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Milí čitatelia,
prinášame vám tretie číslo nášho mesačníka. Som
veľmi rád, že sa nám naše predsavzatie darí napĺňať
a nachádzame dostatok (verím, že zaujímavých) tém
z našej mesačnej práce.
Toto číslo sme zamerali na medzinárodne rýchlo
sa rozvíjajúcu tému Mojich údajov (My Data). V predchádzajúcich číslach newsletteru sme už naznačili,
že sa tejto téme venujeme. Na ďalších stránkach
vám priblížime tento koncept nielen po teoretickej
a legislatívnej stránke, ale aj v praktickej mobilnej
aplikácii, ktorú ako pilotné otestovanie konceptu vyvíjame. Napĺňame tým svoju snahu o komplexný rozvoj tém, ktorým sa venujeme – aby sme
našu činnosť nerozvíjali iba po teoretickej stránke,
ale aj prakticky.
Podobne prakticky sme sa zhostili aj ďalšej veľmi
dôležitej oblasti a tou je zvyšovanie kvality údajov

v informačných systémoch a registroch štátnej správy. V navrhovanom zákone o údajoch sme zvyšovanie
kvality údajov povýšili na verejný záujem štátu a zadefinovali dátových kurátorov ako kľúčové osoby na
rezortoch v tejto oblasti. V záujme pomoci praktickej
aplikácii zákona po jeho prijatí sme vopred rozbehli
pilotné meranie dátovej kvality na jednom vybranom informačnom systéme na každom ministerstve,
ústrednom orgáne štátnej správe a ďalších organizáciách tak, aby hneď po účinnosti zákona kurátori
vedeli, ako na kvalite údajov pracovať.
Pred pár dňami sme mali našu druhú konferenciu
nazvanú Dátová revolúcia. Jedným z výstupov je aj
spätná väzba na našu činnosť a nápady, čomu by sme
sa mali venovať v roku 2020.
Budeme radi, ak nám pomôžete aj vy a vyplníte
jednoduchý dotazník, ktorý nájdete na konci tohto
newsletteru.
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Predstavujeme návrh manažmentu Mojich údajov vo verejnej správe

V

Údaje sa stali jedným z najvýznamnejších zdrojov v ekonomike. Z toho
vyplývajú aj nové práva a zodpovednosť dotknutých osôb. Manažovanie
Mojich údajov umožní aj pripravovaná aplikácia.

hlavnom článku tohto mesačného čísla newsletteru Dátovej kancelárie vám
Michaela Galia a Juraj Paulen predstavia
koncept manažmentu tzv. Mojich údajov
vo verejnej správe.
Článok je rozdelený do troch častí. V prvej časti
sa zaoberáme trendmi vo svete vo vzťahu k Mojim
údajom a k ich využívaniu, opisujeme ekonomiku
založenú na údajoch. Ide o reakciu na to, že sa údaje
stali jedným z najvýznamnejších zdrojov v ekonomike. V druhej časti vysvetľujeme legislatívnu stránku,
čiže práva a zodpovednosť dotknutej osoby a tiež
GDPR ako dôležitý krok k ochrane osobných údajov.
V tretej časti sa pozrieme na možný spôsob realizácie konceptu Mojich dát v podobe mobilnej aplikácie. V digitálnej ekonomike je potrebné zaviesť nový
spôsob nazerania na identitu, súhlasy a splnomocnenia ako spôsob poskytovania prístupu k Mojim
údajom.
Trendy vo svete vo vzťahu k osobným údajov
Aktéri, ktorí majú pod kontrolou dátové toky, sa stávajú najvýznamnejšími hráčmi v ekonomike. Z dát dokážu vyťažiť obrovskú hodnotu, ktorá sa dá využiť na
vývoj algoritmov umelej inteligencie, na ďalšiu optimalizáciu procesu, na reklamné účely. Biznis model
takzvaných internetových obrov, akými sú Amazon,

Google, Facebook či Apple, ale i čínskych spoločností
Alibaba alebo Tencent je založený na konštantnom
zbere dát o používateľoch a modelovaní ich túžob
a preferencií s cieľom ich komerčného využitia výmenou za služby zadarmo. Koncept Moje údaje sa snaží
zmeniť tento model a posunúť kontrolu nad údajmi
do rúk ľudí a zvýšiť tak úlohu občana alebo právnickej
osoby. Ide o ďalšie pokračovanie cesty, ktorá začala
schválením GDPR ako regulácie, ktorá jasne pomenováva práva jednotlivca v dátovej ekonomike. Koncept
Moje údaje predstavuje zaujímavý spôsob implementácie týchto práv v praxi a dá sa využiť v rôznych
oblastiach digitálnej ekonomiky.
Legislatíva, práva a zodpovednosť dotknutej osoby
V našom národnom priestore je právnym základom
predmetného konceptu najmä navrhovaný zákon
o údajoch. Istým spôsobom sa ho dotýka tiež nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a naň naviazaný zákon o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom právnej úpravy je ochrana užšieho okruhu údajov
výlučne fyzických osôb, ktoré sú označené ako osobné údaje v dôsledku špecifickej definície obsiahnutej v čl. 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane

údajov. V tematickom koncepte Mojich údajov pojem
„Moje údaje“ implikuje širší okruh údajov, ktoré sa
nejakým spôsobom týkajú nielen fyzických, ale aj
právnických osôb.
Zákon o údajoch predstavuje našu národnú verziu
uplatňovania konceptu Mojich údajov. Zákon venuje
konceptu Mojich údajov, ako významnému novému
právnemu inštitútu, samostatnú časť, v ktorej vymedzuje pojem Mojich údajov a súvisiace práva dotknutých osôb. Podrobne sa jeho obsahu a právam dotknutých osôb venuje samostatný článok Michaely Galia
v tomto newsletteri.

Realizácia konceptu Mojich dát
v podobe mobilnej aplikácie
Moje údaje a ich sprístupnenie cez systémy verejnej správy údajov patria k hlavným cieľom Dátovej
kancelárie. V tejto časti sa venujeme otázke, akým
spôsobom zabezpečiť jeho realizáciu v podmienkach
verejnej správy na Slovensku. Dôraz pritom kladieme
na praktické otázky a ukazujeme možnosti prístupu
k technickej implementácii. V súčasnosti dokončujeme mobilnú aplikáciu, ktorá je postavená na službe
a vízii mojich údajov. Pôjde o pilotnú BETA verziu aplikácie služby Moje údaje. Na obrázku č. 1 môžete vidieť

Obrázok č. 1.
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aplikačnú architektúru jedného z možných riešení,
ako sa môže stať myšlienka mojich údajov reálna.
Aplikácia Datapp bola prvýkrát predstavená na
konferencii Dátovej kancelárie, ktorá sa konala dňa
18. 11. v Hoteli Bôrik. Z tejto konferencie sme si odniesli množstvo zaujímavých postrehov od pozvaných
hostí, ktorí nám agilne pomáhajú vylepšiť koncept
mojich údajov. V decembri tohto roka bude aplikácia
dostupná na stiahnutie v Google Play obchode pre
verziu operačných systémov Android.
Jednou z možností je cesta MyData.org (organizácia
MyData.org sme predstavili v prechádzajúcom čísle),
ktorá je postavená na definovaní „operátorov“, ktorí
zabezpečia prístup k údajom a kontrolu nad ich spracovaním. Filozofia spočíva v návrhu vlastného riešenia
manažmentu Mojich údajov. Na základe preskúmaných
viacerých alternatívnych možností sme zvolili prístup
MyData.org – ponúka jednoduchú implementáciu
a prísľub využitia rozšíreného štandardu, ktorý môže
určiť budúcu interoperabilitu medzinárodných riešení.
Venovali sme sa tiež prieskumu reálnych implementácii predstavených princípov Moje údaje. Predstavujeme najzaujímavejšie riešenie systémov pre
manažment Mojich údajov (známych ako PIMS – Personal Information Management Systems) a to v konkrétne pomocou služby Digi.me. Táto služba sa dokáže
napojiť na zdroje dát, ako sú sociálne siete používateľa a zákaznícke informačné systémy (zdravotníctvo,
banky, telekomunikácie atď.) a vytvorí mu na jednom
mieste prehľad informácii, ktoré používateľ poskytol
s možnosťou ich editovať či prípadne vymazať.

Veľmi podstatnou a nevyhnutnou súčasťou služby
je podpora služby ukladať údaje na privátne úložisko. V tomto prípade si pod pojmom privátne úložisko predstavte klasické komerčné úložisko, v našom
prípade G-drive od spoločnosti Google, OneDrive od
spoločnosti Microsoft a Dropbox. Prepojením služby
digi.me s komerčným úložiskom vznikne bezpečnostne silnejšie úložisko, ktorému hovoríme privátne
úložisko. Zvýšená bezpečnosť je najmä v spôsobe
ukladania a prenosu údajov. Prenos údajov sa odohráva pomocou šifrovaného prenosu údajov, kde jeden
kľuč je v digi.me a jeden kľúč je uložený v užívateľskej
aplikácii na mobile. Iba táto kombinácia kľúčov dokáže dešifrovať obsah súboru, ktoré si dotknutá osoba
uložila na svoje privátne úložisko.

Implementovanie prenosu
a ukladania údajov
a samotná služba digi.me
v aplikácii Datapp.
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Dátová legislatíva
Michaela
Galia
Legislatíva mojich údajov
Koncept Mojich údajov obsahuje tri základné práva dotknutých
osôb. Možnosťou sprístupnenia
a aktívnej manipulácie s údajmi
osobného charakteru sa zároveň
podstatne zvyšuje zodpovednosť
všetkých zúčastnených za vlastné konanie a uvedomenie si jeho
následkov.
Koncept Mojich dát alebo Mojich údajov je aktuálnym fenoménom v oblasti využívania moderných technológií na uplatňovanie
práv fyzických a právnických osôb
týkajúcich sa ich údajov vedených
a spracúvaných štátnymi či samosprávnymi orgánmi. Zároveň je to
jeden z významných prostriedkov
na odbúravanie byrokracie pri
kontakte s príslušnými inštitúciami i súkromným sektorom, ktorý
zjednodušuje komunikáciu medzi
dotknutou osobou a tretím subjektom. S možnosťou sprístupnenia
a aktívnej manipulácie s údajmi

osobného charakteru sa však
zároveň podstatne zvyšuje zodpovednosť všetkých zúčastnených za
vlastné konanie a uvedomenie si
následkov dispozičného oprávnenia týkajúceho sa vlastných údajov
osoby, ktorá nimi disponuje.
V slovenskej právnej úprave je
základom predmetného konceptu
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, naň naviazaný zákon
o ochrane osobných údajov a najmä navrhovaný zákon o údajoch.
Posledný menovaný zákon
venuje konceptu Mojich údajov
ako významnému novozavádzanému právnemu inštitútu samostatnú časť, v ktorej vymedzuje
pojem Mojich údajov a súvisiace
práva dotknutých osôb. S právami
dotknutých osôb ruka v ruke korelujú povinnosti štátnych a samosprávnych orgánov.
Pojem Moje údaje v sebe
zahŕňa všetky údaje týkajúce sa
fyzických, ale aj právnických osôb
vyskytujúce sa v informačných
systémoch verejnej správy (vrá-

tane údajov obsiahnutých v jednotlivých dokumentoch, návrhoch
na začatie konania, potvrdeniach,
rozhodnutiach, ale aj v konaniach
samotných a pod.), ktoré sa však
Mojimi údajmi stanú
až okamihom kumulatívneho (súčasného) splnenia troch
podmienok: 1. došlo
k dohode medzi príslušným orgánom,
v ktorého evidenciách sa predmetný údaj nachádza,
a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície
a informatizáciu
(ďalej len ÚPVII),
že predmetný údaj
môže byť zaradený
medzi Moje údaje,
pretože boli splnené všetky
legislatívne a technologické podmienky; 2. aby druh predmetného
údaju mohol byť zverejnený vo
Vestníku ÚPVII ako druh Mojich
údajov a zároveň 3. je prístupný
cez aplikačné rozhranie v strojovo-spracovateľnom formáte.

Uvedený spôsob definovania
pojmu Moje údaje zohľadňuje
citlivosť, novosť a možné dôsledky
rozvoja tematického konceptu Mojich dát s cieľom jeho postupného
a premysleného uvádzania do
života sprevádzaného
dôslednou analýzou
možných dopadov uplatňovania
jednotlivých práv
dotknutých osôb bytostne naviazaných
na tento
koncept.
V zmysle konceptu Mojich údajov má mať dotknutá
osoba právo na
informáciu o údajoch s konkrétnym
obsahom, ktoré sa
v jednotlivých evidenciách
nachádzajú. Jedným z predpokladaných a zároveň želaných dôsledkov uplatňovania tohto práva
je zvyšovanie obsahovej kvality
údajov spravovaných príslušnými
orgánmi, keď dotknutá osoba po
zistení nezrovnalostí má právo

žiadať ich opravu, zmenu, dosiahnutie súladu so skutočným stavom. Takýmto spôsobom by bolo
možné dospieť napr. aj k výsledku,
keď nebude možné, aby bola jedna
a tá istá osoba vedená v rozličných štátnych evidenciách pod
rôznymi menami a priezviskami
či obchodnými menami, prípadne
aby jej bola priraďovaná nejednotná a neaktuálna adresa trvalého
pobytu či sídla.
Druhým základným právom
dotknutej osoby v tematickom
koncepte je právo na notifikáciu
o zmenách a opravách Mojich údajov. Tým sa dotknutá osoba dozvie
o aktualizácii jej údajov v príslušných evidenciách a môže skontrolovať, akým spôsobom sa príslušný
správca údajov s podnetom na ich
opravu vyrovnal, prípadne z akého
dôvodu a kedy došlo k ich zmene
bez jej vlastného podnetu.
Tretím právom dotknutých
osôb v koncepte Mojich údajov
je tzv. „právo na logovanie“– právo získať informáciu o tom, aký
štátny subjekt, kedy a za akým
účelom k jej údajom pristupoval
a aký mal na to právny dôvod.

Lustráciou osôb už aj dnes dochádza k neprimeranému zasahovaniu do ich práv. Druhou stránkou uplatňovania tohto práva je
vymedzenie oblastí, v ktorých ho
nebude možné uplatniť vôbec
alebo len v obmedzenom rozsahu,
napr. v prípadoch začínajúceho sa
trestného, daňového či iného konania, kedy by predčasným alebo
dokonca akýmkoľvek informovaním dotknutého subjektu mohlo
dôjsť k zmareniu konania a tým
k ohrozeniu či dokonca poškodeniu verejného záujmu na ochrane
práv a slobôd iných.
Úlohou štátu v rámci konceptu
Mojich údajov je vytvoriť „právne
čisté“ a „technologicky čo najbezpečnejšie“ prostredie pre uplatňovanie trojice práv dotknutých
osôb. Úlohou dotknutých osôb
je potom v novovytvorenej oblasti pre slobodné disponovanie
s vlastnými Mojimi údajmi konať
uvedomelo a zodpovedne s vedomím následkov vlastného konania
pre seba i svoje okolie pri rešpektovaní zásady, že moja sloboda sa
končí tam, kde sa začína sloboda
druhého.
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Dátová kvalita

Dátová kancelária plánuje

Minulý mesiac som sa venoval úlohe dátových kurátorov
v procese riadenia dátovej kvality
a stručne som opísal, akými úvodnými krokmi spolu prechádzame.
Väčšina dátových kurátorov sa

Biznis pravidlá sú formalizované požiadavky pre hodnoty údajov
v jednotlivých atribútoch v registri
(databáze, zozname), napríklad:
„Atribút YX musí byť hodnota z číselníka“. Ich tvorba je úzko prepo-

v atribúte tabuľky, ktorý obsahuje
hodnoty v súlade s číselníkom.“
Biznis pravidlo odporúčame formulovať na základe KPI otázok, napríklad: „Existuje pre hodnoty v atribúte číselník?“ Pre každý atribút sa

ležité súčasné nastavenie databázy
pomocou formulárov alebo technických metadát, ale také nastavenie
pravidiel, ktoré by z pohľadu agendy nespôsobovalo problémy.
V nasledujúcej tabuľke je na

neho vyhodnotenia merania nad
vybranými registrami.
Pri využívaní identických atribútov dátových entít naprieč všetkými informačnými systémami vo
verejnej správe by sa mali využívať

centrálny zoznam biznis pravidiel
Vo verejnej správe by sa mali využívať rovnaké biznis pravidlá, preto
bude potrebné vytvoriť a spravovať
ich centrálny zoznam.

aktuálne zaoberá formalizáciou
biznis pravidiel, preto sa tu chcem
zamerať na princípy ich tvorby, ich
význam a využiteľnosť, ale aj víziu
budúcnosti.

jená s KPI (angl. key performance
indicator) – praktickými ukazovateľmi, ktoré kvantifikujú a objektivizujú dátovú kvalitu, napríklad:
„Percentuálny podiel záznamov

spýtame nasledujúce otázky a ak
je na ne možné odpovedať, mali
by sme pre daný atribút vytvoriť
zodpovedajúce biznis pravidlo.
Prívlastok „biznis“ označuje
orientáciu týchto pravidiel na využívanie údajov v praxi. Preto pri ich
tvorbe využívame skúsenosti a vedomosti pracovníkov, ktorí popisujúcu databázu využívajú pri riešení
agendy na svojom rezorte. Pri
formulácii biznis pravidiel nie je dô-

príklade z Centrálneho registra
zmlúv názorne ukázané prepojenie
medzi KPI a biznis pravidlami.
V priebehu novembra sme intenzívne spolupracovali so všetkými dátovými kurátormi na ústredných orgánoch štátnej správy pri
formulácii biznis pravidiel, pričom
na prvých troch orgánoch ich
máme pripravené. Ďalším krokom
bude uskutočnenie profilácie dát,
pokročilejších analýz ako aj finál-

rovnaké biznis pravidlá. Aby sme
túto požiadavku naplnili, plánuje
Dátová kancelária vytvoriť a spravovať centrálny zoznam biznis
pravidiel. Okrem zabezpečovania
aktuálnosti takéhoto zoznamu
bude Dátová kancelária riadiť distribúciu biznis pravidiel medzi referenčnými a zdrojovými registrami
a identifikovať podobné a identické atribúty naprieč informačnými
systémami verejnej správy.

Andrej
Fukas

Tabuľka 1: Otázky na určenie KPI
KPI ID Otázka pre KPI

KPI názov

1.2a

Aké sú presne očakávané hodnoty atribútu? Napr. číselník (zoznam
hodnôt), kombinácia hodnôt z číselníka (zoznam hodnôt), hodnoty
podľa pravidiel gramatiky, veľké a malé písmená, intervalové
hodnoty, napr. od – do, alebo komplexnejšie intervaly a pod.

Percentuálny podiel záznamov v atribúte tabuľky, ktorý obsahuje
hodnoty v súlade s definovaným pravidlom povoľujúcim určené
hodnoty.

1.3a

Aký je zdroj pravdy pre atribút a kde sa nachádza zdroj pravdy?
Zdrojom pravdy sa myslí iný dátový zdroj, ktorý sa najviac približuje
pravdivým hodnotám – realite.

Percentuálny podiel záznamov v atribúte tabuľky, ktorý obsahuje
hodnotu v súlade s definovaným biznis pravidlom odkazujúcim na
zdroj pravdy.

2.2b

Aká je procesná stránka atribútu, resp. aké sú vzťahy medzi
atribútom a relevantnými atribútmi?

Percentuálny podiel záznamov v atribúte, ktorého hodnoty plne
dodržujú vzťahy medzi atribútmi.

3.1a

Aký je formát hodnoty v atribúte?

Percentuálny podiel záznamov v atribúte tabuľky, ktorý obsahuje
hodnotu v požadovanom formáte.

BP_UV_CRZ_001 druh musí byť hodnota z číselníka (1, 2) 1.2a

Percentuálny podiel záznamov v atribúte tabuľky, ktorý obsahuje hodnoty v súlade
s definovaným pravidlom povoľujúcim určené hodnoty.

4.2a

Je atribút povinný?

Percentuálny podiel záznamov v atribúte tabuľky, ktorý obsahuje
akúkoľvek hodnotu okrem ‚null‘ a prázdnej hodnoty.

BP_UV_CRZ_002 id_zmluvy je povinný údaj

4.2a

Percentuálny podiel záznamov v atribúte tabuľky, ktorý obsahuje akúkoľvek
hodnotu okrem ‚null‘ a prázdnej hodnoty.

5.2a

Majú byť všetky hodnoty atribútu unikátne v rámci atribútu?

Percentuálny podiel záznamov v atribúte tabuľky, ktorý obsahuje
rovnakú hodnotu v rámci atribútu len jedenkrát.

BP_UV_CRZ_003

2.2b

Percentuálny podiel záznamov za skupinu atribútov, ktorý obsahuje
rovnakú kombináciu hodnôt v rámci skupiny atribútov len jedenkrát.

Percentuálny podiel záznamov v atribúte, ktorého hodnoty plne dodržujú vzťahy
medzi atribútmi.

5.3a

Majú byť všetky kombinácie hodnôt skupiny atribútov unikátne
v rámci skupiny atribútov?

datum (dátum uzatvorenia zmluvy)
musí byť <= datum_zverejnenia

BP_UV_CRZ_004

2.2b

Percentuálny podiel záznamov v atribúte, ktorého hodnoty plne dodržujú vzťahy
medzi atribútmi.

8.1a

Je atribút referenčný identifikátor? Je atribút povinný?

Percentuálny podiel záznamov v atribúte tabuľky, ktorý je zároveň
referenčným identifikátorom a obsahuje akúkoľvek hodnotu okrem
‚null‘ a prázdnej hodnoty.

datum_ucinnosti musí byť > ako
datum_zverejnenia

BP_UV_CRZ_005

musí byť vyplnený buď text účinnosti
alebo dátum účinnosti

4.2a

Percentuálny podiel záznamov v atribúte tabuľky, ktorý obsahuje akúkoľvek
hodnotu okrem ‚null‘ a prázdnej hodnoty.

Tabuľka 2: Príklady biznis pravidiel prepojených s KPI
ID BP

BP (biznis pravidlo)

KPI ID KPI Názov

Pozn.: v zozname sú len KPI súvisiace s tvorbou biznis pravidiel.
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Odborné články

Číselníky

ÚPVII pripravil vyhlášku

štandardy definované v zákone
o informačných technológiách vo
verejnej správe.
Oblasť štandardov upravoval
výnos č. 55/2014 Z.z. o štandardoch
pre informačné systémy verejnej

 štandardy názvoslovia elektronických služieb,
 dátové štandardy,
 štandardy elektronických služieb verejnej správy,
 štandardy poskytovania údajov

V návrhu sme navrhli zmeny
vo vzťahu k číselníku Národnosť,
ku ktorému sa uskutočnila diskusia s ministerstvami kultúry
a vnútra (ďalej len MV SR), kde
MV SR uviedlo: „Právo rozhodnúť

Hodnoty spravuje a používa MV SR,
ktoré má možnosť viesť aj číselník,
ktorý nie je základným číselníkom,
v Centrálnom metainformačnom
systéme verejnej správy.
Na pracovnej skupine k návrhu

použiť tento atribút len pri položke
Registrované partnerstvo v číselníku Rodinný stav. Informáciu, že
v Slovenskej republike nie je toto
partnerstvo legislatívne uznateľné,
je však možné uviesť v poznámke.

o štandardoch pre informačné
technológie verejnej správy
Dátová kancelária navrhla pripomienky k predloženému návrhu,
ktoré sa týkali základného číselníka Národnosť, legislatívnej uznateľnosti položiek číselníka a gestorstva dátových prvkov.
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu predložil do interného pripomienkového konania
návrh vyhlášky o štandardoch pre
informačné technológie verejnej
správy. Táto vyhláška ustanovuje

správy. Predpokladá sa, že nová
vyhláška nadobudne účinnosť 1.
mája 2020.
Návrh vyhlášky je primárne
zameraný na:
 technické štandardy, a to štandardy pre prepojenie, štandardy
pre prístup k elektronickým
službám, štandardy pre webové
služby a štandardy pre integráciu dát,
 štandardy prístupnosti a funkčnosti webových sídiel a mobilných aplikácií,
 štandardy použitia súborov,

v elektronickom prostredí,
 štandardy poskytovania cloud
computingu a využívania cloudových služieb,
 štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom a
 štandardy pre základné číselníky
Dátová kancelária ÚPVII navrhla niekoľko pripomienok
k predloženému návrhu. Týkali sa
základného číselníka Národnosť,
legislatívnej uznateľnosti položiek
číselníka a gestorstva dátových
prvkov.

sa o svojej národnosti má výlučne občan (čl. 12 ods. 3 Ústavy SR).
Nikto nie je oprávnený akýmkoľvek
spôsobom zasahovať do rozhodnutia občana. Vzhľadom k tomu,
že pojem národnosť nie je právne
kodifikovaný, nie je možné od občana žiadať úpravu jeho prejavu vo
vzťahu k jeho rozhodnutiu o národnosti. Taktiež nie je vhodné zahrnúť akúkoľvek národnosť, ku ktorej
sa hlási čo i len jeden občan SR
pod náhradný pojem »ostatné«.“
Preto sme navrhli, aby číselník
zostal ako nie základný číselník.

vyhlášky bola diskusia aj k povinnej položke číselníka s názvom
Legislatívna uznateľnosť položky
číselníka. Túto definuje výnos ako
dátový prvok slúžiaci na rozlíšenie
legislatívnej uznateľnosti danej
položky v podmienkach Slovenskej
republiky. V princípe to znamená,
že nie každá hodnota číselníka je
uznateľná na úradné alebo právne
konanie v Slovenskej republike.
V súčasnosti sa ani v jednej
položke základného číselníka nevyskytuje atribút „nie je legislatívne
uznateľný“. Potenciálne je možné

Základný číselník je v zásade kód
a text, ktorý sa nahrádza kódom
pri strojovom spracovaní.
Vyplnenie tohto atribútu (správne alebo nesprávne) nemá žiadnu
právnu záväznosť, ani nemôže
ovplyvniť použitie bez pridania doplňujúcej informácie v poznámke.
V katalógu dátových prvkov
nám chýbala informácia o jednotných referencovateľných identifikátoroch pre jednotlivé dátové
prvky. Toto je veľká téma do blízkej
budúcnosti, ktorou sa bude Dátová
kancelária aktívne zaoberať.

Viktória
Šunderlíková
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Referenčné údaje

Vyhlásenie údajov Registra

vyhlásiť za referenčné a týmito
atribútmi sú:
 Názov kraja
 Názov okresu
 Názov obce vrátane skráteného
názvu obce

Technické referencovanie
na adresu informačnými
systémami verejnej správy
(IS VS) bude zabezpečené cez
jednotný referencovateľný
identifikátor adresy

adries za referenčné údaje
dostane na schválenie pracovná
skupina pre dátové štandardy
Dátová kancelária sa
s ministerstvom vnútra ako
správcom Registra adries dohodla
na stanovení rozsahu atribútov,
ktorých údaje navrhnú na
vyhlásenie za referenčné a posunú
ich do schvaľovacieho procesu.
Register adries aktuálne
celkovo eviduje približne 1,6
milióna platných adries. Pod
adresou sa rozumie súbor údajov
identifikujúcich polohu každého
vstupu do bytovej, ako aj nebytovej
budovy s určeným orientačným
číslom, resp. hlavného vstupu
do budovy s určeným súpisným
číslom.
Na základe posúdenia
a vyhodnotenia kvality údajov
spravovaných ku každej adrese
v registri sa vybrali jej hlavné
atribúty, ktoré je relevantné

 Názov časti obce alebo názov
časti vojenského obvodu
 Názov ulice
 Súpisné číslo
 Orientačné číslo
Z pohľadu definovania rozsahu
referenčných údajov neboli medzi navrhované atribúty zahrnuté
údaje o adresnom bode, údaje
o budovách a poštovom smerovacom čísle (PSČ). Dôvodom bolo
najmä to, že k približne 423 000
(26,35 %) adresám chýbajú vyplnené adresné body, zhruba 13 000
adries nemá vyplnené PSČ, ktoré
do registra zapisuje Slovenská
pošta ako prevádzkovateľ univerzálnej doručovacej služby. Adresné
body predstavujúce GPS súradnice
adresy by mali byť do konca tohto
roka komerčne dokúpené a ministerstvo vnútra by ich malo importovať do registra, avšak následne
budú obce ešte viac ako rok tieto
body verifikovať a potvrdzovať.

(https://data.gov.sk/id/
physical-address/{id})
prostredníctvom informačného
systému centrálnej správy
referenčných údajov. K identifikátoru
sa bude viazať množina vyššie
uvedených referenčných údajov.
Pri napĺňaní údajov o adrese
do IS VS, resp. pri využívaní ich
služieb sa budú povinne používať
vyhlásené základné číselníky, ktoré
sa dodatočne rozšíria o číselníky
častí obce.
Schválenie návrhu
vyhlásenia údajov Registra
adries za referenčné údaje
ako aj súvisiaceho základného
číselníka častí obce Pracovnou
skupinou pre dátové štandardy
sa predpokladá v priebehu
decembra 2019. Následne
sa vyhlásenie referenčných
údajov registra adries
posunie do medzirezortného
pripomienkového konania.

Andrej
Hajdúch
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Odborné články

Otvorené údaje

Nová smernica EÚ zavádza

2. Pozorovanie Zeme a životné
prostredie
3. Meteorológia
4. Štatistika
5. Spoločnosti a vlastníctvo
spoločnosti

šesť kategórií datasetov
s vysokou hodnotou
Členské štáty majú pripraviť návrhy konkrétnych datasetov pre
kategórie Geopriestorové údaje,
Pozorovanie Zeme a životné prostredie a Meteorológia, aby spĺňali
požiadavky Komisie.
Európska únia v júni 2019 vydala smernicu o otvorených dátach
a opakovanom použití informácií
verejného sektora (Open data
a PSI). Slovenské znenie smernice
nájdete napr. na stránke Dátovej
kancelárie https://datalab.digital/
dokumenty, presný link je: https://
datalab.digital/wp-content/
uploads/Smernica2019_1024OPENDATA.pdf. V uvedenej smernici sa
s cieľom podpory zverejňovania
„zmysluplných“ datasetov zaviedlo šesť kategórií tzv. „datasetov
s vysokou hodnotou“ (High Value
Datasets, príloha č. I Smernice):
1. Geopriestorové údaje

6. Mobilita
Datasety, ktoré budú zaradené
do týchto šiestich kategórií, budú
povinne zverejňované:
a) Bezplatne (s výnimkami v odsekoch 3,4 a 5 Článku 14)
b) Strojovo čitateľné
c) Poskytované prostredníctvom
API
d) V príslušných prípadoch poskytované na hromadné stiahnutie
Identifikácia konkrétnych datasetov, ktoré budú zaradené do týchto šiestich kategórií, má byť založená na posúdení ich potenciálu:
a) vytvárať významné sociálno-ekonomické alebo environmentálne prínosy a inovačné
služby;
b) byť prínosom pre vysoký počet
používateľov, najmä malých
a stredných podnikov;
c) pomôcť pri vytváraní príjmov;
d) na kombinovanie s inými súbormi údajov.

Markéta
Šimoni

Európska komisia požiadala
členské štáty, aby pripravili návrhy, aké konkrétne datasety by
mali napĺňať tieto tri kategórie:
Geopriestorové údaje, Pozorovanie
Zeme a životné prostredie, Meteo-

rológia tak, aby napĺňali horeuvedené požiadavky. Po zbere návrhov
od všetkých členských krajín a po
následných konzultáciách, EÚ vydá
zoznam datasetov, ktoré napĺňajú jednotlivé kategórie a členské

štáty ich tak budú musieť povinne
zverejňovať. Keďže ide o novinku
so zásadným dosahom nielen na
ministerstvá a ostatné ústredné
orgány štátnej správy, ale aj na
nimi zriadené tzv. verejné podniky,

pripravili sme jednoduchý dotazník
pre potenciálnych poskytovateľov,
ale aj užívateľov datasetov v špecifikovaných troch kategóriách:
https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1WGiPncrXRDlEpvg
_ajjCp1Eqwingd7nOCjrNlwI0jG4/
edit#gid=0
Členov pracovných skupín PS
Otvorené údaje aj PS Dátoví kurátori sme požiadali o jeho distribúciu potenciálnym záujemcom
a vyplnenie do 22.11.2019. Európska
komisia však aktuálne posunula
termín zaslania navrhovaných
datasetov od členských krajín až
do 15.1.2020, takže je ešte stále
v prípade vášho záujmu priestor
na jeho vyplnenie.
Počas prvého polroka 2020
sa budú konzultanti EK stretávať
s členskými krajinami a hľadať
prieniky toho, čo jednotlivé členské štáty považujú a navrhujú
zaradiť medzi datasety s vysokou
hodnotou. Následne Komisia
tieto výsledky (aj v ostatných
troch kategóriách) spracuje
a počas druhého polroku 2020
môžeme očakávať ich oficiálne
zverejnenie.
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Kalendár

Juraj Paulen
Juraj Paulen nastúpil do tímu
Dátovej kancelárie Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu po takmer desaťročí
skúseností v rôznych firmách, kde
pôsobil ako projektový manažér,
sieťový inžinier, aplikačný tester IT
či sieťový administrátor.
Študoval na fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej

technickej univerzity v Bratislave
so zameraním na automobilovú
mechatroniku. Pracovné skúsenosti začal naberať už počas štúdia
na vysokej škole. Uvedomoval
si totiž, že skoré zapojenie sa
do praxe mu po skončení štúdia
zabezpečí lepšiu štartovú pozíciu
na trhu práce. Zaujímavosťou je,
že v diplomovej práci sa venoval

10 _____ DATALAB NEWSLETTER november 2019

automatizovanému testovaniu
v svetoznámej leteckej spoločnosti
Airbus Defense and Space v Nemeckom meste Manching, kde
vypracoval a obhajoval svoju diplomovú prácu pred vedením spoločnosti. Vzdelanie si rozširoval aj po
ukončení štúdia na vysokej škole,
konkrétne v kanadskom Vancouveri, kde absolvoval program zameraný na biznis manažment.
Popri technických znalostiach
a schopnostiach sa Juraj vyznačuje aj komunikatívnosťou, ktorú
úspešne využíval pri stretnutiach
a rokovaniach s domácimi aj zahraničnými klientmi.
Moderným informačným technológiám sa Juraj venuje aj vo
voľnom čase, a to napríklad pri
ich využívaní v domácnostiach
alebo návrhu technických miestností. Medzi jeho záľuby patrí aj
architektúra a interiérový dizajn.
Po celý život sa pohybuje v spoločnosti vrcholových športovcov,
a tak je aktívny pohyb neoddeliteľnou súčasťou jeho života.
Medzi jeho obľúbené pohybové
aktivity patria hokej, crossfit
a funkčné tréningy.

Plán
najbližších
aktivít
10. december 2019
PS – Otvorené údaje
a Dátoví kurátori
17. december 2019
PS – K9.4 Lepšie údaje
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