstupov zástupcami FR sR 
do metainformačného systému. 
cieľom úPvII je zaradiť predmetný 
návrh vyhlásenia nedoplatkov za 
referenčné údaje ešte do medzire-
zortného pripomienkového kona-
nia spolu s údajmi Registra adries.

ODBORNÉ ČLÁNKY
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OTVORENÉ ÚDAJE

slovensko poslalo Európskej 
komisii návrh datasetov 
s vysokým potenciálom 
na znovupoužitie
dátová kancelária oslovila pracov-
né skupiny aj odbornú verejnosť, 
aby uviedli, aké datasety by priví-
tali, keby zverejňovali všetky člen-
ské štáty. nešlo o prieskum, aké 
datasety už zverejňujú slovenské 
inštitúcie, ale o zisťovanie, čo by 
mala zverejňovať „celá“ Európska 
únia.

v novembrovom čísle nášho 
newslettra sme vám priblížili požia-
davku Európskej komisie na všetky 
členské štáty, aby pripravili návrhy, 
aké datasety by mohli všetky člen-
ské krajiny v budúcnosti zverejňovať 
v troch zo šiestich kategórií data-
setov s vysokým potenciálom na 

znovupoužitie (high value datasets 
– hvd, príloha č. 1 smernice):

1. Geopriestorové údaje
2. Pozorovanie Zeme a životné 

prostredie
3. meteorológia
dátová kancelária ako vecný 

garant tejto požiadavky v novembri 
2019 oslovila pracovné skupiny aj ši-
rokú (odbornú) verejnosť, aby uvied-
li, aké datasety by privítali, keby 
zverejňovali všetky členské štáty. 
nešlo teda o prieskum, aké datase-
ty majú, resp. už zverejňujú sloven-
ské inštitúcie, ale o zisťovanie, čo 
by mala zverejňovať „celá“ Európska 
únia tak, aby tieto datasety bolo 
možné následne medzinárodne 
kombinovať, porovnávať, pracovať 
s nimi a pod. Postup bol už tradične 
veľmi otvorený a participatívny:

1. Zber návrhov na hvd od 
odbornej verejnosti bol realizovaný 
elektronicky prostredníctvom dotaz-
níka uverejneného na tomto linku. 

2. Počas decembra 2019 dátová 
kancelária zosumarizovala návrhy 
a vyselektovala prvotný návrh spo-
lu 186 datasetov. 

3. následne, v januári 2020 po 
ďalších konzultáciách a overova-

ní viacerých duplicitných, resp. 
nesúvisiacich návrhov vznikol tzv. 
shortlist 111 návrhov na hvd. 

4. Tieto návrhy na hvd boli 
opätovne zaslané na finálne po-
súdenie odbornej verejnosti pro-
stredníctvom dotazníka, v ktorom 
sa už respondenti vyjadrovali Za 
alebo PRoTI uvedeným návrhom. 

5. výsledkom je predfinálnych 
60 navrhovaných hvd, ktoré boli 
ešte zaslané na vysvetlenie/kon-
trolu, odborné posúdenie vybra-
ným odborníkom z rezortov, ktoré 
najpravdepodobnejšie majú/zve-
rejňujú/budú zverejňovať uvedené 
datasety za slovenskú republiku 
(mPRv sR, mŽP sR).

6. Po ukončení tvorby návrhov 
boli tieto návrhy preložené do 
anglického jazyka a zaslané Eu-
rópskej komisii ako návrhy hvd za 
slovenskú republiku. 

Takéto návrhy zaslala Ek každá 
členská krajina. je potrebné po-
dotknúť, že v tejto chvíli nejde 
o záväzné návrhy datasetov, 
ktoré bude povinne slovenská 
republika zverejňovať, ale o ná-
vrh (inšpiráciu) pre Ek, ktoré 
datasety vnímajú jednotlivé člen-

ské krajiny ako dôležité a teda 
v budúcnosti by ich mali všetky 
krajiny Eú zverejňovať. 

na to však bude od jari 2020 
prebiehať ešte:
  proces posudzovania vplyvov 

(analýza dopadov) zo strany Ek 
  konzultácia s individuálnymi 

krajinami 
  diskusia v rámci oficiálnych pra-

covných skupín Ek (v ktorých má 
dátová kancelária zastúpenie)

  Finálny zoznam hvd v celkovo 
šiestich kategóriách bude „vrá-
tený“ členským krajinám ako 
povinný zoznam zverejňovaných 
datasetov v otvorenom formáte 
(ako open data).
dátová kancelária má zastúpe-

nie v open data committie (komi-
sia Ek pre otvorené údaje) aj v PsI 
Group/sub-group (Pracovná skupi-
na pre implementáciu PsI smer-
nice) a tak je priamo pri zdroji 
informácií a môže tak ovplyvňovať 
smerovanie v tejto oblasti. o ďal-
šom vývoji vás budeme informo-
vať na zasadnutí našich pracov-
ných skupín najmä Ps open data 
a Ps dátoví kurátori, ale aj na 
stránkach tohto newslettru.

Markéta  
Šimoni

Milan  
Andrejkovič
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MOJE ÚDAJE

vďaka projektu manažmentu 
osobných údajov vzniknú nové 
koncové služby
Z pohľadu témy moje údaje na rok 
2020 je kľúčové spustenie projek-
tu Rozvoja platformy integrácie 
údajov a manažmentu osobných 
údajov. na úspešnú implementáciu 
koncových služieb musia byť sú-
časne splnené dve neodmysliteľné 
časti, a to definovanie technických 
náležitostí pre službu a splnenie 
legislatívnych požiadaviek.

cieľom tohto článku je pod-
robnejšie rozpracovanie strategic-
kej priority „manažment údajov“ 
a predstavenie kľúčových aktivít, 
projektov a cieľov definovaných 
v rámci strategickej priority, na-
črtnutie možných alternatív ich 
realizácie ako aj výber najvhod-
nejšej alternatívy pre realizáciu 
jednotlivých výstupov. definované 
výstupy musia priniesť pozitívny 
vplyv na zlepšenie dát vo verejnej 
správe. a to tak po stránke kvality, 

kvantity, ako aj pre zabezpečenie 
základných princípov, ktoré vychá-
dzajú z národnej koncepcie infor-
matizácie verejnej správy. kľúčové 
projekty financované z operačného 
programu efektívna verejná sprá-
va alebo operačného programu 
 integrovaná infraštruktúra sú: 
  Zlepšenie využívania údajov vo 

verejnej správe (dátová kance-
lária), 

  dátová Integrácia, 
  Rozvoj platformy integrácie úda-

jov (centrálna integračná plat-
forma), manažment osobných 
údajov a služba „moje údaje“, 

  analytické využívanie údajov: 
konsolidovaná analytická vrs-
tva, 

  dopytové projekty pre inštitú-
cie verejnej správy v programe 
manažment údajov.
Z pohľadu témy moje údaje 

na rok 2020 je kľúčové spuste-
nie projektu Rozvoja platformy 
integrácie údajov (ďalej len cIP) 
a manažmentu osobných úda-
jov (ďalej len moU). najmä časť 
moU sa zaoberá časťou služby 
moje údaje. Projekt zabezpe-
čí koncové služby (viď tabuľka 

uvedená nižšie) a na ich úspešnú 
implementáciu musia byť súčas-
ne splnené dve neodmysliteľné 
časti, a to definovanie tech-
nických náležitostí pre službu 

a splnenie legislatívnych po-
žiadaviek. v priebehu roka vám 
v mesačných intervaloch budeme 
postupne približovať obe tie-
to časti a súčasne očakávania 

na jednotlivých poskytovateľov 
a konzumentov údajov. Postupne 
si predstavíme definíciu pojmu 
mojich údajov, ktorá sa bude 
opierať o pripravovaný zákon 

o údajoch, postup vyhlasovania 
mojich údajov vo vestníku ako aj 
detailný postup v prípade po-
skytnutia alebo konzumovania 
údajov. 

Juraj  
Paulen

úPvII dátová kancelária verejnej správy

organizačné a expertné zabezpečenie 
pre správu dát v štáte
vyhlasovanie referenčných údajov 
a štandardizácia

konsolidovaná analytická vrstva Podpora lepšieho rozhodovania  
v štáte vďaka údajom

dopytové projekty  
pre manažment údajov na rezortoch

Zavedenie systematického manažmentu 
údajov na rezorte povedie k výrazne 
vyššej kvalite dát

dátová integrácia
Pripojenie relevantných konzumentov 
a poskytovateľov údajov a nový biznis 
model dátovej integrácie

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma)
Rozvoj platformy a manažment osobných údajov 

nové riešenie pre jednoduchý 
manažment integrácie, nové centrálne 
služby a integračná platforma ako služba
služba moje údaje umožní občanom 
získať prehľad o ich údajoch, zvýši 
transparentnosť a zabezpečí nové 
možnosti použitia e-Gov
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distribúcia údajov
Prostredníctvom služby bude umožnená automatizovaná distribúcia údajov do dotknutých systémov. Zabezpečovať sa bude prostredníctvom priameho „push modelu“, ktorý pri identifikovanej zmene 
notifikuje, resp. zašle aktualizačnú dávku do dotknutých systémov. distribúcia údajov však bude prebiehať oboma smermi, ak zdrojový register identifikuje disproporciu, zašle túto informáciu do Is csRú, ktorý 
zabezpečí následné činnosti s tým spojené.

Poskytovanie  
konsolidovaných údajov

služba umožní tretím stranám alebo integračným subjektom vyberať údaje, o ktoré má záujem prostredníctvom „pár kliknutí“ bez nutnosti zdĺhavého byrokratického procesu.

Prístup  
k transparentnému logu

služba umožní občanovi alebo podnikateľovi pristupovať k transparentným logom, ktoré budú obsahovať údaje o tom, kto pristupuje k jeho údajom, ku ktorým údajom pristupuje a za akým účelom pre prípad 
identifikácie neoprávneného prístupu k údajom. v prípade, že sa takáto neoprávnená aktivita vyskytne, je o tom informovaný tak subjekt, ako aj správca systému, aby zamedzil zneužitiu týchto údajov. 

oprava chybných údajov
služba umožní pracovníkovi vs, ktorý nemá dostupné funkcionality vo svojom agendovom systéme, opraviť údaje o subjekte, ktorý vytvorí požiadavku na nápravu bez nutnosti kontaktovania zdrojového alebo 
referenčného registra. vytvorenie takejto služby je nevyhnutné pre riešenie konzistentnosti medzi dátami u jednotlivých subjektov. 

nahlasovanie chybných údajov
služba umožní občanovi alebo podnikateľovi nahlásiť chybné údaje o ňom evidované bez nutnosti kontaktovania zdrojového alebo referenčného registra. vytvorenie takejto služby je nevyhnutné pre riešenie 
konzistentnosti medzi dátami u jednotlivých subjektov.

Udeľovanie súhlasu na prístup 
k údajom a zrušenie súhlasu 

na prístup k údajom

služba umožní občanovi alebo podnikateľovi udeliť súhlas alebo zrušiť udelený súhlas na údaje o ňom evidované pre elektronické spracovanie v konaniach. Teoreticky je možné danú službu rozdeliť:
1. súhlas udeľuje občan alebo podnikateľ na údaje, ktoré sú o ňom evidované v rámci systému. Takéto udelenie súhlasu môže byť na konkrétnu osobu/úradníka, inštitúciu, iný subjekt alebo tretím stranám, 
ktorými môžu byť dopravný podnik, banky, poisťovne a iné.
2. Zrušenie súhlasu vykonáva občan alebo podnikateľ za stavu, že si neželá, aby sa s jeho údajmi manipulovalo.

Poskytovanie  
mojich dát

občan alebo podnikateľ bude mať možnosť vyhľadať a sprístupniť si všetky už platné elektronické údaje, ktoré sa ho týkajú. Taktiež bude mať možnosť vyhľadať a sprístupniť definovanému úradníkovi, už 
platné elektronické údaje ako prílohu svojho podania alebo sprístupniť údaje tretím stranám. Primárne budú údaje poskytnuté dvomi spôsobmi:
1. občan a podnikateľ bude môcť poskytnúť údaje o ňom evidované v rámci bežného konania, prípadne doplniť údaje, ktorými ešte systém nedisponuje.
2. občan alebo podnikateľ bude môcť vyhľadať a sprístupniť údaje tretím stranám čo by v prípade cezhraničného styku znamenalo vyhľadanie, stiahnutie alebo vytlačenie potrebných údajov a následnú 
distribúciu relevantným subjektom.

Poskytovanie služby Paas 
(platforma Talend)

služba bude poskytovať platformu (Talend) ako Paas službu, ktorú si budú môcť jednotlivé rezorty nainštalovať a zakomponovať do svojich agendových systémov a tým efektívne využiť už existujúce riešenie, 
ktoré je integrované na všetky dostupné referenčné registre.

Pristupovanie  
ku konsolidovaným údajom

Prostredníctvom služby bude môcť oprávnený používateľ pristupovať k údajom o subjektoch, ktoré mu udelili oprávnenie na prístup k údajom o nich evidovaných. Webové rozhranie bude vytvorené z dôvodu, 
že nie každý subjekt, ktorý bol oprávnený pristupovať k údajom, má vytvorený vlastný agendový systém, resp. ešte nemá vytvorenú integračnú väzbu a k týmto údajom potrebuje pristupovať. 

Zapisovanie údajov
ak zdrojový register okrem zapisovania údajov do referenčného registra potrebuje aj referencovať tie údaje referenčného registra, ktoré nie sú jeho zdrojové, musí v súčasnosti implementovať dve integrácie: 
na csRú pre referencovanie a na referenčný register pre zápis. Pre riešenie tohoto problému sa vytvorí centrálna zápisová služba, kde bude stačiť inštitúciám spravujúcim zdrojové registre implementovať 
jednu univerzálnu integráciu, prostredníctvom ktorej sa bude realizovať komplexná výmena údajov s referenčným registrom.

Prístup k mojim údajom

Prostredníctvom služby bude umožnené oprávnenému používateľovi pristupovať k údajom o sebe evidovaných v systémoch vs. Webové rozhranie bude vytvorené z dôvodu, že nie všetky údaje, ktoré sú 
nevyhnutné resp. požadované sú obsiahnuté v systémoch vs. Taktiež je nevyhnutné vytvoriť responzívne webové rozhranie (prípadne mobilnú aplikáciu), aby sa vedel občan alebo podnikateľ dostať k údajom 
evidovaných v systémoch vs a teda prípadne vytlačiť, doložiť elektronicky k podaniu, ktoré je vytvárané mimo slovensko.sk, alebo iný systém sprostredkúvajúci elektronické služby. Táto služba sa bude 
využívať aj v prípade, keď bude občan alebo podnikateľ požadovať, resp. bude nútený dokladovať údaje aj mimo sR (účasť na súťažiach, žiadosť o zamestnanie a iné). 

Prehľad koncových služieb, ktoré vzniknú vďaka projektu manažmentu osobných údajov:
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