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Tento dokument predstavuje dodávku výstupov v zmysle uzatvorenej 
Zmluvy o dielo č. 325/2018 „Spracovanie koncepcie analytického 
spracovania a využitia údajov vo verejnej správe“ medzi Úradom 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a spoločnosťou 
3sixty consulting s.r.o., pričom sa jedná o výstup č. 1:

Koncept pre analytické využitie údajov

Projekt:

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

ITMS kód projektu:

314011S979
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3 Len krajina, ktorá dokonale pozná a efektívne riadi svoje dáta, vie zjednodušiť život svojich občanov…

Primárnym cieľom aktivít v oblasti dát je naplnenie princípu „1x a dosť“:

Naplnenie princípu 1x a dosť zjednoduší a zrýchli komunikáciu občanov s orgánmi verejnej moci, keď od občanov už nebude vyžadované dokladovať skutočnosti, ktoré už o ňom niektorý OVM eviduje. 

Zdieľanie referenčných údajov orgánmi verejnej moci je nielen kľúčovým predpokladom pre zlepšovanie kvality služieb občanom a podnikateľom ale aj dôležitým predpokladom pre zvýšenie efektivity 

procesov verejnej správy. Predstavuje prioritnú aktivitu na najbližšie obdobie (2017-2019). 

Občan a podnikateľ zároveň očakáva, že dáta, ktoré štát o ňom eviduje, bude mať pod kontrolou, že vie kto a ako ich používa, a vie ako prebieha spracovanie jeho jednotlivých podaní. Sprístupnenia 

dát o subjekte, tzv. „moje dáta“ sú ďalšou významnou aktivitou v oblasti riadenia dát verejnej správy.

V rámci zabezpečenia otvorenosti a transparentnosti verejnej správy by mali byť občanom v maximálnom možnom rozsahu sprístupnené dáta, ktorých vlastníkom alebo správcom sú orgány verejnej 

moci (s výnimkou osobných, citlivých a utajovaných údajov). Pretože ako občan, chcem mať prístup ku všetkým informáciám, ktoré sú „naše“. Aktivita Otvorené dáta (Open data) môže zároveň priniesť 

dodatočnú pridanú ekonomickú hodnotu cez ďalšie využitie dát aj mimo prostredia verejnej správy.

Dáta sa dnes stávajú aktívami s najväčšou hodnotou a orgány verejnej moci by ich mali intenzívne využívať pri svojich rozhodnutiach. Analýza a vyhodnocovanie dát sa stáva ďalšou kľúčovou témou 

pre celú verejnú správu.

Všetky aktivity v oblasti dát majú jeden spoločný menovateľ, ktorým je nevyhnutnosť zaručiť, aby dáta boli správne a dôveryhodné. Pre maximalizáciu prínosov je preto potrebné, cez procesy riadenia 

kvality dát, zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality údajovej základne verejnej správy a to už na úrovni jednotlivých rezortov
Zdroj: ÚPVII



Jeden krát a dosť Open data Moje dáta Big data
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Zdieľanie 
kľúčových

údajov

Riadenie

kvality dát

Publikovanie 

otvorených 

dát

Sprístupnenie

dát o subjekte

Analýza a 

vyhodnocovanie 

dát

Zefektívnenie služieb z 

pohľadu občana ale aj 

výkonu jednotlivých agend 

zdieľaním referenčných 

údajov (dáta o subjekte, 

číselníky a kmeňové dáta)

Zvýšiť rozsah a kvalitu 

publikovaných dát  pre

• zvýšenie miery 

transparentnosti VS        

(a tým aj jej efektivitu)

• zvýšenie využitia 

otvorených dát s pridanou 

hodnotou užívateľmi, ktorá 

sa následne premietne do 

ekonomického dopadu

Každý občan aj 

podnikateľský subjekt získal 

prístup k údajom, ktoré 

verejná správa o ňom 

eviduje, može s nimi v rámci 

možností manipulovať a 

zároveň vidieť, kto a prečo 

k takýmto údajom 

pristupoval 

Zvýšiť dostupnosť dát pre 

analytické spracovanie a 

zlepšiť tak rozhodovanie vo 

verejnej správe
• zlepšíť využívanie údajov a 

znalostí v rozhodovacích 

procesoch vo verejnej správe

• zvýšiť počet úsekov verejnej 

správy, v ktorých je 

rozhodovanie podporované 

analytickými systémami 

Zabezpečenie dostatočnej 

dátovej kvality cez 

riadenie celého životného 

cyklu dát, ktorých 

vlastníkom alebo 

správcom sú orgány 

verejnej moci 

Koncepčný prístup k manažmentu údajov je preto hlavnou prioritou rozvoja e-Governmentu

a práve analýza a vyhodnocovanie dát bude kľúčovou témou pre nasledujúce obdobie

Riadenie kvality dát

Zdieľanie
kľúčových dát

Publikovanie otvorených dát

Sprístupnenie dát
o subjekte

Analýza a 
vyhodnocovanie dát

Logická následnosť 
aktivít v oblasti 
manažmentu dát

Zdroj: ÚPVII



Ekosystém využívania dát vo VS

Za správu údajov a ich kvalitu 

zodpovedá príslušná 

inštitúcia verejnej správy

Každý správca ISVS vo svojom 

systéme vedie evidenciu tzv. 

primárnych údajov, pričom 

sekundárne využíva (= je 

pripojený na) referenčné údaje z 

iných registrov.

Primárne údaje

Údaje budú získavané z rôznych zdrojových informačných systémov bez 

prekážok, čo zabezpečí realizáciu princípu “jeden-krát a dosť”

Zďieľanie údajov

Aby verejná správa dokázala využívať svoje údaje pre potreby prípravy analýz 

(analytické spracovanie údajov), ktoré budú slúžiť ako podklad pre lepšie 

rozhodovanie

Využitie analytických údajov

Aby každý subjekt (občan a podnikateľský subjekt) získajú prístup k údajom, ktoré 

verejná správa o ňom eviduje, mohol s nimi v rámci možností manipulovať a 

zároveň vidieť, kto a prečo k takýmto údajom pristupoval

Manažment osobných údajov

Aby verejnosť mala prístup k údajom verejnej správy v otvorenom formáte 

vhodnom na opätovné použitie – okrem osobných údajov, citlivých údajov a 

utajovaných údajov

Publikovanie otvorených údajov

Údaje budú manžované efektívne a jednotne na základe centrálne riadených 

metodík

Manažment kvality údajov
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5 Efektívne využívanie analytických údajov je prirodzenou súčasťou aktivít pre lepšie využívanie dát vo VS a 

predstavuje posun od podpory operatívnych činnosti k podpore strategického rozhodovania

Zdroj: ÚPVII
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Analýza a vyhodnocovanie dát

Implementáciu konceptu „Data-driven state“ (teda štátu, ktorý funguje na základe efektívneho využívania dát) do praxe 

vyžaduje zásadné zlepšenie využívania údajov na analytické účely

•Pre jednotlivé oblasti rozhodovania budú zavedené modely, dáta a nástroje, ktoré umožnia vytvoriť analýzy, na 

základe ktorých sa podporia rozhodovacie procesy

•Analytické spracovanie údajov bude využité aj pre návrh a hodnotenie politík a posudzovanie vplyvov a 

hodnotenie dopadov regulácií

•Znamená to tiež transformáciu fungovania organizácií a procesov vo verejnej správe tak, aby boli tieto analýzy 

efektívne používané a zároveň zverejňované vo vhodnej vizuálnej podobne pre verejnosť

•Predpokladom je vytvorenie alebo posilnenie analytickej jednotky na každom ministerstve a ostatných dôležitých 

inštitúciách verejnej správy. Analytické jednotky budú realizovať analýzy s využitím potrebných nástrojov 

vybudovaných v rámci tejto aktivity a poskytovaných ako služba pre jednotlivé OVM.
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Dôvody

Vybudovanie analytickej vrstvy verejnej správy je nevynutným predpokladom pre efektívne poskytovanie analytických 

služieb a posun k žiadanému fungovaniu verejnej správy na základe dát

Základné oblasti použitia Dopad projektu

Výrazné zlepšenie možností 

a schopností analytických 

jednotiek vykonávať svoju 

činnosť:

• mať k dispozícii dáta 

v požadovanej kvalite 

a v požadovanom rozsahu,

• mať k dispozícii nástroje pre 

realizáciu analýz a publikovanie 

výsledkov,

Podpora štátu fungujúceho na 

základe faktov a spracovania 

údajov pri strategickom riadení a pri 

lepšom návrhu politík,

Transformácia vybraných úsekov 

verejnej správy vďaka využitiu

hodnoty dát cez analytické nástroje 

a  nástroje umelej inteligencie.

Strategické priority – príprava stratégií, analýza 

súčasného stavu a porovnávanie variantov a následné 

sledovanie napĺňania strategických priorít,

Politiky – vyhodnocovanie dopadov politík, simulácie 

rozhodnutí,

Regulácie – Hodnotenie dopadov regulácií a 

posudzovanie vplyvov návrhov (RIA),

Investície – vyhodnocovanie dopadov projektov a 

verejných investícií,

Výkonnosť a kvalita – vyhodnocovanie výkonu verejnej 

správy pri poskytovaní služieb v jednotlivých sektoroch,

Podpora rozhodovania v operatívnych procesoch -

analýzy rizík, spracovanie a posudzovanie podaní, fraud

management, prediktívne analýzy ap.

Implementácia konceptu 

Konsolidovanej analytickej vrstvy (ďalej 

len KAV) je zásadný krok k vytvoreniu 

možností pre lepšiu podporu 

využitia analytických údajov 

v rozhodovacích procesoch verejnej 

správy

Ďalšími dôvodmi projektu KAV je

• vytvorenia podmienok na zrýchlenie 

fungovania verejnej správy a zvýšenie 

kvality dát, a tým aj rozhodovacieho 

procesu,

• vytvorenie transparentného logovania 

všetkých prístupov k údajom,

• vytvorenie štatistických výstupov 

z operácií vykonávaných nad údajmi,

• poskytnutie zlepšení pre správu 

osobných údajov,
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Možností použitia prediktívnych nástrojov vo verejných službách

Nové technológie (najmä “machine learning”)  umožňujú učiť sa na základe príkladov a výrazne 
znižujú náklady na predikciu

Predikcia
Odhadnúť, čo sa stane v budúcnosti alebo 
pochopiť, čo sa deje v súčasnosti 
(diagnostika)

Komplexné prostredie

“Machine learning” je najviac užitočný v 
komplexnom prostredí, kde je možné 
identifikovať závislosti a súvislosti

Rozhodovanie na 
základe pravidiel

Rozdeliť problémyy na jednotlivé 
úlohy a riešiť ich na základe pravidiel

Automatizácia
Doplnenie predikcie aj o 

rozhodovanie a o výkon akcií
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Modernizácia organizácia
Digitálna transformácia verejnej správy

Regulácie 1.0

o Hierarchia a procesy

o Definovať pravidlá a
postupovať podľa nich

o Certifikácia a povolenia

Regulácie 2.0

Môžu fungovať v čase nadbytku informáciíDobre fungujú v papierovom svete, keď sa 
informácie ťažko získavajú

o Orientácia na ciele a kreatívne
riešenie problémov

o Inovácia

o Otvorené systémy a kolaborácia

Byrokratické štruktúry musia byť prispôsobené novým technológiám 
a potrebám 21. storočia

K
on

so
lid

ov
an

á 
an

al
yt

ic
ká

 v
rs

tv
a

11



Princípy pre Regulácie 2.0

1. jasne stanovené 
ciele a ukazovatele

Vieme, čo chceme ako spoločnosť 
dosiahnuť

4. procedúry pre riešenie 
udalostí
Ak sa na základe monitoringu ukáže 
problém, inštitúcia dokáže mobilizovať 
zdroje a má jasný plán, ako postupovať

2. monitoring
Vieme, aký je súčasný stav 

regulovaného prostredia online

5. participácia
Aktéri regulovaného trhu dokážu 
spolupracovať s inštitúciou na 
základe participatívneho modelu.

3. analytický 
model reality

Verejná inštitúcie má k dispozícii model, na 
základe ktorej dokáže chápať problém, ktorý 

rieši, vrátane vzťahov medzi príčinami a 
následkami

6. zlepšovanie
Prechod na Regulácie 2.0 je vždy 
postupný, po menších krokoch.

7. benchmarking
Informácie o porušení pravidiel a spôsobení 
problémov jednotlivými aktérmi sú zverejňované, 
čím je zvýraznené reputačné riziko.
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Prípady použitia
Predikcia postavená na “machine learning” môže priniesť lepšie služby a rýchlejšie adresovať problémy

Prevencia

o Lepší dozor a dohľad vďaka analýze 

rizík, napríklad obchodná inšpekcia, 

hygienická kontrola a podobne

o Prediktívna polícia a hasičstvo

o Preventívna zdravotná starostlivosť

o Identifikácia problémov (v škole, v 

sociálnej oblasti)

Odhaľovanie problémov

o Fraud management

o Poistné udalosti
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Odborná asistencia

o Vyhľadávanie

o Diagnostika

o Pomoc pri rozhodovaní 

(napríklad súdy alebo úrady)

o Preklady

Osobná asistencia

oOsobný asistent pre riešenie 

povinností vo vzťahu k štátu

o Individuálne učebné programy

o Individuálne liečebné programy

Posudzovanie vplyvov

o Dopady regulácií na fungovanie 

ekonomiky, sociálnu oblast alebo 

životné prostredie
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Oblasti, v rámci ktorých sa bude uplatňovať 
analytické využitie údajov

Sledovanie priorít vlády Návrh stratégií

Procesy VS Oblasti pre analytické spracovanie údajov

Vyhodnocovanie vplyvov politíkPríprava politík

Ex ante – posudzovanie vplyvov a ex post – hodnotenie účelnosti a efektívnosti regulácií

BIA SIA FIA EIA DIA

Vyhodnocovanie investícií

Príprava 
regulácií

Vyhodnocovanie výkonu verejnej správy

Plánovanie investícií

Manažment kvality VS

Manažment dátových zdrojov

Legislatívny 
proces PSIA
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Pre každú funkciu identifikujeme 
základné problémy, ktoré je 

možné vyriešiť prostredníctvom 
analytických metód

2. Identifikácia 
problémov

Dekompozícia funkcií organizácie podľa 
konceptu: Návrh politík, Realizácia a výkon, 

Monitorovanie, definovanie „delivery chain“

1. Analýza činnosti 
organizácie

Ako identifikovať najlepší analytický prístup?
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5. Výber 
alternatív

4. Inšpirácia 
skúsenosťami3. Prioritizácia 

A) Na základe dôležitosti určíme poradie pre 
prípady použitia v rámci organizácie:

1. Podpora analytickej jednotky pri návrhu 
politík

2. Zavedenie posudzovania vplyvov regulácií 
v rámci kompetencie rezortu

3. Podpora rozhodovacej činnosti v rámci 
odbornej agendy (udeľovanie povoľovaní)

4. Zavedenie AI do kanálov obsluhy (ak sa 
používajú elektronické služby)

5. Podporné a administratívne činnosti

B) Stanovíme kritéria úspešnosti

A) Identifikujeme, prípady použitia v 
zahraničí, kde sa podarilo úspešne 
implementovať analytické metódy v praxi

B) Identifikujeme prípady použitia v 
súkromnom sektore, kde boli použité 
analytické metódy na riešenie obdobných 
problémov

A) Pre každý prípad použitia, ktorý chceme riešiť 
určíme zoznam vhodných analytických metód 

B) Pre každú metódu stanovíme, aké zlepšenie 
rozhodovania môžeme vďaka nej očakávať

C) Pre každú metódu stanovíme náklady na 
implementáciu:

1. Dáta a ich aktualizácia (podľa požadovanej 
presnosti)

2. Funkcionalita

3. Výpočtový výkon

D) Rozhodnutie alternatívy podľa kritéria Hodnota 
za peniaze
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17 Ako identifikovať najlepší analytický prístup? (pokr.)
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Štatistické analýzy, Data mining, Strojové učenie, Umelá inteligencia 

Prehľadu metód využívania údajov

Big data analýza skúma veľké množstvo údajov na odhalenie skrytých vzorov, korelácií a ďalších poznatkov. 
Vďaka dnešnej technológii je možné analyzovať údaje a získať z nich takmer okamžité odpovede. Prínosy 
využitia Big Data vo verejnom sektore možno zoskupiť do hlavných oblastí založených na prínosoch: 
• pokročilé analýzy, prostredníctvom automatizovaných algoritmov; 
• zlepšenie účinnosti, čím sa zabezpečí väčšia vnútorná transparentnosť;
• a zlepšenie účinnosti, založené na personalizácii služieb lepších služieb.

Výskumné oblasti spojené s analýzou Big Data zahŕňajú:
• štatistické analýzy; 
• data mining; 
• strojové učenie;
• a umelú inteligenciu.
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Štatistické analýzy, Data mining, Strojové učenie, Umelá inteligencia 

Štatistická analýza je štúdia o tom, ako zbierať, organizovať, analyzovať a interpretovať numerické 
informácie z údajov. Tradične sa zaoberá analýzou primárnych údajov, ktoré boli zozbierané na kontrolu 
konkrétnych hypotéz. Subdisciplína deskriptívnej štatistiky zahŕňa metódy organizovania, sumarizácie a 
zobrazovania informácií z údajov.

Data Mining je disciplína založená na výpočtovom procese na objavovanie predtým neznámych, 
zaujímavých modelov vo veľkých množinách údajov, ako sú skupiny podobných dátových záznamov 
(klastrov), nezvyčajných záznamov (detekcia anomálií) a závislostí (asociácie). Cieľom je získať informácie 
zo súboru údajov a transformovať ich do zrozumiteľnej štruktúry. Typicky sa týka analýzy sekundárnych 
údajov, ktoré boli zozbierané z iných dôvodov. Je možné analyzovať nielen štruktúrované údaje, ale aj 
podobné techniky pre neštruktúrované dáta. Dobývanie textu (Text Mining) je v tejto oblasti dobre 
známou technikou. Postupy pri vytváraní údajov môžu byť buď bez dozoru (nepoznáme odpoveď a 
snažíme sa to objaviť) alebo pod dohľadom (poznáme odpoveď a zistíme, či ju môžeme predpovedať)

Prehľadu metód využívania údajov
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Štatistické analýzy, Data mining, Strojové učenie, Umelá inteligencia 

Strojové učenie je o riešeniach, ktoré dávajú počítačom schopnosť učiť sa bez toho, aby boli explicitne 
naprogramovaní. Ide o algoritmy, ktoré môžu automaticky získavať informácie bez ľudského vedenia. Algoritmy 
umožňujú učiť sa a predpovedať údaje. Dôraz sa často kladie na prototypovanie týchto algoritmov pre režim 
výroby a návrh systémov, ktoré sa aktualizujú automaticky.

Umelá inteligencia je spojená so strojmi, ktoré využívajú špičkové techniky, aby kompetentne vykonávali alebo 
napodobňovali kognitívne funkcie, ktoré sme intuitívne spájali s ľudskými aktivitami, ako je uvažovanie, zber 
znalostí, plánovanie, učenie, spracovanie prirodzeného jazyka a riešenie problémov.

Prehľadu metód využívania údajov
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Štatistické analýzy - prípad 1: Estónske dane a clá (EMTA)

EMTA je estónska daňová a colná rada. Oblasť činnosti Estónskej daňovej a colnej rady zahŕňa správu štátnych 
príjmov, implementáciu národnej daňovej a colnej politiky.

EMTA využíva technológiu analýzy dát na účely odhaľovania a vyhodnocovania podvodov. Prostredníctvom analýzy 
údajov predefinovali svoju stratégiu zameranú na identifikáciu prípadov na overenie. Prešli k metódam založeným na 
údajoch, ktoré sú založené na algoritme identifikujúcom koeficient rizika pre každý prípad s celkovým cieľom zvýšiť 
dodržiavanie daňových predpisov a zabrániť podvodom. Pre tento účel EMTA analyzuje veľké množstvo 
štruktúrovaných údajov pochádzajúcich z vládnych zdrojov, najmä z obchodného registra a daňových priznaní. Ich 
riadenie v súčasnosti rozhoduje aj o aktivitách organizácie založených hlavne na údajoch Big Dáta.

Viac informácií: https://www.emta.ee/sites/default/files/contacts-about-ETCB/structure-tasks-
strategy/conference/kristjan_vassil_sensors_data_decisions.pdf

Príklady najlepšej praxe využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach
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Štatistické analýzy - prípad 2: Analýza sociálnych médií v Toulouse

Príklady najlepšej praxe využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach

Mesto Toulouse vo Francúzsku je skvelým príkladom lídra, ktorý využíva údaje generované občanmi. V prvom roku 
implementácie špičkového riešenia na analýzu sociálnych médií mesto analyzovalo viac ako 1,6 milióna online 
pripomienok a poukázalo na 100 000 pripomienok, ktoré sa priamo týkali mesta, čo významne pomohlo znížiť dobu 
odozvy a zvýšiť porozumenie potrieb občanov. Toulouse tak zrýchlila svoju priemernú dobu odozvy na otázky údržby 
ciest o 93 percent, z 15 dní na jeden deň.

Viac informácií: http://oatao.univ-toulouse.fr/13115/1/Abascal-Mena_13115.pdf
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Štatistické analýzy - prípad 3: Riadenie dopravy v Eindhovene

Holandské mesto Eindhoven spolupracovalo s IBM na pilotnom riešení riadenia dopravy, ktoré zhromažďuje a 
zlučuje údaje o brzdení, zrýchlení a umiestnení zo senzorov vo vozidle s dopravnými údajmi zhromaždenými z 
vozoviek.
Rôzne údaje z tisícov senzorov tak umožnili úradníkom reagovať na nebezpečné stavy ciest, nehody alebo 
narastajúcu hustotu premávky v reálnom čase. Riešenie tiež upozorňuje na dopravné incidenty prostredníctvom 
smartfónov a zabudovaných navigačných zariadení, čo im umožňuje nájsť alternatívne trasy

Viac informácií: https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/40212.wss

Príklady najlepšej praxe využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach
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Strojové učenie - prípad 1: Predpoveď miery readmisie v USA

Nemocnice a kliniky hodnotia svoju vlastnú účinnosť v mnohých smeroch, vysoko na zozname metrík je miera 
readmisie, definovaná ako návrat prepusteného pacienta do nemocnice alebo kliniky v rámci určitého stanoveného 
času. Readmisie môžu spôsobiť obrovské náklady a nepríjemnosti pre poskytovateľov, poisťovateľov a pacientov.
Systém zdravotnej starostlivosti v USA využíva strojové učenie, aby pomohol pochopiť faktory, ktoré ovplyvňujú 
readmisiu. V snahe predvídať mieru readmisie, prediktívne modelovanie a modely kognitívneho hodnotenia 
zoskupili mnohé faktory: poznámky lekárov, anotátory zdravotnej starostlivosti, sociálne faktory, demografiu 
pacientov a ďalšie. Modely nielenže pomohli zlepšiť presnosť predpovedí o 47 percent, ale pomohli izolovať faktory, 
ktoré viedli k zníženiu miery readmisie vo všetkých oblastiach, aby pacienti boli zdravší a šetrili peniaze.

Viac informácií: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5365027/pdf/nihms850943.pdf

Príklady najlepšej praxe využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach
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Strojové učenie - prípad 2: Automatizácia ochrany životného prostredia v Holandsku

DCMR je spoločnou agentúrou na ochranu životného prostredia provincie južného Holandska a 15 obcí, silne 
industrializovaného a husto obývaného regiónu. DCMR monitoruje environmentálnu kvalitu tejto oblasti v úzkej 
spolupráci s inými vládnymi agentúrami, ako sú polícia, hasiči, inšpektorát práce a verejná zdravotnícka služba. 
DCMR je tiež poverený ochranou životného prostredia, ktorá zahŕňa boj proti znečisťovaniu, odpadom a iným 
environmentálnym hrozbám pre región v okolí Rotterdamu v Holandsku.
Vďaka kombinácii rôznych analytických softvérov, silnému partnerstvu so súkromným sektorom a množstvu 
diaľkových senzorov mohol tím využiť strojové učenie na identifikáciu a vyhodnotenie environmentálnych rizík v 
reálnom čase. Algoritickým zisťovaním a hodnotením environmentálnych hrozieb môže systém identifikovať 
kľúčové riziká a nesúlad. Automatizácia a zlepšovanie tohto aspektu ich práce dáva DCMR viac času a energie pre 
iné činnosti, ktoré by mohli zvýšiť bezpečnosť verejnosti.

Viac informácií: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.336.429&rep=rep1&type=pdf

Príklady najlepšej praxe využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach
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Strojové učenie - prípad 3: Zabezpečenie istoty pracovných miest v Belgicku

Agentúra pre odbornú prípravu a zamestnanosť (VDAB) sa snaží poskytnúť pracovníkom v regióne Flámsko v 
Belgicku informácie a zdroje, ktoré potrebujú na nájdenie a udržanie si práce.
Jedným z kľúčových cieľov agentúry je skrátiť trvanie nezamestnanosti mladých pracovníkov a nájsť spôsoby, ako 
usmerniť zdroje tam, kde sú skutočne potrebné. Riešenie strojového učenia: model strojového učenia, ktorý 
využíva existujúce údaje na predpovedanie trvania nezamestnanosti pre každého uchádzača o zamestnanie. 
Zameraním pozornosti na najviac ohrozených mladých Belgičanov môže agentúra urobiť viac, aby prerušila 
vzorce nezamestnanosti a pokračovala smerom k zabezpečenie istoty pracovných miest.

Viac informácií: https://aws.amazon.com/partners/apn-journal/all/vdab-radix-ai/

Príklady najlepšej praxe využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach
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Umelá inteligencia - prípad 1:  USCIS Chatbot

V roku 2015 americký úrad pre občianstvo a prisťahovalectvo (USCIS) oznámil spustenie chatbotu menom Emma. 
Emma môže údajne odpovedať na otázky o prisťahovalectve a odkazovať návštevníkov na správnu webovú stránku 
USCIS. USCIS dostáva veľký počet zákazníckych dotazov, pričom každý rok má viac ako 14 miliónov otázok o 
prisťahovalectve. V prípadoch, keď Emma nemôže nájsť správne informácie, softvér automaticky presmeruje 
zákazníka na ľudského zamestnanca.
Chatbot využíva spracovanie a generovanie prirodzeného jazyka a algoritmus, ktorý bol kŕmený tisíckami textových 
správ zahŕňajúcich rôzne spoločné otázky týkajúce sa prisťahovalectva a žiadostí o služby, ako sú žiadosti o stav 
žiadosti o vízum.

Viac informácií: https://www.uscis.gov/emma

Príklady najlepšej praxe využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach
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Umelá inteligencia - prípad 2: Algoritmus na rozpoznanie objemu prevádzky

Mesto Pittsburgh vyvinulo SURTRAC (Scalable Urban Traffic Control), automatizovaný softvér na optimalizáciu 
prevádzky a riadenie mestskej dopravy. Oddelenia riadenia dopravy v mestách môžu používať SURTRAC na riadenie 
dopravných tokov cez križovatky a využívať AI na optimalizáciu dopravných systémov s cieľom znížiť časy cestovania, 
znížiť počet zastavení premávky a skrátiť čas čakania.
SURTRAC prijíma údaje zo snímačov alebo kamier vložených do semaforov a vypočítava projekcie rozdelenia 
premávky – softvér tiež prepočítava tieto projekcie každé 1-2 sekundy nepretržite, aby bol vysoko reaktívny na náhle 
zmeny v premávke.
Algoritmus strojového učenia za softvérom bol podávaný obrazmi automobilov v rôznych uhloch, v rôznych 
svetelných podmienkach, v rôznych rýchlostiach a v rôznych objemoch premávky. Vďaka tomu môže algoritmus 
rozpoznať objem prevádzky, keď je prezentovaný s dopravným záznamom. SURTRAC pomohol mestu skrátiť cestovný 
čas o 25%, čakaciu dobu o 40% a celkové emisie o 21%.

Viac informácií: http://www.utc.ices.cmu.edu/utc/surtrac%20brochure.pdf

Príklady najlepšej praxe využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach
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Umelá inteligencia - prípad 3: Predpoveď požiarneho rizika v USA 

Výskumníci AI z amerických univerzít spolupracovali s Hasičským záchranným oddelením v Atlante (AFRD) na vývoji 
prediktívneho analytického softvéru zameraného na identifikáciu budov s vyššou pravdepodobnosťou požiarnych 
incidentov.
Výskumníci vyvinuli softvér - Firebird, ktorý údajne používa historické údaje pre 58 premenných, ktoré im 
sprístupnilo AFRD. Patria sem údaje ako umiestnenie nehnuteľnosti, výskyt požiaru, veľkosť budovy, konštrukcia 
budovy a rok výstavby. Údaje boli potom odoslané do prediktívneho analytického softvéru AI a algoritmy boli 
upravené tak, aby predpovedali skóre požiarneho rizika pre 5000 budov. Podľa univerzity softvér presne predpovedal 
73% požiarnych incidentov.

Viac informácií: https://www.cc.gatech.edu/~dchau/papers/16-kdd-firebird.pdf

Príklady najlepšej praxe využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach
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Logické komponenty analytickej vrstvy

Príklady najlepšej praxe definujú viacero komponentov analytickej vrstvy, ktoré musia byť adresované pre zabezpečenie 

komplexného riešenia a sú použité ako referenčná architektúra pre návrh Konsolidovanej analytickej vrstvy
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32 Komponenty referenčnej architektúry zabezpečujú riadenú zmenu surových zdrojových dát na dôveryhodné informácie 

použiteľné pre podporu rozhodovania

Analytická vrstva pozostáva z nasledujúcich logických komponent:

INGEST DATA

STORE DATA PROCESS DATA

ANALYZE DATA REPORT DATA

DATA 

GOVERNANCE

DATA SOURCES

EXPLOIT DATA

•nástroje pre prevziatie dát zo zdrojových / primárnych systémov 
(vrátane služieb ETLT) 

• komponenty pre ukladanie a spracovanie dát

•analytické nástroje pre vyhodnocovanie a prezentovanie dát

• komponenta pre administráciu, kontrolu a riadenie prístupov

• dátové zdroje (pričom dátovým zdrojom môžu byt aj výsledky analýz 
a analytické modely a meta dáta)

• užívatelia a jednotlivé prípady použitia Konsolidovanej analytickej
vrstvy (vrátane integrácií na ďalšie aplikácie)

Kľúčové sú aj integračné väzby systému s okolím, ktorým sú predovšetkým:

D
A

TA

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

B
I
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33 Úspešná realizáciu referenčnej architektúry dátovej vrstvy pre konkrétne prípady použitia zahŕňa potom viacero kľúčových 

rozhodnutí pre výber optimálnych alternatív v rámci jednotlivých aspektov riešenia

Biznis architektúra

• biznis funkcie a biznis služby, ktoré budú 
ponúknuté

• prípady použitia ktoré budú podporované

• postupy dátovej vedy pre analytické jednotky 
ktoré budú umožnené

• procesy správy dátovej vrstvy a podporu pre 
manažment životného cyklu údajov

Architektúra informačných systémov

• kompozícia Konsolidovanej analytickej vrstvy a 
integračné väzby systému s okolím

• definícia centrálnych komponent, ktoré budú 
vytvorené a aké budú ich vlastnosti

• identifikácia nástrojov, ktoré budú nasadené vo 
vládnom cloude pre použite analytikmi 

• identifikácia dátových zdrojov ktoré budú do 
systému v rámci projektu zaradené.

Data governance

• dostupnosť dát pre jednotlivých užívateľov

• správa meta dát

•monitoring kvality dát

•monitoring analytických požiadaviek

•GDPR

Implementácia a prevádzka

• dôležité míľniky projektu

• logické väzby na ostatné aktivity

• prevádzkový model

Referenčná 
architektúra



+ 421 2 2092 8xxx 
kontakt@vicepremier.gov.sk 

Štefánikova 15 - 011 05 Bratislava 
www.vicepremier.gov.sk 

Biznis architektúra



K
on

so
lid

ov
an

á 
an

al
yt

ic
ká

 v
rs

tv
a

35 Biznis architektúra riešenia musí adresovať aktuálne potreby a príležitosti a komplexne pokryť celý 

proces analytického spracovania a využitia dát

Hlavné atribúty Biznis architektúry Konsolidovanej analytickej vrstvy

❑ prípady použitia ktoré budú podporované konsolidovanou analytickou vrstvou

❑ postupy dátovej vedy, ktoré budú umožnené pre analytické jednotky

❑ biznis služby, ktoré budú poskytované v rámci konsolidovanej analytickej vrstvy

❑ role v procesu spracovania a vyhodnocovania dát

❑ procesy správy dátovej vrstvy
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Vyhodnocovanie dát – prípady použitia

Funkčné požiadavky na analytickú vrstvu vychádzajú z aktuálnych a predpokladaných požiadaviek 

analytických jednotiek VS s cieľom pokryť tie oblasti verejnej správy u ktorých môže spracovanie a 

vyhodnocovanie dát priniesť materiálnu pridanú hodnotu

•Strategické priority

•Politiky

•Regulácie

• Investície

•Výkonnosť a kvalita

•Poskytovanie služieb

•Podpora rozhodovania 

v operatívnych procesoch

Identifikované oblasti verejnej správy, v ktorých sa bude využívať systematická analýza dát

Predpokladané príklady použitia

Potreby identifikované prvou 

množinou analytických jednotiek

• ISA (Úrad vlády)

• IVP (MŠVVaŠ)

• Infostat (Štatistický úrad)

•podpora strategického riadenia štátu (“dashboard” merateľných ukazovateľov)

•podpora návrhu politík, testovanie politík a hodnotenie efektivity vybraných politík,

•podpora výpočtov hodnoty za peniaze,

•podpora operatívneho rozhodovania.



Definícia problému

•pochopenie požiadaviek 
a priorít

•formulácia počiatočných 
hypotéz

Zber a príprava dát

•získanie, spracovanie a úprava 
údajov.

•ETLT aktivity 

Prieskum dát a 
definovanie hypotéz

•primárna analýza dát 

•identifikovanie metód a 
techník

Príprava dátových 
modelov

•použitie algoritmov

•tvorba modelov pre tréningové 
a testovacie účely

Vyhodnotenie dát

•pilotný projekt s produkčnými 
dátami

•vytvorenie záverečné správy

Nasadenie modelov

•návrh operačného modelu

•transponovanie do 
produkčného prostredia

Komunikácia výsledkov

•identifikovanie kľúč. zistení

•informovanie zúčastnených 
strán

Optimalizácia

•zhodnotenie úspešnosti 

•iteratívny proces vylepšovania 
modelu
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Životný cyklus „dátovej vedy“

Biznis služby analytickej vrstvy reflektujú predpokladané prípady použitia s cieľom komplexne pokryť celý 

životný cyklus „dátovej vedy“

8

1

2

3

4

5

6

7
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Podporované postupy dátovej vedy

Biznis služby analytickej vrstvy reflektujú predpokladané prípady použitia s cieľom komplexne pokryť celý 

životný cyklus „dátovej vedy“

(pokračovanie)

•Porozumenie doméne a formulácia hypotéz: porozumenie situácií, definícia problémov, stanovenie cieľov, ktoré je 

potrebné dosiahnuť, definícia hypotéz.

•Výber vhodných dátových zdrojov: zabezpečenie prístupu k dátam na technickej úrovni, nákup dát,

•Zhromažďovanie a získavania dát: prehľadávanie dát a dátových zdrojov, zber dát, 

integrácia dát, popis dát, formátovanie dát, prepájanie dát, skladovanie dát, meranie dátovej kvality,

•Príprava dát: príprava a výber dát, čistenie dát, prieskum dát, hľadanie informácií a vzťahov medzi dátami,

•Správa analytického „sandboxu“ pre potreby ad-hoc analýz a podpory inovácií

•Výber vhodných analytických metód,

•Tvorba analytického dátového modelu: vypracovanie modelu, kontrola modelu, zdieľanie modelu,

•Testovanie hypotéz (test relevantnosti a test istoty),

•Realizácia „Randomized Control Trials“ (RCT)

•Hodnotenie výsledkov: produkcia finálneho reportu, posúdenie výsledkov a ich významu,

•Komunikácia výsledkov a pripomienkovanie: publikovanie reportu, zber spätnej väzby, vizualizácia výsledkov, 

príprava analytického produktu.
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Kľúčový užívatelia

Služby analytickej vrstvy pokrývajú potreby jednotlivých identifikovaných rolí v procesu spracovania a 

vyhodnocovania dát pričom správcom a gestorom analytickej vrstvy bude Dátová kancelária

ROLE
Analytické 

jednotky

Dátová 

kancelária

Ostatné 

útvary VS
Činnosti / oblasti

Dátový architekt X X
Architektúra dát, dátové modelovanie, ETLT procesy a nástroje

Dátový vedec X X
Definovanie hypotéz, zber a spracovanie dát, štatistické modely,

prediktívne modely, machine learning, prezentácia výsledkov

Biznis analytik X X
Procesná expertíza, analýza dát, štatistické analýz, testovanie 

hypotéz

Vývojár X X
Správa a vývoj analytických nástrojov, zber a spracovanie dát

Vedúci pracovník 

vykonávajúci rozh. 

X X Návrh rozhodnutí na základe výsledkov dátových analýz a  

chápania ich hodnoty ako aj obmedzení

Dátový

administrátor
X

Administrácia dátových zdrojov, riadenie procesu transformácie 

dát

ISVS využívajúci 

analytické dáta
X X X

Informačné systémy využívajúce výstupy analýz ako vstupné 

parametre



K
on

so
lid

ov
an

á 
an

al
yt

ic
ká

 v
rs

tv
a

40 Z pohľadu Biznis architektúry je kľúčová otázka úrovne de/centralizácie riadenia a zabezpečenia jednotlivých 

služieb analytickej vrstvy

Varianty 
manažmentu  

analytickej vrstvy

Samostatne
Každá analytická 
jednotka si manažuje 
svoje riešenie

Outsourcing
„Outsourcing“
analytickej vrstvy na 
tretiu stranu

Dátová kancelária
Analytická vrstva je 
centrálne spravovaná 
Dátovou kanceláriou

Doporučená organizácia manažmentu  analytickej vrstvy

Analytické jednotky budú používateľmi Konsolidovanej 
analytickej vrstvy

Dátová kancelária bude správcom Konsolidovanej 
analytickej vrstvy

• koordinácia procesov KAV
•príprava nástrojov pre analytické jednotky
• správa informačnej a dátovej architektúry
• správa Centrálneho dátového skladu
• centrálna koordinácia analytických jednotiek 
•poradný útvar pre ostatné inštitúcie verejnej správy
• získavanie centrálne využívaných dát

• doménová znalosť témy a dát
• získavanie a spracovanie doménovo

špecifických dát
• tvorba analytických modelov
• analýza, testovanie a vyhodnocovanie dát
• vizualizácia a prezentácia výsledkov
• zdieľanie výstupov a znalostí



+ 421 2 2092 8xxx 
kontakt@vicepremier.gov.sk 

Štefánikova 15 - 011 05 Bratislava 
www.vicepremier.gov.sk 

Architektúra

Informačných 
Systémov
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Kľúčové východiská 

Hlavnými východiskami pre návrh analytickej vrstvy sú, okrem (i) funkcionálnych požiadaviek vychádzajúcich 

z predpokladaných prípadov použitia a potrieb jednotlivých užívateľov, aj (ii) charakteristika a štruktúra 

predpokladaných vstupných dát a (iii) nefunkcionálne požiadavky na vlastnosti analytického systému

(II)

Požiadavky na dátovú architektúru

(I)

Funkčné požiadavky

DATA ACTION

EFEKTIVITA

K
O

N
T

R
O

L
A

INTEROPERABILITA

B
E

Z
P

E
Č

N
O

S
Ť

(III)

Nefunkcionálne

požiadavky
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Dátové zdroje

Konsolidovaná analytická vrstva predpokladá sprístupnenie nie len štruktúrovaných dát z ISVS, ale bude 

adresovať aj externé zdroje neštruktúrovaných a/alebo čiastočne štruktúrovaných dát

ISVS (interné zdroje) Externé dátové zdroje

MetaIS

Ostatné ISVS SR

Meta dáta
Kmeňové dáta
Referenčné dáta
Transakčné dáta (OLTP)
Tabuľkové dáta
Štatistické dáta
Auditné dáta a logy
Priestorové údaje
IoT, sensors
eCommerce
XML, HTML, RDF
Texty
Obraz, zvuk, video
Streaming data
Sociálne média
Budúce dáta

Št
ru

kt
ú

ro
va

n
é

N
e

št
ru

kt
ú

r.
 

Č
ia

st
o

čn
e

 

CSRU

ISVS EU Ostatné 
externé
Dátové 
zdroje

ERP

Agendové ISVS
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Využitie centrálnych ISVS

Konsolidovaná analytická vrstva predstavuje nový prvok, ktorý logicky dopĺňa architektúru centrálnych ISVS, 

pričom využije dáta a služby už existujúcich riešení

MetaIS

CSRU
KAV

data.gov.sk

Kmeňové dáta

Referenčné dáta

Meta dáta

Kmeňové dáta

Štatistiky pre publikovanie vo 

forme otvorených údajov

Konsolidovaná analytická vrstva  je komplementárny komponent k CSRÚ a MetaIS. KAV 

využije už existujúce dáta z IS CSRÚ a MetaIS, ktoré predstavujú základný dátový zdroj pre: 

•Meta dáta

•Kmeňové dáta

•Referenčné dáta

Tieto údaje predstavujú základnú množinu štruktúrovaných dát dostupnú pre analytickú 

vrstvu, pre ktorú nebude použitá žiadna alebo len minimálna transformácia.

Dátovo a funkčne komponent KAV 

prestavuje „add-on“ k CSRU  - čiže 

neduplikuje funkcie a rozhrania 

dostupné v CSRU, ale ich využíva.

Analytické výstupy KAV bude 

zároveň dátovým zdrojom ďalších 

otvorených údajov (data.gov.sk) 

•Efektivita – maximálne využitie 

stávajúcich IS

• Interoperabilita – jednotný dátový 

model
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Ingest Data (získavanie dát)

Nástroje pre získavanie dát musia podporovať všetky dátové typy zdrojových dát a procesy riadenia ich 

životného cyklu v zdrojových systémoch 

Vrstva INGEST DATA  je o presune dát z existujúcich informačných systémov, kde je ich zdroj, do úložiska dát pre následné 

analytické spracovanie.

Táto vrstva by mala, v závislosti na charaktere zdrojových dát, podporovať viaceré módy tohto procesu, tak aby bola schopná 

spracovávať narastajúci rozsah rôznych dátových zdrojov vrátane napr. sociálnych sietí či streamované údaje:

Priebežné spracovanie

Asynchrónne spracovanie

Spracovanie v reálnom 

čase (konektori pre 

streamované dáta)

Dávkové spracovanie

Minimálna/žiadna 

transformácia dát

(Data lake)

Transformácia dát v rámci 

prenosu

(ETL-Dátový sklad)

Prioritizovanie dát

Kategorizovanie dát
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Alternatívy úložiska dát

Pre úložisko dát sa predpokladá využiť štandardné dostupné technológie analytických platforiem  

Distribuované 

federatívne riešenie 
Data lake Datový sklad Data mart

Popis

• Systém virtuálnych databáz, kde 

každý IS  je dotazovaný o 

historické údaje pre potreby 

analýz v reálnom čase.

• Perzistentná dátová vrstva -

úložisko dát v (skoro) pôvodnom 

formáte (“schema on read”)

• Podpora pokročilých analýz pre 

zavádzanie inovácií

• Úložisko štandardizovaných dát 

(“schema on write”)

• Podpora multidimenzionálnych

analýz (OLAP)

• Produkčné prostredie

• Špecifický model dátového

skladu pre jednu logickú oblasť 

• Podmnožina dát centrálneho 

dátového skladu a/alebo dáta 

nad rámec tejto množiny dát

Pozitíva • Nie je nutná replikácia dát

• Agilita a flexibilita

• Nižšie náklady pre veľké objemy 

dát

• Podpora rýchleho výskumu

• Efektívne využitie CPU

• Jednoduchšie riadenie 

bezpečnosti a čistoty dát

• Sémantický model

• Dôveryhodnosť dát

• Flexibilita a kontrola

Negatíva

• Závislosť na schémach 

pôvodných systémov a 

dostupnosti ich dát

• Výkonová záťaž na zdrojové 

systémy

• Komplexnosť riešenia

• Náročnosť Data governance

• Nízka sémantická konzistencia 

vyžaduje zručnosti s 

manipuláciou dát

• Potreba dôkladného poznania 

dát dopredu

• Nákladná infraštruktúra

• Replikácia dát

Úložisko údajov
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Moderná architektúra dátového úložiska analytických vrstvy

Doporučený postup je hybridný variant kombinujúci riešenie Data lake a Dátového skladu/Data martu, ktoré sú 

navzájom komplementárne, s cieľom efektívne pokryť celý predpokladaný rozsah dátových objektov a 

požadovaných biznis funkcií analytickej vrstvy

Riešenie využíva oba prístupy:

(i) Data lake pre experimentovanie s 

rozličnými dátovými zdrojmi a pre 

správu neštruktúrovaných dát a (ii) 

Dátový sklad/Data mart pre vybranú 

množinu transformovaných dát 

umožňujúcu efektívnu implementáciu 

analytických služieb na báze OLAP a 

self-service.

Využitie najlepšieho z oboch svetov a 

použitie najprimeranejšieho 

primárneho úložiska pre daný typ dát 

(polyglotová perzistencia - Data lake, 

centrálny datový sklad, Data mart). 

Možné využitie dátovej virtualizácie.

Multiplatformový prístup zabezpečí 

flexibilitu, škálovateľnosť a výkonnosť.

Extrenal

Data sources

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)

D
at

a
in

g
et

si
o

n
se

rv
ic

es Data lake

Central

Data warehouse

Dátový vedec/Biznis

analytik realizujúci ad 
hoc analýzy

Vedúci 

pracovník/Biznis

analytik využívajúci 

štruktúrovane 

preddefinované 
výkazy

Data marts
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Process Data (spracovanie dát)

Spracovanie dát predstavuje množinu nástrojov pre transformáciu obsahu, štruktúry a úložiska dát do stavu  

vhodného pre efektívne analytické vyhodnotenie dát a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov a 

zabezpečení autenticity dátových zdrojov

Nástroje pre spracovanie a transformáciu dát predstavujú kľúčový prvok pre zabezpečenie efektivity celého riešenia.

Tento komponent zahrňuje nasledujúce funkcionality:

Nástroje pre spracovanie a transformáciu dát sú použité nielen pri presune dát medzi jednotlivými typmi dátových úložísk (Data

lake, Datový sklad, Data mart, Analytycký sandbox), ale aj v rámci týchto jednotlivých úložísk, kde špecificky pre Data lake treba 

rozlišovať zónu pre surové dáta a dôveryhodnú zónu

Data Orchestration

Orchestrácia dát

Data Transformation

Transformácia dát

Data Quality

Procesy dátovej kvality

Data Cleansing

Čistenie dát
Data Enrichment

Obohacovanie dát

Data Virtualization

Virtualizácia dát

Data Anonymization

Anonymizácia dát

Active Archive

Aktívny archív

In memory processing

Spracovanie v pamäti

Data Optimization

Optimalizácia dát

Data Replication

Replikácia dát
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Stratégia 1: Kooexistencia Data lake a Dátového skladu a Data martov

Moderné riešenia pre dátový manažment a analýzu dát sú založené na multi-platformovej architektúre, ktorá 

sa javí ako optimálne riešenie aj v prípade konsolidovaného riešenia pre potreby verejnej správy

Prínosy vybudovania hybridného 

úložiska dát:

• Flexibilita – podpora pre rozličné 

funkčné oblasti a rozlične typy 

dátových zdrojov a štruktúr 

zdrojových dát

•Efektívne vyváženie 

škálovateľnosti a výkonnosti 

riešenia

•Kontrola – jednotlivé inštitúcie 

majú pod kontrolou svoje 

funkčné oblasti

Central

Data warehouse

Data lake

Extrenal

Data sources

Data marts

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)
D

at
a

in
g

et
si

o
n

se
rv

ic
es

DATA STORAGE
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Stratégia 2: Data lake ako základný stavebný kameň analytickej vrstvy

Pre zvýšenie agility  je základom dátového riešenia Data lake, ktorý zjednodušuje ako proces získavania a 

sprístupnenia dát, tak aj realizáciu ad-hoc analýz

Ničmenej aj pri Data lake je nevyhnutné nastaviť striktné pravidlá pre správu a sprístupňovanie dát

Vysoko reštriktívny prístup 

k„surovým dátam“ vs. štandardné 

bezpečnostné politiky v 

„dôveryhodnej zóne“ dát 

obsahujúcej organizované dáta s 

riadeným prístupom k nim.

Podpora analýz zdrojových dát pre 

určenie ich hodnoty a využitia 

(„schema on read“)

•Bezpečnosť– prístup analytikov 

len k riadenej „dôveryhodnej 

zóne“ 

•Efektivita – dávková realizácia 

transformácie dát v čase 

dostupnosti zdrojov

Extrenal

Data sources

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)

D
at

a
in

g
et

si
o

n
se

rv
ic

es

Data lake

„surové 

dáta“

„dôveryh

odná 

zóna“

DATA GOVERNANCE
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Stratégia 3: Data lake ako „staging area“ pre centrálny dátový sklad 

Data lake je efektívne využiteľný aj pri spracovaní štruktúrovaných a normalizovaných dát

Extrenal

Data sources

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)

D
at

a
in

g
et

si
o

n
se

rv
ic

es

Staging area

Data lake

Analytické a 

reportovacie nástroje

„surové 

dáta“

Central

Data warehouse

Využiť Data lake ako nákladovo 

efektívne riešenie pre  

uchovávanie „surových dát“ zo 

zdrojových systémov a selektívne 

dáta po transformácii poskytnúť do 

centrálneho dátového skladu.

•Efektívnosť – zníženie nárokov 

na kapacitu dátového skladu

• Flexibilita – transformácia dát 

podľa potreby, keď sú 

požiadavky už plne známe 

(„schema on write“)

•Výkonnosť – transformácia 

nemusí prebiehať pri procesoch 

extrakcie dát

EL T
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Stratégia 4: Data lake ako aktívny archiv

Staging and 

archive area

Využiť Data lake ako oblasť pre  

aktívne archivovanie dát – dáta sú 

v prípade potreby opäť ihneď 

dostupné

•Efektívnosť – zníženie nárokov 

na kapacitu dátového skladu

• Flexibilita – možnosť operatívne 

využiť prístup k aktuálnymi aj 

historickým dátam (možnosť 

virtualizácie)

•Výkonnosť – dátový sklad 

pracuje len s najpožadovanejšími 

dátami
Extrenal

Data sources

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)

D
at

a
in

g
et

si
o

n
se

rv
ic

es

Data lake

Analytické a 

reportovacie nástroje

„surové 

dáta“

Central

Data warehouse

Aktívny 

archív

Data lake je zároveň efektívne využiteľný aj pri procesoch archivácie a operatívneho sprístupnenia 

historických dát
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Stratégia 5: Analytický sandbox – podpora inovácií

Pre podporu dátovej vedy a ad-hoc analýz je základným nástrojom analytický sandbox, ktorý umožňuje 

prieskum dát a skúšanie dátových modelov - plne kontrolovaný dátovými vedcami a analytikmi poskytuje 

zároveň agilitu pre prototipovanie a rýchly vývoj nových štandardných analytických výstupov

Využiitie analytického sandboxu ako 

nástroja k príprave dát pre 

aplikovanie postupov dátovej vedy –

testovanie analytických scenárov, 

výber vhodných analytických metód, 

tvorba analytického dátového modelu, 

testovanie hypotéz, realizácia 

„Randomized Control Trials“

• Flexibilita a kontrola - jednotlivé 

sandboxi majú plne pod kontrolou 

jednotlivé analytické tými

• Škálovateľnosť – možnosť vytvoriť a 

zrušiť ad-hoc a analytická jednotka 

môže mať jeden alebo viac 

sandboxov

• Efektivita – minimálny dozor a 

režijné náklady spojené s 

analytickým sandboxom

Extrenal

Data sources

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)

D
at

a
in

g
et

si
o

n
se

rv
ic

es

Data lake

„surové 

dáta“

„dôveryh

odná 

zóna“

Dátový vedec
Analytický

sandbox

prostredie 

kontrolované 

priamo analytikmi
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Stratégia 6: Analytický sandbox – zavádzanie inovácií

Overené výstupy s preukázanou pridanou hodnotou sú spätne propagované do stálych centrálnych 

komponent Konsolidovanej analytickej vrstvy

Model overený v analytickom 

sandboxe môže byť propagovaný 

do produkčného prostredia (Data

lake, dátový sklad, transformačné 

pravidlá, analytické a reportovacie

nástroje) a po nasadení 

otestovaných postupov do 

prevádzkového módu môže byť 

príslušný analytický sandbox

zrušený.

•Stablita - do produkčného 

prostredia nasadzované overené 

modely

•Efektivita – zrýchlenie procesu 

vývoja nových štandardných 

funkčností

Biznis 

analytik
Extrenal

Data sources

ISVS

D
at

a
in

g
et

si
o

n
se

rv
ic

es

Data lake

Analytické a 

reportovacie nástroje

„surové 

dáta“

Central

Data warehouse

/ Data Mart

„dôveryh

odná 

zóna“

servisné vrstvy 

poskytujúce dáta

Vysvetlivky:

Analytický

sandbox
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Stratégia 7: Inkrementálny rozvoj analytickej vrstvy

Návrh Konsolidovanej analytickej vrstvy predstavuje komplexné riešenie ktorého implementácia bude ale 

inkrementálna po jednotlivých tematických oblastiach, a to na základe jasne identifikovaných potrieb a 
príležitostí

Budovanie Konsolidovanej vrstvy je 

cieľovo orientovaná aktivita, na základe 

konkrétnych potrieb jednotlivých 

užívateľov.

Integrácia zdrojových dát, budovanie 

data martov a analytických sandboxov

a konkrétna implementácia jednotlivých 

analytických nástrojov bude obsahom 

jednotlivých analytických projektov 

realizovaných na základe konkrétnych 

identifikovaných problémov a 

potrieb.(viď Životný cyklus „dátovej 

vedy“).

V prvej vlne sa predpokladá integrácia 

meta dáta a referenčných údajov, 

sprístupnenie služieb v forme 

PaaS/SaaS a realizácia pilotných 

analytických projektov pre  okamźité

demonštrovanie  end-end funkčnosti a 

pridanej hodnoty riešenia.

Central

Data warehouse

Data lake

D
at

a
p

ro
ce

ss
in

g
se

rv
ic

e

Extrenal

Data sources

Data mart

Analytický sandbox

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)

D
at

a
in

g
et

si
o

n
se

rv
ic

es

Analytické a 

reportovacie nástroje

Realizované oblasti v prvej vlne 

implementácie
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Analyzovanie a prezentovanie dát (Business Intelligence)

Proces vytvorenia analytických výstupov (produktov) vyžaduje ako realizáciu analytických činnosti tak aj 

prezentácie dát pre názornú vizualizáciu získaných informácií

Deskriptívna

Diagnostická

Prediktívna

Preskriptívna

Pridaná 

hodnota
Prezentácia dát v grafickom formáte, umožňuje 

analytikom a pracovníkom  vykonávajúcim 

rozhodnutia vizualizovať trendy a koncepty.

Pokročilé nástroje umožňujú interaktívne 

analyzovať dáta jednotlivým užívateľom vo 

forme self-service.

Pre manažerskú úroveň je štandardom 

Dashboard, vizuálne prezentujúci kľúčove KPIs

a sektorové/medzinárodné benchmarky
Príklady použitia Dashboardu sú procesy ako napr.:

• Demografia a štatistika

• Plánovanie a rozpočtovanie

• Alokácia fondov

• Kriminalita

• Vzdelávacie aktivity a ich vyhodnocovanie

• Hodnotenie výkonnosti projektov

Dáta

Komplexita

Analýza dát Prezentačná vrstva

Podpora pre všetky

4 úrovne analytického 
spracovania dát
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Analyzovanie dát (Analyze data)

Jednotlivé typy analytického vyhodnotenia dát podporujú rozličné prípady použitia a vyžadujú preto 

rozličné nástroje

Prehľad stavu za danú oblasť

- obsiahle, presné a živé dáta

- efektívna vizualizácia

Použitie

Preskriptívna

analýza

Deskriptívna

analýza

Diagnostická

analýza

Prediktívna

analýza

Čo sa stalo?

Prečo sa to stalo?

Čo sa stane?

Čo  treba urobiť 

aby sa to stalo?

Požadované

nástroje

Analýza príčin

- schopnosť prechádzať dátami a 

izolovať jednotlivé informácie

Odhad pravdepodobných výsledkov

- využívanie historických trendov a 

algoritmov

Podpora rozhodovania

- využívanie pokročilých analytických 

techník pre návrh doporučení

•Datová agregácia

•Data Query

•Štatistická analýza

•KPIs
•Data mining

•Vizualizácia

•Sémantická analýza

•Analýza sentimentu

•Regresná analýza
•Štatistické modely

•Simulácie

•Machine learning

•Prediktívne modelovanie
•Optimalizačné modely

•Neurónové siete

•Umelá inteligencia

•Heuristické metódy
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Vykazovanie dát (Report data)

Reportovacie nástroje nepredstavujú len formálnu stránku analytických výstupov, ale sú dôležitou podporou  

ako pre efektívny prieskum dát tak aj pre efektívnu komunikáciu výsledkov uskutočnených analýz

Typy reportovacích nástrojov  pre adresovanie potrieb a prípadov použitia pre jednotlivých  kľúčových užívateľov:

Súčasťou komponenty REPORT DATA je aj prezentačná vrstva umožňujúca prístup k analytickým výsledkom a názorné grafické 

zobrazenie - natívnou súčasťou tejto komponenty sú pre preto aj nasledujúce nástroje:

Komponent REPORT DATA slúži zároveň aj ako prevádzkový nástroj pre automatické detekovanie udalostí :

Scorecards/KPIs

Kľúčové ukazatele

výkonnosti

Standard reports

Štandardné výkazy

Ad-hoc customizable

OLAP reports

Užívateľské výkazy

Scheduled reports

Pravidelné výkazy

Dashboard
Visualization tools

Vizualizačné nástroje

Mobile BI

Nástroje pre mobilné 

zariadenia

Intelligent Agents

Inteligentný agenti

Realtime triggers/alerts

Špúšťače v reálnom čase

Information portal

Webove rozhranie
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Analyzovanie a prezentovanie dát (Biznis Intelligence)

Analytické a reportovacie nástroje budú k dispozícii všetkým analytickým jednotkám, ktoré ich budú môcť 

využiť podľa potreby v závislosti od konkrétnych potrieb

Analytické a 
reportovacie

nástroje

Distribuované 
riešenie

Centrálne riešenieSaaS

Jednotlivé analytické a prezentačné nástroje budú analytickým jednotkám dostupné ako SaaS služby, 

aby si mohli analytické jednotky nastaviť najlepší možný model podľa svojich očakávaní a potrieb. 

Výsledkom bude „skladačkové riešenie“ pre každú analytickú jednotku resp. prípad použitia, keď 

analytická  jednotka môže využiť poskytované SaaS služby podľa  reálnej potreby, resp. ich nemusí 

využiť vôbec a dáta z dátového úložiska Konsolidovanej analytickej vrstvy spracovávať aj vlastnými 

nástrojmi, ak ich už má k dispozícii.

Centrálne riešenie sa predpokladá pre službu Dashboardu ako jednotného nástroja verejnej správy 

pre prezentovanie kľúčových ukazateľov výkonnosti.

Doporučenie: Zavedenie SaaS nástrojov pre analytické spracovanie údajov
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60 Koncepčný návrh Konsolidovanej analytickej vrstvy

Zjednodušená architektúra

Central

Data warehouse

Central

Data lake

D
at

a
p

ro
ce

ss
in

g
se

rv
ic

e
Extrenal

Data sources

Data marts

Analytical sandboxes

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)

D
at

a
in

g
et

si
o

n
se

rv
ic

es

Analytické a 

reportovacie nástroje

poskytované v móde 

SaaS

Data

sources

Data

management

Business

Intelligence

Exploit

data

Užívatelia

kontrolované 

anal.jednotkami



Dátový 

vedec/Biznis

analytik realizujúci
ad hoc analýzy

Vedúci 

pracovník/Biznis

analytik využívajúci 

štruktúrovane 

preddefinované 
výkazy
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61 Prehľad služieb Konsolidovanej analytickej vrstvy

Data

sources

Ingest

data

Central

Data storage
Process

data

Subject specific

Data storage
Analyze

data

Report 

data

Exploit

data

Central

Data warehouse

Data lake

Extrenal

Data sources

Data mart

Analytický

sandbox

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)

Data Orchestration

Orchestrácia dát

Data Transformation

Transformácia dát

Data Quality

Procesy dátovej kvality

Data Cleansing

Čistenie dát

Data Enrichment

Obohacovanie dát

Data Virtualization

Virtualizácia dát

Data Anonymization

Anonymizácia dát

Active Archive

Aktívny archív

In memory processing

Spracovanie v pamäti

Data Optimization

Optimalizácia dát

Data Replication

Replikácia dát

Priebežné spracovanie

Asynchrónne 

spracovanie

Spracovanie v reálnom 

čase (konektori pre 

streamované dáta)

Dávkové spracovanie

Minimálna/žiadna 

transformácia dát 

(Data lake)

Transformácia dát v 

rámci prenosu 

(ETL-Dátový sklad)

Prioritizovanie dát

Kategorizovanie dát

DATA MANAGEMENT

Datová agregácia

Data Query

Štatistická analýza

KPIs

Data mining

Vizualizácia

Sémantická analýza

Analýza sentimentu

Regresná analýza

Štatistické modely

Simulácie

Machine learning

Prediktívne 

modelovanie

Optimalizačné modely

Neurónové siete

Umelá inteligencia

Heuristické metódy

Scorecards/KPIs

Kľúčové ukazatele

výkonnosti

Standard reports

Štandardné výkazy

Ad-hoc customizable

OLAP reports

Užívateľské výkazy

Scheduled reports

Pravidelné výkazy

Dashboard

Visualization tools

Vizualizačné nástroje

Mobile BI

Nástroje pre mobilné 

zariadenia

Intelligent agents

Inteligentný agenti

Realtime triggers/alerts

Špúšťače v reálnom 

čase

Information portal

Webove rozhranie
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Služby Data Governance

Pre zabezpečenie udržateľnosti prevádzky analytickej vrstvy je nevyhnutné zabezpečiť riadenie celého 
životného cyklu spracovania dát, vrátane služieb ako riadenia prístupu k dátam pre jednotlivých užívateľov 
či monitorovanie kvality dát a ich využívania

Kontrolné mechanizmy pre efektívne riadenie a využívanie dát:

Základnými požiadavkami na bezpečnosť riešenia KAV sú:

• zabezpečenie ochrany osobných údajov pri analytickom spracovaní

• zabezpečenie autenticity dátových zdrojov

• zabezpečenie autenticity výstupov a výsledkov analýz

Archiving and recovery

Zálohovanie a obnova

Access management

Riadenie prístupov

Data monitoring

Monitorovanie dát

Data catalog

Dátový katalóg

GDPR

Ochrana osobných 

údajov

Documentation

Dokumentácia

Data security

Bezpečnosť dát

Collaboration

Kolaboračné služby

Change management 

and versioning

Riadenie zmien a verzií

Auditing and loging

Audit operácií

Lifecycle management

Riadenie životného cyklu
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64 Medzi základné požiadavky na bezpečnosť riešenia KAV patrí aj zabezpečenie ochrany osobných údajov pri 

analytickom spracovaní dát

Osobné údaje
Bez osobných 

údajov
Spracovanie 

osobných údajov
Pseudonymizácia

Osobné dáta by štandardne nemali byt prístupné analytickým jednotkám.

Veľká časť analýz však vyžaduje prepájanie dát  na úrovni jednotlivých záznamov.

Pre analytickú prácu ale nie je potrebné pracovať s presnými osobnými údajmi a identifikátormi, stačí použiť virtuálny 

identifikátor, aby bolo možné prepájať záznamy a vytvárať tak obraz. Riešenie musí perto podporovať vhodné postupy pre 

anonymizáciu údajov, najmä pseudonymizáciu. 

Presudoanonymizácia predstavuje skrytie identity človeka. Samotné GDPR umožňuje použiť tento postup. Ide 

o spracovanie osobných údajov tak, že ich ďalšie použitie nie je možné bez použitia ďalších informácií. V podstate ide 

o zakódovanie údajov, ktoré sa tak stanú bezcenné pre toho, kto nemá dekódovací kľúč. Čiže údaje, ktoré môžu viesť 

k priamej identifikácii, sú držané oddelene a zabezpečené.

Doporučená alternativa spracovania osobných údajov: Pseudoanonymizácia
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Implementácia a 
prevázdka
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Implementacia kombináciou centralného projektu a množiny dopytových projektov 

Centrálny projekt bude adresovať centrálne komponenty, úvodný rozsah dát a pilotné prípady použitia - ďalší rozvoj bázy 

dát a nasadenie jednotlivých analytických nástrojov, budú realizované formou jednotlivých implementačných projektov

Konsolidovaná analytická vrstva

projekt, zabezpečí vybudovanie analytickej 

platformy, príslušné nástroje, prepojenie na 

kľúčové centrálne zdroje dát (CSRU, 

MetaIS), zabezpečenie ochrany osobných 

údajov a overenie analytickej platformy 

implementáciou úvodných prípadov použitia 

v praxi. Projekt rozšíri dátovú infraštruktúru.

Dopytové projekty pre lepšie využitie dát

predstavujú súvisiacu možnosť pripraviť 

projekty pre inštitúcie verejnej správy 

s využitím nástrojov a služieb 

Konsolidovanej analytickej vrstvy. Inštitúcie 

získajú možnosť nasadiť vlastné prípady 

použitia a zlepšiť tak svoje rozhodovanie, 

návrh politík, operatívne fungovanie, 

schopnosť predvídať budúcu situáciu ap. 

Vybudovanie základnej 

infraštruktúry KAV

Integrácia centrálnych 

dátových zdrojov

Sprístupnenie analytických 

nástrojov v móde SaaS

Nastavenie procesov 

Data governance

Implementácia pilotných prípadov použitia

Realizovanie jednotlivých 

projektov a výstupovRealizovanie jednotlivých 

projektov a výstupovRealizovanie jednotlivých 

projektov a výstupovRealizovanie jednotlivých 

projektov a výstupovRealizovanie jednotlivých 

projektov a výstupovRealizovanie jednotlivých 

projektov a výstupov

Rozpočet jednotlivých 

projektov bude zahrňovať aj 

prostriedky na predpokladané 

navýšenie kapacít centrálnych 

komponentov
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Manažerský sumár
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68 Data

sources

Ingest

data

Central

Data storage
Process

data

Subject specific

Data storage
Analyze

data

Report 

data

Exploit

data

Data governance

Dátový 

vedec/Biznis

analytik realizujúci
ad hoc analýzy

Vedúci 

pracovník/Biznis

analytik využívajúci 

štruktúrovane 

preddefinované 
výkazy

Central

Data warehouse

Data lake

Extrenal

Data sources

Data mart

Analytický

sandbox

ISVS

Central ISVS 

(MetaIS, CSRU)

Data Orchestration

Orchestrácia dát

Data Transformation

Transformácia dát

Data Quality

Procesy dátovej kvality

Data Cleansing

Čistenie dát

Data Enrichment

Obohacovanie dát

Data Virtualization

Virtualizácia dát

Data Anonymization

Anonymizácia dát

Active Archive

Aktívny archív

In memory processing

Spracovanie v pamäti

Data Optimization

Optimalizácia dát

Data Replication

Replikácia dát

Priebežné spracovanie

Asynchrónne 

spracovanie

Spracovanie v reálnom 

čase (konektori pre 

streamované dáta)

Dávkové spracovanie

Minimálna/žiadna 

transformácia dát 

(Data lake)

Transformácia dát v 

rámci prenosu 

(ETL-Dátový sklad)

Prioritizovanie dát

Kategorizovanie dát

Datová agregácia

Data Query

Štatistická analýza

KPIs

Data mining

Vizualizácia

Sémantická analýza

Analýza sentimentu

Regresná analýza

Štatistické modely

Simulácie

Machine learning

Prediktívne 

modelovanie

Optimalizačné modely

Neurónové siete

Umelá inteligencia

Heuristické metódy

Scorecards/KPIs

Kľúčové ukazatele

výkonnosti

Standard reports

Štandardné výkazy

Ad-hoc customizable

OLAP reports

Užívateľské výkazy

Scheduled reports

Pravidelné výkazy

Dashboard

Visualization tools

Vizualizačné nástroje

Mobile BI

Nástroje pre mobilné 

zariadenia

Intelligent agents

Inteligentný agenti

Realtime triggers/alerts

Špúšťače v reálnom 

čase

Information portal

Webove rozhranie

Archiving and recovery

Zálohovanie a obnova

Access 

management

Riadenie prístupov

Data monitoring

Monitorovanie dát

Data catalog

Dátový katalóg

GDPR

Ochrana osobných 

údajov

Documentation

Dokumentácia

Data security

Bezpečnosť dát

Collaboration

Kolaboračné služby

Change management 

and versioning

Riadenie zmien a verzií

Auditing and loging

Audit operácií

Lifecycle management

Riadenie životného 

cyklu
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Príloha

Zoznam vhodných 
analytických 
nástrojov



Kategórie analytických nástrojov

Zber a 
integrácia dát
o Dátová integrácia a ETL

o Zdroje dát

Analytické 
spracovanie

o Analýzy

o Virtualizácia dát

o Business inteligence

Spracovanie dát
o Operačné DB

o No SQL

o Manažment obsahu

Rozhodovanie
o BPM
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70 Zoznam vhodných analytických nástrojov je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií



Gartnerova matica 2018

Zdroj: https://www.gartner.com/reviews/customers-choice/analytics-business-intelligence-platforms

„Magic Quadrant for Analytics and 
Business Intelligence Platforms“ 

Microsoft 
Power BI

Tableau

Qlik Sense

Analytické 
spracovanie
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Gartnerova matica 2018

Lídri a vizionári podľa „Magic 
Quadrant for Data Integration Tools“ 

Prehľad riešení v ďalších relevantných oblastiach

Lídri a vizionári podľa „Magic Quadrant 
for Magic Quadrant for Data 
Management Solutions for Analytics “ o Informatica

o IBM

o SAP

o Talend

o SaS

o Oracle

o Microsoft

o Oracle

o SAP

o Amazon Web Services

o IBM

o Terradata
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Zber a 
integrácia dát

Spracovanie dát


