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Projekt Stop byrokracii uspel na
vyhlasovaní počítačových „Oskarov“

Milí čitatelia, kolegovia, záujemcovia o tému dát,
v prvom rade sa vám chceme poďakovať za ohlasy
na prvé číslo nášho newslettra. Pozitívna odozva nás
teší, ale zároveň zaväzuje k tomu, aby sme neustále
udržiavali vysokú úroveň obsahu. Aj októbrové číslo
ukazuje, že v dátovej kancelárii nezaháľame a pokračujeme v práci na modernizácii a zefektívňovaní
štátu.
V novom čísle sa v Téme venujeme boju proti byrokracii, pričom projekt Stop byrokracii získal ocenenie
v súťaži IT Gala. O pozadí tohto úspechu je rozhovor
s riaditeľom odboru riadenia IT projektov Jánom Bačkom. Dočítate sa aj o tom, aký záujem vyvolal projekt
pripravovanej aplikácie Moje údaje na renomovanej
konferencii Mydata Global vo Fínsku. Pozreli sme sa
tiež na to, ako sa legislatíva musí vyrovnať s tým, že
sme sa ocitli v „dobe dátovej“. Aj za prácou s dátami
sa skrývajú konkrétni ľudia, a tak vám predstavíme
nášho prvého kolegu – dátového špecialistu Andreja
Hajdúcha. Nechýbajú ani ďalšie témy, ktorých prehľad
nájdete v obsahu.
Verím, že aj toto číslo newslettra vás zaujme a zachováte nám svoju priazeň.
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Vážení čitatelia,
jednou z priorít nášho úradu je aj boj proti byrokracii
vo všetkých sférach vzťahov a komunikácie občanov
s verejnou správou. Vzhľadom na komplexnosť rôznych situácií a dlhodobú zakorenenosť existujúcich
procesov v papierovom svete sme sa rozhodli tento
boj rozfázovať a tým zdynamizovať jeho napĺňanie.
V prvej vlne znižovania byrokracie v roku 2018
sme zákonom proti byrokracii priniesli odstránenie
povinnosti predkladať úradom prvé štyri výpisy zo
živnostenského registra, obchodného registra, katastra nehnuteľností a registra trestov. Legislatívne aj
praktické riešenie zaznamenalo úspech, občanom aj
verejnej správe prinieslo finančné, časové, ale aj ďalšie úspory, pričom technologické riešenie prostredníctvom špecializovaného portálu OverSi navyše získalo
viaceré ocenenia (ako napríklad ITAPA alebo IT GALA).
Úspech prvej vlny nás inšpiroval, aby sme v roku
2019 spustili aj druhú vlnu a odstránili ďalších jedenásť
výpisov a potvrdení, ktoré už občania nemusia predkladať úradom. Súčasne však pripravujeme a testujeme aj
riešenie, ako pomôcť občanom tým, že informácie a potvrdenia od štátu nebudú predkladať v papierovej forme
nielen verejnej správe, ale ani súkromným subjektom,
ale budú to môcť urobiť v elektronickej forme.
Pilotne takéto riešenie overujeme na potvrdení
o návšteve školy, ktoré je určite zaujímavé pre komerčné subjekty ako napríklad banky či dopravcov.
Týmto sa však naša práca nekončí a už teraz pripravujeme tretiu vlnu znižovania byrokracie na budúci rok
– v návrhu je zahrnutých ďalších osem výpisov a po-

tvrdení, ktoré boli vybraté na základe požiadaviek verejnosti, odborníkov a aj na základe analýzy početnosti predkladania takýchto dokumentov úradom. Aj keď
do parlamentných volieb už zákony prijať nestihneme,
pripravíme ich, schváli ich vláda a tá nová bude môcť
v boji proti byrokracii okamžite pokračovať. My totiž
nerozmýšľame v štvorročných volebných cykloch, ale
snažíme sa ľuďom život zjednodušovať neustále.
Som veľmi rád, že spoločné koordinované úsilie
viacerých zložiek nášho úradu (najmä odbor riadenia IT projektov, oddelenie dátovej kancelárie, odbor
legislatívy) prináša výsledky a verím, že táto úspešná
spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Spomínané
ocenenia našej práce tešia, ale v konečnom dôsledku
sme vďaka lepšiemu životu predsa víťazmi my všetci,
občania Slovenska.

Jaroslav Kmeť

generálny riaditeľ Sekcie informačných
technológií verejnej správy

DATALAB NEWSLETTER OKTÓBER 2019 _____ 2

Téma

Tretia vlna opatrení proti byrokracii ide do legislatívneho procesu

N

avrhnuté opatrenia majú odbremeniť občanov a podnikateľov od povinnosti predkladať ďalší balík listinných potvrdení,
výpisov a odpisov vo vzťahu k inštitúciám
verejnej správy vyžadujúcich tieto potvrdenia a výpisy vo forme príloh k rôznym žiadostiam.
Tretia vlna opatrení logicky nadväzuje na predchádzajúce realizované opatrenia zamerané na oslobodenie občanov a podnikateľov od administratívnej
záťaže súvisiacej s ich nevyhnutnou osobnou návštevou úradov vydávajúcich potvrdenia, výpisy a odpisy,
ktoré museli získavať a predkladať pri riešení rôznych
životných situácií a konaní pred úradmi.
Cieľom tretej vlny opatrení je skompletizovať
zoznam odstraňovaných listinných potvrdení a výpisov
vo vzťahu k najpočetnejším životným situáciám a konaniam pred úradmi, ku ktorým sa potvrdenia a výpisy viažu, ako sú napr. žiadosti občanov o rôzne formy
sociálnych dávok (materské, rodičovské, dôchodkové,
atď.) bonusov na daniach, oznamovacích činností
vzťahujúcich sa k zmenám osobných údajov atď.,
ako aj podnikateľov žiadajúcich rôzne formy dotácií,
grantov, štátnej podpory, eurofondov a tiež tých, ktorí
sa zúčastňujú na verejných obstarávaniach a majú
záujem si prenajať alebo kúpiť majetok štátu a obcí.
V tretej vlne opatrení proti byrokracii je zahrnuté odstránenie predkladania kópií (duplikátov)
matričných dokumentov, ktorými sú rodné, sobášne
i úmrtné listy, ako aj ďalších dokumentov vystavovaných obecnými úradmi vo forme potvrdení o pobyte.
Zároveň majú byť pri kontakte občanov a podnika-

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oficiálne
predstavil verejnosti tretiu vlnu opatrení proti byrokracii, a to
prostredníctvom novely zákona proti byrokracii, ktorá sa 15. októbra
dostala do medzirezortného pripomienkového konania.
teľov s úradmi eliminované potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, potvrdenia
o pridelení IČO, výpisy z centrálneho registra hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat a potvrdenia, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze, ani na neho nie je vyhlásený

konkurz, resp. potvrdenia, že hospodársky subjekt nie
je v likvidácii.
Tretia vlna opatrení by mala priniesť občanom
a podnikateľom na priamych a nepriamych nákladoch
kumulatívnu úsporu približne 18,5 milióna eur ročne.
Na základe toho možno konštatovať, že ak občania

a podnikatelia vynaložia tieto ušetrené prostriedky
na nákupy tovarov a služieb, štát by mal inkasovať
približne o 3,69 milióna eur viac do štátneho rozpočtu ročne prostredníctvom vyššieho výberu daní.
Pri zohľadnení investovaných prostriedkov do úprav
informačných systémov, ich prevádzky a dodatočných
výdavkov na mzdy zamestnancov by mala byť dosiahnutá návratnosť tohto riešenia približne za dva roky.
Z pohľadu doterajších prínosov v rámci prvej
a druhej vlny opatrení, znamenajúcich odhadované
úspory vo vzťahu k občanom a podnikateľom za prvé
dva roky fungovania kumulatívne cca. 30 miliónov eur,
ide pri tretej vlne zatiaľ o najrozsiahlejší a najprínosnejší balík opatrení.
Opatrenia by mali u identifikovaných najpočetnejších životných situáciách občanov a podnikateľov zavŕšiť snahu úradu podpredsedu vlády o ich úplné odbremenenie od získavania potvrdení a výpisov a zároveň by
mali vytvoriť podmienky pre rozvoj elektronických služieb verejnej správy. V budúcnosti tak budú môcť občania a podnikatelia vybaviť väčšinu svojich podaní a žiadostí z pohodlia domova a pre štát a obce sa vytvára
priestor pre zavedenie proaktívnych služieb. Štát bude
môcť napr. občana alebo podnikateľa bez jeho žiadosti
zaradiť medzi potenciálnych príjemcov rôznych foriem
podpory, dotácií a stimulov, resp. do zoznamu možných
kandidátov na verejné obstarávanie a vopred vyčísľovať
a ponúkať občanom a podnikateľom možnosti čerpania
súvisiacich dávok a iných príspevkov z rozpočtu. Nepriamym efektom predmetných opatrení je tiež skvalitnenie úrovne evidencií a registrov verejnej správy.
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Rozhovor

Projekt Stop byrokracii uspel
na vyhlasovaní počítačových Oskarov”
“
Prvýkrát v histórii IT GALA získal pódiové umiestnenie štátny projekt. Riaditeľ
odboru riadenia IT projektov Ján Bačko vysvetľuje tajomstvo úspechu.

N

a tradičnom podujatí IT GALA 3. októbra
v Starej tržnici v Bratislave odovzdávali
po devätnásty raz slovenských počítačových „Oskarov“.
V kategórii IT PROJEKT roka 2019
získal pódiové umiestnenie projekt Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej
republiky s názvom Stop byrokracii. O tomto úspechu
sme sa porozprávali s riaditeľom odboru riadenia IT
projektov Jánom Bačkom.

Ako by ste nám pár slovami opísali,
za čo ste boli nominovaný?
Bol nominovaný projekt Implementácia zákona proti
byrokracii – 1. vlna. Cieľom projektu bolo odbúrať potvrdenia a výpisy, ktoré občania nosia medzi úradmi,
a zabezpečiť, aby úradníci dostávali overené a správne dáta, bez potreby účasti občana na tomto procese.
V prvej vlne sa elektronizovali Výpisy z obchodného
a Živnostenského registra, Kópia katastrálnej mapy
a List vlastníctva. Predmetom projektu bola podpora
orgánov verejnej moci pri zavedení zákona do praxe v niekoľkých rovinách vrátane vytvorenia portálu
stopbyrokracii.sk, či zabezpečenia elektronických aj
osobných školení. V tomto projekte by som obzvlášť
vyzdvihol aktivitu ministerstva vnútra, ktoré aktívne
spolupracovalo na odbúraní potvrdení.

Ako vnímate fakt, že za 19 rokov získal váš projekt
ako prvý zo štátnych projektov pódiové ocenenie?
Zvíťaziť v konkurencii štátnych projektov, tak ako sme
vyhrali minulý rok prvé miesto za kategóriu Projekt
roka na ITAPA, je obrovská česť. Získať však tretie
miesto so štátnym projektom medzi výsostne komerčnými projektmi je ocenenie práce celého tímu a myšlienky, ktorú sme začali realizovať. Značí to, že náš
úrad sa vybral správnym smerom a oceňuje a vníma to
aj odborná verejnosť. Na projekt sa minulý rok minulo
zhruba 3,5 milióna eur, ale odhad úspor je na úrovni
približne sedem miliónov eur za rok, čo značí, že návratnosť projektu je neuveriteľného pol roka.
Plánujete v tomto úspešnom projekte pokračovať?
V danom projekte už teraz pokračujeme, Druhá vlna
už intenzívne prebieha, je v platnosti novela zákona
177/2018, jeho prvá časť je účinná od 1. septembra,
kde boli elektronizované výpisy o návšteve školy
ako aj rozšírený register právnických osôb o nové
projekty. Zmenil sa zákon o registri trestov,
kde sa za minimálne náklady odstránila
povinnosť predkladať Výpis z registra
trestov právnických osôb. Od 1. decembra
budú odstránené ďalšie potvrdenia a výpisy, hlavne potvrdenia o nedoplatkoch
na zdravotnom a sociálnom poistení.
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Rozhovor

„Získať tretie miesto so štátnym projektom
medzi výsostne komerčnými projektmi
je ocenenie práce celého tímu a myšlienky,
ktorú sme začali realizovať.“

Už teraz je v legislatívnom procese tretia vlna, kde
pripravujeme odstránenie ďalších výpisov a potvrdení.
Týmto však ani zďaleka nekončíme, v procese
verejného obstarávania sú ďalšie tri projekty, ktorými
budeme systémovo odstraňovať potrebu nosiť papiere
medzi úradmi a zavá‼dzať integrácie a kontrolu nad
tokom dát. Konkrétne ide o projekty Dátová integrácia, Centrálna integračná platforma a Manažment
osobných údajov. Tieto projekty sú podporované aj dopytovými výzvami vyhlásenými sekciou informatizácie.
Koľko ľudí vyžaduje realizácia takéhoto
projektu v prostredí štátnej správy?
Tento projekt realizovalo vo vrcholnej fáze približne
65 ľudí tak na strane úradu, ako aj na strane dodávateľov. Tím na strane úradu tvorili legislatívci a právnici, projektoví manažéri, analytici a testeri. Veľkú
časť tvorili aj tímy školiteľov, cca. 20 ľudí z úradu aj
od dodávateľa. Aktuálne len v systéme oversi.gov.sk je
cca. 25-tisíc užívateľov, ktorých podporuje aj v súčasnosti päť až sedem ľudí na strane ÚPVII.
Iste stojí za menovanie jadro tímu prvej vlny za
úrad podpredsedu vlády: Tibor Gajda, Lujza Paveleková, Alfonz Aczel, Martin Hrachala, Alenka Chlebíková,
Roman Miškovič, Miloš Hrdý, Martina Nemčková, Boris
Kovarovič, Martinka Axamítová a Katka Čardášová.
Máte dlhodobú prax v IT sektore, ale aj v oblastiach
riadenia projektov IS verejnej správy. Kam radíte
vo svojej profesionálnej kariére tento úspech?
Rozhodne je to jeden z najväčších úspechov, nie je

však len môj. Veľký podiel na úspechu má manažment
úradu, ktorý nám veril, veľký podiel na úspechu má
celý tím ľudí, ktorý celé minuloročné prázdninové obdobie trávil od rána do noci na cestách.
Určite najväčší podiel na úspechu má vytvorenie
konzistentného a spolupracujúceho tímu s dodávateľmi a odberateľmi, či už NASES, Cloud ministerstva
vnútra, ministerstvo vnútra, DCOM, Úrad geodézie
a katastra, Štatistický úrad a samozrejme dodávatelia
DXC technology a ÚPJŠ. Chémia a chuť urobiť dobrú
vec boli to, čo hnalo tento projekt vpred a zabezpečili
jeho úspech.
Aké sú vaše plány do budúcna?
V najbližšej dobe je to dokončenie druhej vlny implementácie antibyrokratického zákona, naštartovanie tretej vlny, implementácia Evidencie záznamov zaručenej
konverzie, kde prvá fáza má byť hotová v decembri 2019,
implementácia web portálu pre SmartMobility, implementácia noriem ISO 9001 a ISO 37001 na úrade
podpredsedu vlády, úspešné ukončenie obstarávania
národných projektov a ich rozbeh v realizačnej fáze.
Dlhodobejších plánov v rámci ÚPVII je mnoho,
v informatizácii sme len na začiatku. Radi by sme na
odbore v budúcom roku rozbehli realizáciu národných
projektov, ktorých je aktuálne osem. Odbor riadenia IT
projektov má aktuálne v portfóliu do 30 živých projektov v rôznych fázach a veľkostiach od tvorby štúdie až
po realizáciu. Hlavným cieľom je podporiť sekcie na
úrade a zabezpečiť profesionálne služby riadenia projektov biznis garantom v jednotlivých sekciách ÚPVII.
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Odborné články

Dátová kvalita

Referenčné údaje

Dátová kancelária pripravila

stiev a ústredných orgánov štátnej
správy s dátovou kanceláriou na
ÚPVII. Spoločným cieľom je rozbehnúť procesy riadenia dátovej
kvality na každom OVM. Postupne
prechádzame úvodnými krokmi:

formát majú spĺňať dáta v atribúte? Je definovaný rozsah dát alebo
počet znakov? Existuje očakávaná
hodnota v atribúte alebo kombinácii atribútov? Majú byť hodnoty
v atribúte jedinečné?

Čo sú základné číselníky

Každý základný číselník má
obsahovať ako jednu z povinných
položiek URI. Ten má zadefinovaný formát, ktorý je popísaný
v predmetnom výnose a má takúto štruktúru: https://[domain]/

príručky riadenia dátovej kvality
Cieľom je rozbehnúť procesy riadenia dátovej kvality. Najviac nejasností a otázok sa momentálne
týka formulácie biznis pravidiel.
Dátová kancelária v spolupráci s KPMG pripravila metodické
príručky riadenia dátovej kvality.
Hlavnou súčasťou tohto procesu
je meranie dátovej kvality, ktoré
sa pilotne uskutočnilo na troch
vybraných registroch. Všetky príručky ako aj výstupy sú dostupné
na webe.
Dôležitou pozíciou pre riadenie
dátovej kvality na jednotlivých orgánoch verejnej moci (ďalej OVM)
je dátový kurátor. Jeho kompetencia zahŕňa tvorbu dokumentácie
k registru, evidenciu metadát,
formalizáciu biznis dátových pravidiel, meranie, opatrenia na zvýšenie dátovej kvality a monitoring.
V súčasnosti sa uskutočňujú
stretnutia s kurátormi z minister-

1. Identifikujeme register, resp.
objekt evidencie, ktorý je vhodný
na meranie dátovej kvality.
2. Stretávame sa s externými dodávateľmi informačných systémov
(IS), aby sme zistili dátovú štruktúru alebo model, metadáta a možnosť exportu dát z databáz.
3. Na základe dátového modelu
a významnosti jednotlivých údajov formalizujeme biznis dátové
pravidlá pre každý atribút, ktorý
zahrnieme do merania.
4. Zoznam atribútov, ktorý predstavuje objekt merania, tvorí
špecifikáciu pre dodávateľa IS pre
export údajov z databázy vo forme
vhodnej na meranie.
Najviac otázok a nejasností
vzniká pri formulácii biznis pravidiel. Treba zdôrazniť, že biznis
pravidlá definujeme na úrovni
atribútov (stĺpcov) tabuliek na
základe podobných otázok: Je atribút povinný alebo nepovinný? Aký

Pravidlá sa môžu zameriavať
na systémové a organizačné biznis
pravidlá a môžu sa meniť s vyvíjajúcou sa legislatívou.
Ďalšie kroky budú predstavovať:
5. Profilácia dát nad zvoleným
datasetom na úrovni atribútov.
6. Pokročilejšia analýza, v ktorej nás bude zaujímať napríklad
podiel záznamov, ktoré obsahujú
hodnotu v súlade s definovaným
pravidlom odkazujúcim na zdroj
pravdy.
7. Finálne odborné posúdenie
Každý OVM je rozdielny v rozsahu evidencií a registrov, zložitosti
dátovej štruktúry, povahou dát, ale
aj organizačnej štruktúry. Meranie
dátovej kvality a následné odstraňovanie nedostatkov je zahrnuté
aj v pripravovanom zákone o údajoch, a tak plánuje na každom
ministerstve a orgáne ústrednej
verejnej správy zmerať v najbližšom čase aspoň jeden register.

a jednotné referencovateľné
identifikátory
Každý základný číselník má obsahovať ako jednu z povinných
položiek jednotný referencovateľný identifikátor (ďalej len
URI). Ten má jednoznačne zadefinovaný formát, ktorý určuje
výnos MFSR. Základné číselníky
sú súčasťou modulu procesnej
integrácie a dátovej integrácie.
Na tento modul sa integrujú
informačné systémy verejnej
správy, preto je žiaduca strojová
spracovateľnosť údajov. Dosiahnutiu tohto cieľa môže pomôcť
aj využívanie URI.
Legislatívnym materiálom,
ktorý sa zaoberá základnými
číselníkmi a URI, je výnos MFSR
o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy. V ňom
sú zadefinované pojmy ako
základný číselník, URI a vzťah
medzi nimi.

[type]/[classification]+/[identity](/
[version])?([pathToFile])?
Ak si túto štruktúru chceme
aplikovať na základný číselník, tak
by mala vyzerať takto: https://data.
gov.sk/set/codelist/CL000039
Štruktúra základného číselníka pozostáva z národnej domény
https://data.gov.sk, pričom všetky
URI používajú túto doménu. Informácia set znamená, že URI má
formu datasetu.
Codelist reprezentuje triedu.
Triedu tvorí slovo alebo reťazec,
ktoré pomenúva entitu. V tomto
prípade hovorí, že je to Číselník.
CL000039 je príklad identity,
ktorá môže mať formu čísla alebo
textu. V tomto prípade je to kód
číselníka, ktorý ho jednoznačne
identifikuje. Tento kód sa viaže k základnému číselníku – Druh adresy.
Nepovinnými časťami sú
version a pathToFile, ktorý sa používa na definovanie cesty k súboru.

Andrej
Fukas

Viktória
Šunderlíková

V novembri plánujeme predložiť Komisii pre štandardizáciu
informačných systémov verejnej
správy na schválenie navrhnuté
URI pre základné číselníky.
URI pre základné číselníky:
Kód číselníka Názov číselníka
CL000023

Regionálna štatistická
územná jednotka – kraj

CL000024

Lokálna štatistická územná
jednotka 1 – okres

CL000025

Lokálna štatistická územná
jednotka 2 – obec

CL000056

Právna forma organizácie

CL000062

Titul pred menom

CL000063

Titul za menom

CL000086

Krajina OSN

CL000644

Úseky verejnej správy

CL000645

Agendy verejnej správy

CL000646

Životné situácie

CL000647

Okruhy životných situácií

CL003003

Pohlavie

CL004001

Identifikátor

CL004002

Rodinný stav

CL004003

Existenčný stav

CL004004

Príbuzenský stav

CL004005

Typ telefónneho čísla

CL005205

Ekonomická činnosť

CL010076

Jazyky

CL010108

Právny stav organizácie

CL010109

Typ zainteresovanej osoby

CL010110

Typ organizačnej jednotky

CL010111

Druh akcie

CL010113

Typ štatutárneho orgánu

CL010138

Jednotka meny

CL010139

Druh adresy

CL010143

Kód druhu stavby

CL010141

Časť obce

DATALAB NEWSLETTER OKTÓBER 2019 _____ 6

Odborné články

Otvorené údaje

Stretnutia s dátovými

Inšpirujeme sa k ďalším potrebným
krokom, aby sme tému otvorených
údajov posúvali ďalej.
Kľúčovým právom pre posilnenie pozície dátového kurátora
je umožnenie prístupu ku všet-

žití informácií verejného sektora,
kde sa v rámci komisie pripravujú
kategórie tzv. súborov s vysokou
hodnotou. Je definovaných šesť
kľúčových oblastí kategórií datasetov:

kurátormi posúvajú tému
otvorených údajov vpred
Dátová kancelária je pripravená
poskytnúť dátovým kurátorom
plnú podporu na ich pôsobiskách.
V októbri Dátová kancelária
začala jesenné kolo stretnutí s každým z 24 dátových kurátorov na
ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy. Dátoví
kurátori sú pre nás kľúčoví, pretože
jedine v úzkej spolupráci s nimi je
možné tému (otvorených) údajov
posúvať ďalej. Uvedomujeme si
náročnú pozíciu dátových kurátorov
na ich pôsobiskách a sme pripravení
poskytnúť im plnú podporu vo forme
konzultácií, metodických pokynov,
školení, vedenia alebo individuálnych riešení. Na stretnutiach diskutujeme o aktuálnom návrhu zákona
o údajoch, právach a povinnostiach
dátových kurátorov a načúvame
problémom a praxi, ktorú nám
dátoví kurátori sprostredkúvajú.

kým dátam v rezorte. Sú rezorty,
ktoré majú širokú organizačnú
aj IT štruktúru, a dátový kurátor
často nemá prístup k dátam z inej
sekcie. Rola dátového kurátora je
pre nás kľúčová, aby sme dokázali
uskutočniť reformu a vytvorenie
dátového štátu. V zákone o údajoch sme sa zaviazali vypracovať
a zaviesť publikačné minimum
pre štátnu správu do praxe. Publikačné minimum bude predstavovať minimálny zoznam údajov/
datasetov, ktoré bude musieť vo
forme otvorených údajov publikovať každá inštitúcia štátnej
správy. Tak ako aj iné naše aktivity, aj toto publikačné minimum
budeme tvoriť participatívne, a to
v pracovných skupinách, ktoré
dátová kancelária vedie. Máme
pred sebou už necelé dvojročné
implementačné obdobie smernice
Európskeho parlamentu o otvorených dátach a opakovanom pou-

– Geodáta
–P
 ozorovanie Zeme
a životné prostredie
– Meteorológia
– Štatistika
–S
 poločnosti a vlastníctvo
spoločností
– Mobilita
Všetky členské štáty EÚ budú
povinné zverejňovať datasety,
ktoré budú napĺňať týchto šesť
kategórií, vo formáte otvorených
údajov. Je preto veľmi dôležité
vhodne zadefinovať a ovplyvniť, čo
budeme musieť všetci zverejňovať. Preto tak ako pri iných našich
aktivitách, budeme aj navrhovaný
zoznam datasetov pripravovať
v pracovných skupinách.
Ďalšie stretnutie dátových
kurátorov bude 3. 12. 2019. Toto
stretnutie už bude praktické, aby
sme vyhodnotili, ako sa nám darí
plniť úlohy v oblasti otvorených
údajov aj pri meraní dátovej kvality.

Markéta
Šimoni
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Moje údaje

Konferencia MyData Global

V minulom čísle sme si
predstavili koncept Moje údaje
a v tomto čísle by sme vám radi
priblížili konferenciu Mydata
Global, ktorá sa zaoberala touto
problematikou. Konferencia sa ko-

spoločnosť, v ktorej je zdieľanie
osobných údajov založené na dôvere. Dlhodobým cieľom je vybudovať
vyvážený vzťah medzi občanom
a štátom. Konferencia obsahovala
bohatý program a množstvo pa-

Slovensko ako jedna z mála
krajín dostalo priestor prezentovať
aktuálne projekty na ktorých sa
iniciatívne pracuje a súvisia s vyššie spomínanými témami. Slova sa
ujal Milan a približne pol hodiny

a hneď po skončení prezentácie
sme prijali pozitívne ohlasy.
Na obrázkoch môžete vidieť
prvý návrh dizajnu aplikácie, ktorá
nám všetkým môže uľahčiť a spríjemniť život.

ďalej s týmito údajmi narábať (napríklad prostredníctvom súhlasu na
prístup k údajom).
Umožnenie výberu zabezpečeného osobného úložiska, kde si
bude môcť občan spravovať svoje

predstavila víziu vyváženej
digitálnej spoločnosti
Slovenská delegácia úspešne prezentovala pripravovanú aplikáciu,
ktorá umožní užívateľom zdieľať
údaje s tretími stranami a zároveň
si zachovať nad nimi kontrolu.

nala koncom septembra vo Fínsku
aj za účasti slovenskej delegácie
(autora článku a vedúceho Dátovej
kancelárie Milana Andrejkoviča).
Hlavnou myšlienkou konferencie je budovať spravodlivú, udržateľnú a prosperujúcu digitálnu

nelových diskusií zameraných na
rôzne témy ako napríklad umelá
inteligencia v praxi, počítačový
program na vedenie konverzácie
s ľuďmi (chatbot), GDPR a Moje
údaje, inteligentné mestá a ďalšie
zaujímavé témy.

reprezentoval našu krajinu.
Informácia, že Slovensko pracuje na mobilnej aplikácii, ktorej
filozofia spočíva v tom, že občan
je pánom svojich údajov a má
možnosť si ich zdieľať s tretími
stranami, vyvolala veľký záujem

Cieľom tejto aplikácie je poskytnúť údaje z informačných
systémov verejnej správy dotknutej
osobe elektronickým bezpečným
spôsobom tak, aby si dotknutá
osoba mohla súvisiace údaje uložiť do vlastného osobného úložiska. Služba Moje údaje umožní:
– rýchly a digitálny prístup
k údajom pre dotknuté osoby,
– vytvoriť bezpečné osobné úložisko pre dokumenty a štruktúrované údaje,
– vytvoriť dôveryhodnú platformu
pre online výmenu osobných
údajov medzi tretími stranami na
základe kontroly údajov subjektmi.
V rámci verejnej správy chápeme služby Moje údaje nasledovne:
Zabezpečenie prístupu k údajom,
ktoré verejná správa o osobe eviduje
prostredníctvom API v strojovo-spracovateľnom formáte, a integrácia
s centrálnou integračnou platformou tak, aby mohol jednotlivec

údaje z rôznych systémov. Osobné
úložisko bude prepojené s manažmentom súhlasov, ktorý umožní tretím stranám pristupovať
k takýmto riešeniam.
Služba Moje údaje môže sprístupniť tieto typy údajov:
– objekty evidencie z informačných
systémov verejnej správy, ktoré
sa týkajú subjektu,
– informácie o aktuálnych konaniach, ktoré sa vedú ohľadom
subjektu,
– transparentný log prístup
k údajom o subjekte, kto a za
akým účelom pristupoval
k údajom subjektu.
Služba Moje údaje je ďalším
krásnym príkladom, akým náš úrad
nadväzuje na zákon proti byrokracii. Pretože to, čo moji kolegovia
riešia v niekoľkých na seba nadväzujúcich vlnách znižovania byrokracie, je jedným z kľúčov k naplneniu obsahu služby Moje údaje.

Juraj
Paulen
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Dátová legislatíva
Michaela
Galia
Vitajte v dobe dátovej
Podobne ako predchádzajúce veľké
éry ľudských dejín, aj doba dátová
je typická „materiálom“, ktorý sa
v nej najviac používa. Ocitli sme
sa v bode, keď aj dáta potrebujú
právny rámec.
Vývoj ľudstva sa postupne od
doby kamennej, bronzovej či železnej, typických spracovaním a používaním materiálu, podľa ktorého sú
pomenované, presunul cez stredovek a dobu teologickú, do doby
priemyselnej revolúcie. Tá otvorila
cestu technologickému rozvoju do
doby inovácií a rozmachu informačných technológií. Práve informačné
technológie otvorili bránu dobe dátovej, v ktorej vás chceme privítať.
Doba dátová je, podobne ako
predchádzajúce éry, typická „materiálom“, ktorý sa v nej najviac
používa, a to sú dáta alebo údaje.
Údajom nie je iba informácia určitého zmyslami vnímateľného a reálneho obsahu, ale aj dáta, ktoré ju

sprevádzajú a nesú so sebou stopy
toho, kto informáciu vytvoril, upravil,
spracoval, ďalej použil či podstúpil,
a tiež stopy, ktoré vedú ku konečnému adresátovi informácie. Dáta
a stále sa rozširujúce možnosti a akcelerujúca rýchlosť ich odovzdávania
či spracovania urýchľujú globálny
pokrok, otvárajú nové možnosti pre
vedu, výskum, umožňujú výmenu
aktuálnych výsledkov v podstate
v reálnom čase medzi vedcami na
opačných koncoch zemegule, no zároveň so sebou nesú zodpovednosť
a nutnosť citlivého zaobchádzania.
Dostali sme sa do bodu, kedy
je nutné aktívne sa zaoberať
vytváraním legislatívneho rámca týkajúceho sa dátovej oblasti.
Právny základ pre rozšírenie možností využívania nových informačných technológií tvoria aktuálne
najmä zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci (zákon o e-governmente), ktorý pre štátne orgány
a ďalšie orgány verejnej moci
rozhodujúce o právach a právom
chránených záujmoch fyzických
a právnických osôb vytvára právny
základ pre výkon tejto moci elek-

tronickým spôsobom; ďalej zákon
o informačných technológiách vo
verejnej správe upravujúci najmä
organizáciu správy informačných
technológií verejnej správy a základné požiadavky na informačné
technológie verejnej správy (nadväzujú naň všeobecne záväzné
právne predpisy nižšej právnej sily
upravujúce technickú a formálnu
stránku informačných technológií
používaných vo verejnej správe).
Predmetné zákony otvorili
cestu znižovania byrokracie a odbúravania administratívnej záťaže
občanov i podnikateľského sektora,
ku ktorému došlo prijatím zákona
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov
verejnej správy (zákon proti byrokracii). Právna úprava obsiahnutá
v tomto zákone sa neustále rozširuje na ďalšie oblasti života, v ktorých
v súlade s legislatívnou a technologickou pripravenosťou jednotlivých
sektorov dochádza k rozširovaniu
odbúravania byrokracie.
Nevyhnutným nasledujúcim
krokom v dátovej legislatíve je
všeobecná právna úprava týkajúca

sa údajov ako celku, v rozdelení na
jednotlivé typy údajov podľa ich
charakteru a spôsobu ich ďalšieho
spracúvania, ako napr. už známe
referenčné údaje, otvorené údaje či
veľké údaje, tzv. big data. Aktuálne
je v medzirezortnom pripomienkovom konaní nový zákon o údajoch,
ktorý má ambíciu stať sa postupne
dátovým zákonníkom s komplexnou právnou úpravou. Momentálne
obsahuje užší predmet úpravy, keď
vytvára právny základ pre vzájomnú spoluprácu špecifickej skupiny
poverených osôb zodpovedných za
kvalitu údajov – dátových kurátorov,
fundamentálny právny podklad pre
spracúvanie údajov pre výskumné,
vedecké inštitúcie či analytické

jednotky. Kvalitné výstupy z činnosti analytických jednotiek sú
predpokladom exaktnej a pritom
citlivej tvorby verejných politík na
jednotlivých úsekoch štátnej správy
pri bezpodmienečnom zachovaní
ľudských práv a slobôd a obligátnej ochrane slabších jednotlivcov.
Zákon v tretej časti zavádza nový
pojem „moje údaje“, ktorými sa rozumejú akékoľvek údaje zaradené
medzi moje údaje vrátane osobných údajov zverejnením vo Vestníku Úradu podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu a zároveň prístupné pre fyzickú osobu
alebo právnickú osobu cez aplikačné rozhranie v strojovo-spracovateľnom formáte.

Cieľom takto koncipovanej
právnej úpravy je umožniť reálne
využitie práva fyzickej i právnickej
osoby na informácie, aké „moje
údaje“ o nej orgány verejnej moci
evidujú a aký je ich obsah; notifikáciu v prípade zmien a opráv v mojich údajoch a tiež získanie prehľadu o tom, ktorý orgán verejnej
moci, kedy, za akým účelom a na
základe akého právneho dôvodu
pristupoval k mojim údajom, a to
jednoduchou elektronickou cestou
pri použití dostupných informačných technológií. V budúcnosti sa
predpokladá rozšírenie predmetného tria práv v oblasti mojich údajov
o štvrté právo, a to právo fyzickej
i právnickej osoby moje údaje
manažovať, vedome a informovane
sprístupňovať tretím subjektom,
byť vlastníkom, ale tiež zodpovedným pánom mojich údajov.
V budúcom čísle sa dočítate
okrem iného aj o vzťahu mojich
údajov a osobných údajov v zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
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Kalendár

Andrej Hajdúch
Andrej Hajdúch nastúpil na Úrad
podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu po trinástich
rokoch praxe v riadiacich pozíciách
v štátnej a verejnej správe. Vo svojich predchádzajúcich funkciách sa
sústredil na strategicko-koncepč-

nú oblasť, tvorbu zákonov aj na
správu a účtovníctvo špecifických
operácií štátu, správu a prevádzku
nadrezortných informačných systémov a technológií a vzdelávanie
zamestnancov verejného sektora.
Už pred príchodom na Úrad podpredsedu vlády SR s ním spolupracoval ako člen pracovnej skupiny
pre vládny cloud, kde zastupoval
organizáciu ministerstva financií
DataCentrum.
V rezorte financií pôsobil aj
predtým ako riaditeľ odboru zodpovedný za riadenie dvoch oddelení,
ktoré mali v gescii systém štátnej
pokladnice, správu a účtovníctvo
špecifických operácií štátu a centrálny ekonomický systém štátu.
Za najvýznamnejšie projekty,
na ktorých sa podieľal, považuje prechod na euro, projekt
SEPA v systéme štátnej pokladnice a vytvorenie nadrezortného ekonomického
informačného systému
na platforme SAP pre
desať rezortov a tri
vyššie územné celky.
Okrem toho viedol
učtárne operácií, ktoré
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vykonávala Agentúra riadenia dlhu
a likvidity. Zodpovedal aj za ďalšie
operácie v oblasti finančných aktív
a pasív štátu, najmä medzinárodných pohľadávok.
Zaujímavosťou je, že Andrej
Hajdúch dokončil stredoškolské
vzdelanie v Spojených štátoch –
v Greenfielde v štáte Indiana. Na
vysokoškolské štúdiá sa však vrátil
na Slovensko a vyštudoval ekonomiku a riadenie malých a stredných podnikov na Ekonomickej
fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. Externé doktorandské štúdium absolvoval na
Technickej univerzite vo Zvolene.
V ňom sa zameral na vplyv globalizácie na malé a stredné podniky
v drevospracujúcom priemysle.
Vo voľnom čase sa venuje
viacerým športom. Súťažne hrával
tenis a squash a istý čas aj volejbal. Už viac ako dvadsať rokov sa
venuje potápaniu a v posledných
rokoch objavil čaro wakeboardingu
a golfu. V zime ho môžete stretnúť
na lyžiarskych svahoch. Aj vďaka
štúdiu v USA plynule hovorí po
anglicky. Okrem toho sa dohovorí
aj po nemecky.
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