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Milí čitatelia, kolegovia, záujemcovia o tému dát,
prinášame vám prvé číslo pravidelného mesačného 
newslettra dátovej kancelárie. Bude slúžiť na prezen-
táciu našej činnosti, úspechov a plánov do budúcnosti. 
dátová kancelária, ktorá patrí pod úrad podpredsedu 
vlády sr pre investície a informatizáciu, chce svo-
jou aktívnou činnosťou a v spolupráci s vami prispieť 
k transformácii slovenska na moderný štát, ktorý svoje 
fungovanie zakladá na efektívnom využívaní údajov, 
a tak zjednodušuje a skvalitňuje život svojim občanom, 
teda nám všetkým.

newsletter budeme pre vás pripravovať v štan-
dardnej štruktúre s rubrikami Téma, odborné články, 
kalendár a predstavujeme.

v prvom čísle sa špeciálne venujeme téme prípra-
vy nového zákona o údajoch a v rubrike odborné člán-
ky prinášame informácie o aktuálnom vývoji v našich 
odborných oblastiach – referenčné údaje a číselníky, 
Moje údaje, otvorené údaje a dátová kvalita. chce-
me, aby ste vedeli, čo v najbližšom období chystáme, 
a tak naše plánované aktivity uvádzame v kalendári. 
a keďže ide o prvé číslo, dátová kancelária sa vám aj 
spoločne predstaví.

verím, že sa vám newsletter bude dobre čítať 
a bude pre vás prínosný. veľmi radi prijmeme akúkoľ-
vek spätnú väzbu na jeho skvalitnenie a rozšírenie.

Milí čitatelia,
na vaše monitory či obrazovky tabletov a mobilov sa 
dostáva prvé číslo pravidelného mesačného newslet-
teru dátovej kancelárie úpvii (datalab). Tento štátny 
startup sme zriadili s cieľom systematickej a koordi-
novanej činnosti v oblasti údajov, nakoľko sme cítili 
potrebu venovať tejto téme primeranú pozornosť aj 
vytvorením špecializovaného oddelenia. vkladáme 
doňho veľké očakávania, keďže by sa mal venovať 
rôznym úlohám – z pohľadu legislatívneho, metodic-
kého, finančného, ale aj technologického.

kancelária začala intenzívne pracovať na jar tohto 
roku so šiestimi internými zamestnancami a som 
rád, že už sa rozrástla na jedenásť kolegov, z ktorých 
sa deväť venuje po odbornej stránke údajom a dvaja 
pomáhajú s formálnou stránkou, nakoľko projekt je 
financovaný z operačného programu Efektívna verej-
ná správa.

Teší ma, že sme sa vybrali cestou intenzívnej spo-
lupráce s dodávateľmi, ale aj s odborníkmi prostred-
níctvom manažovania viacerých pracovných skupín, 
že rozvíjame aj internú spoluprácu s ďalšími odbormi 
a oddeleniami na sekcii (odbor riadenia iT projektov, 
behaviorálna kancelária, projektová kancelária a ďal-
šie) či s inými sekciami (digitálnej agendy, sprostred-
kovateľského orgánu informatizácie spoločnosti).

aktívna činnosť kolegov už prináša prvé výsledky 
(uvedenie druhej vlny Zákona proti byrokracii do pra-
xe, návrh Zákona o údajoch, metodické usmernenia 
a návody, pilotné testovanie kvality údajov na troch 
vybraných rezortoch atď.) a v blízkej budúcnosti oča-
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kávam ďalšie výrazné úspechy ako napríklad mobilnú 
aplikáciu pre službu Moje údaje alebo vyhlásenie no-
vých referenčných údajov. súčasne po odbornej strán-
ke zastrešujeme spolutvorbu a realizáciu viacerých 
národných projektov – open data 2.0, konsolidovaná 
analytická vrstva či Manažment osobných údajov.

o všetkých týchto aktivitách sa podrobnejšie do-
čítate v tomto a ďalších číslach nášho newsletteru. 
Teším sa na vaše ohlasy a všetkým želám úspešný 
a príjemný začiatok jesene. 

Jaroslav Kmeť
generálny riaditeľ Sekcie informačných  

technológií verejnej správy

Milan  
Andrejkovič
Dátová kancelária
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v menšej miere sa dotýka aj otvorených údajov 
a referenčných údajov. 

Tento návrh reaguje na potrebu deklarácie toho, 
čo vlastne chce štát v oblasti údajov, a to prostred-
níctvom zadefinovania verejného záujmu – pričom 
menuje: 
a) zvyšovanie kvality údajov a 
b) manažovanie prístupu k údajom. 

v rámci zvyšovania kvality údajov vedených v re-
gistroch a informačných systémoch verejnej správy re-
aguje na častý rozpor medzi legislatívnou deklaráciou 
správnosti vedených údajov („.. .sa považujú za úplné 
a správne, kým sa nepreukáže opak...“) a realitou, keď 
sa správcovia informačných systémov zdráhajú pub-
likovať svoje údaje často s poukázaním na ich nízku 
kvalitu.

druhou oblasťou verejného záujmu je úprava prí-
stupu k údajom verejnej správy špecifickými jednotka-
mi vo verejnej správe – analytickými jednotkami. Tie 
postupne vznikajú vo verejnej správe za účelom tvorby 
odborných analýz – vo výsledku aj ako podkladov na 
lepšiu tvorbu verených politík. Tieto jednotky však 
pri svojej práci narážajú na komplikácie pri získavaní 
údajov z iných rezortov a to najmä v prípadoch, ak 
potrebujú údaje, ktoré spadajú pod ochranu osobných 
údajov. návrh zákona sa pokúša nájsť riešenie aj tejto 
situácie.

na ďalšiu odbornú diskusiu ešte necháva množ-
stvo otvorených tém, na ktoré v čase tvorby zákona 
neboli vytvorené silné, konsenzuálne riešenia – ako 
napríklad klasifikácia a kategorizácia údajov, vlast-

níctvo a hodnota údajov, vzťah verejná správa a pod-
nikateľský sektor v oblasti údajov, inovácie v údajoch 
(umelá inteligencia, blockchain, real time ekono-
mika, smart riešenia atď.) a ďalšie. návrhom tohto 
„malého“, základného zákona o údajoch sa tak prá-
ca pracovných skupín nekončí, ale bude pokračovať 
diskusiou a návrhmi na úpravu ďalších problémových 
okruhov. samozrejme, radi privítame všetkých nových 
záujemcov, ktorí budú chcieť prispieť k hľadaniu rie-
šení – či už prácou v pracovných skupinách alebo na 
individuálnej báze.

slovensko chce byť moderným štátom, ktorý 
svoje fungovanie, rozhodovanie a tvorbu 
verejných politík v prospech občanov za-
kladá na presných analýzach, projekciách, 
hodnoteniach a ďalších podkladových 

materiáloch. na to sú však v prvom rade potrebné 
údaje – aktuálne, spoľahlivé, úplné a, samozrejme, 
dostupné. skúsenosti naznačujú, že získavanie a po-
užívanie údajov na tvorbu verejných politík naráža na 
množstvo komplikácií (legislatívne, technologické, 
metodické atď.) a preto úrad podpredsedu vlády sr 
pre investície a informatizáciu (úpvii) pripravil návrh 
zákona o údajoch, ktorý by mal pomôcť zadefinovať 
základné rámce pri práci s údajmi.

vzhľadom na unikátnosť a význam takéhoto zá-
kona sa úpvii rozhodol vytvoriť tento zákon v maxi-
málnej možnej miere participatívne, a preto zapojil 
do tvorby každého, kto mal záujem. okrem oficiálnej 
„pracovnej skupiny k9.4 lepšie dáta“ zriadenej v rámci 
napĺňania cieľov národnej koncepcie informatizácie 
verejnej správy pôsobili aj ďalšie pracovné skupiny (ps 
Zákon o údajoch, ps analytické jednotky, ps dátoví ku-
rátori a ďalšie), pričom celkovo sa do procesu zapojilo 
viac ako 100 záujemcov z radov verejnej správy, samo-
správy, podnikateľského sektora, neziskového sektora, 
ale aj akademickej obce. všetky informácie a podkla-

dové materiály boli zverejňované online na stránkach 
dátovej kancelárie, najmä na komunitnej stránke ps 
Zákona o údajoch https://datalab.community/pracov-
ne-skupiny/ps-zakon-o-udajoch/. 

proces tvorby návrhu zákona sa začal sumarizá-
ciou problémových oblastí, ktoré identifikovali pra-
covné skupiny, a zberom odporúčaní, ktoré vyplynuli 
z praxe aj z odborných materiálov, ktoré pre dátovú 
kanceláriu pripravili externí dodávatelia  
(https://datalab.digital/dokumenty/). nasledova-
la intenzívna, niekoľkomesačná práca pracovných 
skupín, pričom v jednom týždni zasadali zvyčajne dve 
pracovné skupiny a paralelne sa konali individuálne 
stretnutia s organizáciami, s ktorými bolo potrebné 
pripravované návrhy konzultovať (napr. úrad na ochra-
nu osobných údajov). 

výsledný návrh zákona je v aktuálnom znení prag-
matickým kompromisom medzi snahou o vyriešenie 
všetkých problémových oblastí a možnosťami, ktoré 
vyplývali z odborných schopností a časových obme-
dzení. návrh zákona sa dotýka najmä troch oblastí 
a definuje: 
 verejný záujem v oblasti údajov, 
 práva a povinnosti v oblasti tzv. „mojich údajov“,
  úlohy a postavenie analytických jednotiek verejnej 

správy.

ZákoN o úDAjoch Má ZADEfiNovAť ZákLADNé RáMcE PRi PRáci S úDAjMi

do procesu tvorby návrhu zákona sa zapojilo viac ako 100 záujemcov 
z rôznych sektorov. výsledný návrh je pragmatickým kompromisom medzi 

snahou vyriešiť všetky problémy a aktuálnymi možnosťami. Množstvo 
problémových oblastí však ešte zostáva otvorených do budúcnosti.

aktuálny stav:
 Zber podnetov a návrhov
 predbežná informácia
 práca pracovných skupín
 interné pripomienkové konanie
 predbežné pripomienkové konanie
 Medzirezortné pripomienkové konanie
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DáTová kvALiTA REfERENčNé úDAjE

Andrej  
Fukas

Andrej 
Hajdúch

Merania dátovej kvality sú 
predpokladom jej zlepšovania 
dátová kancelária a kpMG uskutoč-
nili pilotné merania dátovej kva-
lity, ktorých cieľom je nastavenie 
a zavedenie metodiky pre ďalšie 
merania. Zistenie súčasného stavu 
a identifikácia problémov sú pred-
pokladmi pre opatrenia na zvyšova-
nie dátovej kvality.

dôveryhodné kvalitné údaje 
umožňujú spoľahlivé rozhodovanie 
a nastavovanie politík štátu a sú 
nevyhnutné pre poskytovanie kva-
litných služieb vo verejnej správe. 
podmienkou kvalitných služieb je 
exaktné zistenie súčasného sta-
vu dátovej kvality, identifikácia 
problémov a následné uskutočne-
nie krokov na zvyšovanie dátovej 
kvality.

dátová kancelária v spoluprá-
ci s kpMG uskutočnila tento rok 

pilotné merania dátovej kvality na 
troch kľúčových registroch: 
 registri adries
 registri právnických osôb
 registri úpadcov

prínos pilotných meraní je naj-
mä v nastavení a zavedení meto-
diky na meranie a vyhodnocovanie 
dátovej kvality. Metodiku merania 
dátovej kvality vo verejnej správe by 
mali dátoví kurátori vedieť reálne 
použiť na dáta v ich kompetencii. 

súčasťou metodiky je definova-
nie stratégie a programu dátovej 
kvality, ale popisuje aj konkrét-
ne kroky pri meraní a procesy 
pri zlepšovaní kvality dát. prvým 
krokom je analýza účelov využitia 
údajov, ktorá zabezpečí primera-
nosť kontrolných procesov vzhľa-
dom k účelu využitia dát. Meranie 
dátovej kvality je v metodike pred-
stavené ôsmimi parametrami – 
presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, 
unikátnosť, referenčná integrita, 
strojová spracovateľnosť, konzis-
tentnosť a správnosť. Tie sú ďalej 
rozpracované na merateľné uka-

zovatele, pomocou ktorých vieme 
kvantifikovať stav dátovej kvality. 

po definovaní potrieb a prí-
stupu v rámci riadenia dátovej 
kvality a samotnom meraní na-
sleduje identifikácia príčin prob-
lémov a vypracovanie plánov na 
zlepšenie dátovej kvality, ktoré by 
mali okrem opráv súčasných chýb 
obsahovať aj preventívne opat-
renia zabraňujúce vzniku problé-
mov. potom sa v danom projekte 
zlepšovania kvality v pravidelných 
intervaloch aplikujú monitorova-
cie merania s cieľom zistiť dosah 
nápravných opatrení. v jednom 
registri môžu podľa potreby po-
stupne pribúdať ďalšie projekty 
zlepšovania dátovej kvality. 

dátová kancelária prostredníc-
tvom metodických príručiek, usmer-
není, konzultácií a diskusií v pracov-
ných skupinách naštartuje merania 
v ďalších registroch, inicializuje 
konkrétne opatrenia na zlepšovanie 
dátovej kvality a zavedie pravidelný 
monitoring dátovej kvality vo verej-
nej správe na slovensku.

snahou dátovej kancelárie 
je vyhlásiť čím skôr kľúčové 
číselníky za základné
Základné číselníky sú dôležitým 
zdrojom záväzných údajov pre 
informačné systémy verejnej 
správy. dátová kancelária sa 
preto usiluje o identifikáciu 
všetkých takých číselníkov, 
ktoré sú kandidátmi na 
vyhlásenie za základné 
číselníky a pri tejto činnosti 
priebežne komunikuje s ich 
správcami.

Základné číselníky tvoria 
štandard pri zabezpečení 
technickej a sémantickej 
interoperability informačných 
systémov verejnej správy (isvs). 
ich záväznosť a povinnosť 
používania rámcovo definuje 
zákon o informačných 
technológiách vo verejnej správe.

správa základných 
číselníkov je jednou zo 
základných úloh a kompetencií 
dátovej kancelárie. Zoznam 
základných číselníkov je vedený 
v centrálnom metainformačnom 
systéme verejnej správy 
(Metais). v rámci Metais úrad 
podpredsedu vlády zároveň 
určuje gestora základného 
číselníka.

aktuálne je v Metais 
zaregistrovaných a zverejnených 
27 základných číselníkov. 
snahou dátovej kancelárie je 
pomáhať správcom číselníkov 
evidovaných v is vs pri ich 
zaraďovaní do zoznamu 
základných číselníkov a zároveň 
ich metodicky usmerňovať 
pri aktualizácii zoznamu 
registrovaných číselníkov, ako 
aj pri integrácii ich systémov 
na už existujúce číselníky.

údaje zo základných 
číselníkov preberá centrálny 
systém na správu referenčných 
údajov (csrú), cez ktorý sa 

distribuujú užívateľom isvs. 
väčšina základných číselníkov 
patrí pod štatistický úrad sr, 
s ktorým dátová kancelária 
priebežne komunikuje o ich 
zmenách a aktualizácii. 
Za účelom aktualizácie 
a distribúcie číselníkov rovnako 
komunikuje aj s ostatnými ich 
správcami v nadväznosti na 
rôzne podnety z pracovných 
skupín a zmeny legislatívy. 

v súlade s cieľmi plánu 
vyhlasovania referenčných 
údajov a základných číselníkov 
aktuálne dátová kancelária 
aktívne rieši zaradenie 
viacerých kľúčových číselníkov 
medzi základné, pri ktorých 
je najväčší dopyt u orgánov 
verejnej moci ako ich 
potenciálnych užívateľov. ide 
o číselníky, ktorých gestormi 
sú Ministerstvo vnútra sr 
a úrad geodézie, kartografie 
a katastra sr spravujúci 
register adries a kataster 
nehnuteľností.
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oTvoRENé úDAjE MojE úDAjE

Markéta  
Šimoni

Juraj  
Paulen

rozvoj otvorených údajov 
je prioritou
vyhodnotenie medzinárodných 
rebríčkov a indexov ukázalo, že 
v oblasti otvorených dát slovensko 
stráca pozíciu jedného z lídrov. 
dátová kancelária pripravuje ak-
tívne opatrenia na zvrátenie tohto 
nepriaznivého trendu.

kľúčovými partnermi na jednot-
livých rezortoch sú pre nás dátoví 
kurátori. spustili sme jesenné kolo 
individuálnych stretnutí s každým 
z 24 dátových kurátorov na minis-
terstvách a ostatných ústredných 
orgánoch štátnej správy. okrem 
témy otvorených údajov prebe-
ráme aj témy zvyšovania kvality 
údajov v ich rezortoch a overujeme 
stav prípravných prác na plnenie 
plánu vyhlasovania referenčných 
údajov.

do pripravovaného zákona 
o údajoch sme uviedli niekoľko 
inštitútov, ktoré majú napomôcť 
publikovaniu otvorených údajov. 

okrem samotnej témy zvyšova-
nia kvality údajov sme do zákona 
navrhli vytvorenie tzv. publikač-
ného minima štátnej správy – t. j. 
minimálneho zoznamu datasetov, 
ktoré budú musieť zverejňovať 
všetky organizácie štátnej správy. 
Tento zoznam, podobne ako aj iné 
odborné materiály, budeme tvoriť 
v spolupráci s vami – poskytovateľ-
mi údajov aj ich užívateľmi.

vyhodnotili sme tiež medzi-
národné indexy a rebríčky, ktoré 
mapujú tému otvorených údajov 
v jednotlivých krajinách. Ešte do-
nedávna patrilo slovensko v tejto 
oblasti na čelo krajín – do skupiny 
lídrov, aktuálne dáta však nazna-
čujú, že nastáva ústup z pozícií 
a dostávame sa do skupiny tzv. 
followerov. preto sme sa rozhodli 
podrobne zmapovať kritériá, pod-
ľa ktorých sa hodnotia jednotlivé 
indexy a pripravujeme aktívne 
opatrenia na zlepšenie ich plne-
nia a tým aj postavenia sloven-
ska v medzinárodnom porovnaní. 
súčasťou zintenzívnenia plnenia 
kritérií je aj lepšie plnenie cieľov 
národnej koncepcie informatizácie 
verejnej správy a ďalších strategic-

kých dokumentov. sme vo finálnej 
fáze prípravy národného projektu 
„open data 2.0“, ktorý bude finan-
covaný z operačného programu 
integrovaná infraštruktúra (opii), 
pričom 22. júla už bolo zverejnené 
vyzvanie (tu a tu) na predloženie 
Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok (ŽonFp).

prostredníctvom tohto projektu 
zjednodušíme a zautomatizujeme 
publikovanie otvorených údajov 
verejnej správy. Zamestnancom 
verejnej správy napomôžeme 
k jednoduchšiemu a automatizo-
vanému zverejňovaniu otvorených 
údajov verejnej správy a prinesie-
me aj nástroje na vyššiu kvalitu 
publikovaných datasetov.

projekt má veľký význam aj pre 
používateľov otvorených údajov, 
pretože prinesie dôveryhodnejšie 
a kvalitnejšie údaje na vytváranie 
užívateľských aplikácií a aj mož-
nosť vzniku nových softvérových 
firiem, zvyšovanie ziskov a rast 
ekonomiky. občania tak získajú 
prístup k novým otvoreným a kva-
litnejším údajom a informáciám, 
o ktoré nebudú musieť žiadať 
prostredníctvom infozákona.

dátová kancelária pripravuje 
aplikáciu pre službu Moje údaje
nová služba Moje údaje umožní 
občanom zistiť, aké informácie 
o nich štát eviduje a ako ich využí-
va. v súčasnosti dátová kancelária 
pracuje na pilotnom riešení apli-
kácie, ktorej spustenie plánuje na 
posledný štvrťrok tohto roka.

Čo sú to Moje údaje? nie je 
tajomstvom, že v súčasnosti štát 
eviduje veľké množstvo údajov 
o občanovi. občan ale nemá jasno, 
aké údaje štát o ňom eviduje, na 
čo sa tieto údaje využívajú, kto 
a kedy k nim pristupoval a hlavne 
prečo. úlohou služby Moje údaje 
je občanovi presne na tieto otázky 
odpovedať. od začiatku leta pracu-
je dátová kancelária v spolupráci 
s externými partnermi (Zssk, Tatra 
banka a ďalší) na pilotnom riešení 
aplikácie, ktorá má podporiť myš-
lienku Mojich údajov.

ako bude pilotná aplikácia 
vyzerať a aká by mala byť jej 

funkcionalita? účelom služby 
Moje údaje je sprístupniť údaje 
z informačných systémov 
verejnej správy dotknutej osobe 
elektronickým bezpečným 
spôsobom, aby si dotknutá 
osoba mohla súvisiace údaje 
uložiť do vlastného osobného 
úložiska. služba takisto umožní 
bezpečné a dôveryhodné 
zdieľanie údajov z osobného 
úložiska pre tretie strany 
a vytvorí aj príslušné legálne 
podmienky na takéto zdieľanie 
(cez digitálny súhlas).

na otestovanie pilotnej apli-
kácie pre službu Moje údaje dáto-
vá kancelária vybrala potvrdenie 
o návšteve školy pre študentov 
stredných a vysokých škôl.

celé pilotné riešenie aplikácie 
využije viacero nových technológií, 
ako napríklad využitie Mobilného 
id pre autentifikáciu používateľa, 
využitie decentralizovaného osob-
ného bezpečného úložiska, vyu-
žitie systému nazdieľanie údajov 
cez systém elektronických súhla-
sov. cieľom pilotného riešenia je 
overiť si technickú pripravenosť 
riešenia jednotlivých systémov, ich 
vzájomnú interoperabilitu, ako aj 
zabezpečiť popísanú funkcionalitu. 
aplikácia ponecháva rozhodnutie 
o každom ďalšom využití údajov 
na rozhodnutí dotknutej osoby.

aplikácia overí koncept Mojich 
údajov a poslúži ako odrazový 
mostík pre pripravovaný národný 
projekt Moje údaje.
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oDBoRNé čLáNky

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/open-data-budu-kvalitnejsie-a-este-dostupnejsie/index.html
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d950831d-25c9-4296-89cd-47666bf92418


17. september 2019
ps – Zákon o údajoch

24. september 2019
ps – referenčné údaje

1. október 2019
ps – dátoví kurátori

8. október 2019
ps – Moje údaje

15. október 2019
ps – k9.4 lepšie dáta

22. október 2019
ps – open data

29. október 2019
ps – referenčné údaje

11. november 2019
kongres iTapa

18. november 2019
konferencia daTalaB

19. november 2019
ps – open data

26. november 2019
ps – Moje údaje

3. december 2019
ps – dátoví kurátori

https://datalab.community/events/

PLáN  
NAjBLižších 

AkTivíT

koNfERENciA 

DATALAB

sme pripravení na dátovú 

transformáciu? prekonajme spoločne 

výzvy, ktoré pred nami stoja.

18. november 2019
účelové zariadenie  

úv sr Bôrik

kALENDáR

6 _____ DATALAB NEWSLETTER SEPTEMBER 2019



My SME 

DATALAB!

Tvoríme tím mladých, nadšených 

dátových odborníkov, ktorí držia 

spolu, hoci sa na údaje pozeráme 

z rôznych pohľadov. spoločným úsilím 

zvládneme transformáciu slovenska 

na moderný dátový štát.
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PREDSTAvujEME
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