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1 Základné informácie 

1.1 Úvod 

Tento dokument vznikol na základe Zmluvy o dielo č. 355/2018 „Vypracovanie vzorového projektu pre Projekty 

lepšieho využívania dát“ uzavretej medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj len 
„ÚPPVII“) a Ernst & Young, s.r.o. (ďalej aj len „EY“ alebo „my“) a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv dňa 
30.1.2018 (ďalej aj „Zmluva“).  

 

Výstupy dodávky sú rozdelené do niekoľkých častí: 

1)  návrh plánovania a prioritizácie projektov pre lepšie využívanie údajov, 

2)  vzorový projekt pre lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy, 

3)  príručka pre realizáciu projektu v oblasti lepšieho využívania údajov inštitúcií verejnej správy (tento 
dokument) 

ktorých cieľom je, v rámci národného projektu „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“, podporiť včasnú a 
efektívnu realizáciu aktivity č. 4 - „Podpora zavádzania analytického spracovania údajov“. 

 

Aby bolo možné dosiahnuť definované ciele v oblasti analytického spracovania dát vo verejnej správe je potrebné 
nielen realizovať centrálne aktivity, ale podporiť aj realizáciu aktivít na úrovni jednotlivých inštitúcií verejnej správy. 
Práve pre účel podpory rezortných aktivít je vypracovaný štandardný vzorový projekt, ktorý zaistí konzistentnú 
kvalitu projektov realizovaných jednotlivými inštitúciami. Pre efektívnu aplikáciu vzorového projektu je, v rámci 
jednotlivých inštitúcií verejnej správy, zároveň nevyhnutné zabezpečiť: 

a) správnu identifikáciu oblastí, u ktorých je možné dosiahnuť zásadné zlepšenie vďaka analytickému spracovaniu 
údajov, a na jej základe správne nastavenie projektu s jasne definovanými cieľmi a harmonogramom ich 
realizácie   

b) dodržanie logického postupu pri použití vzorové projektu, kde sa jednotlivé inštitúcie verejnej správy budú 
sústrediť predovšetkým na definíciu prípadov použitia dát pre podporu alebo zlepšenie rozhodovania danej 
inštitúcie, definíciu potrebných údajov a vstupov, na definíciu potrebných zmien pre implementáciu výsledkov 
a na identifikáciu potrebných nástrojov a zdrojov  

 

Jednotlivé výstupy by mali pomôcť žiadateľom s procesom prípravy ich individuálnych projektov. 

Tento dokument je súčasťou výstupu č.3 -„Príručka pre realizáciu projektu v oblasti lepšieho využívania údajov 

inštitúcií verejnej správy„ a predstavuje katalóg projektov, ktoré sú vnímame ako vhodné realizovať v prostredí 

verejnej správy na Slovensku. 

Tento katalóg projektov bol vypracovaný na základe informácií dostupných v čase vypracovania príručky. 

Predpokladá sa, že tento katalóg bude pravidelne aktualizovaný v gescii Dátovej kancelárie verejnej správy. 

Doporučená frekvencia aktualizácie: kvartálne 
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2 Katalóg projektov 

Katalóg projektov bude manažovaný Dátovou kanceláriou verejnej správy. 

ID Názov Typ projektu  Inštitúcia 

1 Prediktívna polícia Prediktívna polícia a prediktívne 

hasičstvo 

MV SR 

2 Vyhodnocovanie vplyvov na životné 

prostredie 

Lepší návrh politík a regulácií MŽP SR 

3 Vyhodnocovanie efektivity investícií Lepší návrh politík a regulácií ÚPPVII 

4 Vyhodnocovanie sociálnych vplyvov Lepší návrh politík a regulácií MPSVR SR 

5 Inteligentné inšpekcie trhu práce Lepší dozor a dohľad nad 

regulovaním prostredím 

MPSVR SR 

6 Decentralizované zdieľanie 

zdravotných záznamov 

Distribuované systémy MZ SR / NCZI 

7 Regulácie 2.0 vo verejnom zdraví a 

hygien 

Lepší dozor a dohľad nad 

regulovaním prostredím 

ÚVZ SR 

8 Regulácie 2.0 pri životnom prostredí Lepší dozor a dohľad nad 

regulovaním prostredím 

MŽP SR 

9 Regulácie 2.0 pri finančných trhoch Lepší dozor a dohľad nad 

regulovaním prostredím 

MF SR 

10 Automatizované územné plánovanie Územné plánovanie  

11 Mediačná služba 2.0 Spojenie úradníka a stroja MS SR 

12 Povoľovania životného prostredia Spojenie úradníka a stroja MŽP SR 

13 Podpora rozhodovania v súdnictve Spojenie úradníka a stroja MS SR 

14 Platforma obehovej ekonomiky Distribuované systémy MŽP SR 

15 Sandbox pre online ekonomiku Distribuované systémy MF SR 

16 Spracovanie zahranično-obchodných 

transakcií a riešenie colných 

deklarácií 

Distribuované systémy MF SR / FR SR 

17 Riešenie splnomocnení a 

mechanizmus pre „smart-contracts 

Distribuované systémy MS SR 

18 Vyhodnocovanie vplyvov na rozpočet Lepší návrh politík a regulácií MF SR 

19 Dozor a dohľad nad poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti 

Prediktívne kontroly ÚDZS 

20 Rozhodovanie v správnych konaniach  Spojenie úradníka a stroja MV SR 

21 Systém demografických analýz pre 

podporu rozhodovania  

Lepší návrh politík a regulácií ŠU SR / Infostat 
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EY | Audit | Dane | Transakcie | Poradenstvo 

 

Informácie o EY 

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v 

oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a 

kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého 

sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných 

služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie 

fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu. 

 

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou 


