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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“).  

Výstup č.1 „Návrh plánovania a prioritizácie projektov pre lepšie využívanie údajov“ (tento dokument) si stanovuje 
za cieľ definovať priority, segmenty, oblasti a politiky ktoré majú najväčší potenciál byť zlepšené vďaka aplikácii 
algoritmov v rozhodovaní a stanoviť kritériá realizovateľnosti z pohľadu architektúry informačného prostredia 
verejnej správy, reformy procesov, cieľov a ambícií. Ďalšou ambíciou je stanoviť  ciele a merateľné ukazovatele, aké 
zlepšenie je možné dosiahnuť vďaka analytickému  spracovaniu údajov vo verejnej správe a stanoviť časový rámec 
a míľniky pre tieto projekty a spôsob plánovania budovania analytickej vrstvy. 

1.2 Zoznam obrázkov 

Obrázok 1: Rast objemu dát .......................................................................................................................................... 4 

Obrázok 2:  Objem neštruktúrovaných údajov a štruktúrovaných dát ......................................................................... 5 

Obrázok 3: Spôsoby dátových analýz ............................................................................................................................ 6 

Obrázok 4:  BA metódy, analýza a spracovanie človekom a vplyv na realizáciu rozhodnutia ..................................... 10 

Obrázok 5: Najväčšie výzvy pri implementácii Big Data .............................................................................................. 14 

Obrázok 6: Vyjasnenie dátového produktu v súvislosti s dostupnými údajmi ............................................................ 18 

Obrázok 7: Funkcia nákladov na informácie ................................................................................................................ 20 
 

1.3 Zoznam tabuliek 

Tabuľka 1: Rozhodovanie podľa situácie ....................................................................................................................... 8 
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Tabuľka 4: Popis výstupov projektu ............................................................................................................................. 13 

Tabuľka 5: Typy problémov pre analýzu údajov .......................................................................................................... 16 

Tabuľka 6: Problém, príležitosť a dátový produkt ....................................................................................................... 17 

Tabuľka 7: Kroky pri tvorbe CBA .................................................................................................................................. 22 

Tabuľka 8: Najčastejšie typy prínosov ......................................................................................................................... 23 

Tabuľka 9: Prínosy lacnejšieho rozhodovania.............................................................................................................. 23 

Tabuľka 10: Ukazovatele lepšieho využívania dát ....................................................................................................... 24 
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1.4 Použité skratky a definície pojmov 

Termín Vysvetlenie 

AML/CFT Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism - opatrenia na zabránenie praniu 
špinavých peňazí a financovanie terorizmu 

blockchain distribuovaná, decentralizovaná databáza uchovávajúca neustále sa rozširujúci počet záznamov, ktoré 
sú chránené proti neoprávnenému zásahu tak z vonkajšej strany, ako aj zo strany samotných uzlov 
siete 

DLT Distributed ledger technology: súbor záznamov (databáza) distribuovaný, replikovaný a 
synchronizovaný na viacerých miestach bez potreby centrálneho administrátora alebo centrálneho 
dátového skladu 

EDPS European Data Protection Supervisor - Európska rada pre dozor nad ochranou údajov 

eID elektronická identifikačná karta  

eIDAS Nariadenie Európskej únie číslo 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu  

GDPR Všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov. Na Slovensku je 
zavedené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov z 29. novembra 2017. 

IVS Inštitúcia verejnej správy 

NKIVS Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

 Big Data 

 Súbory dát, ktorých veľkosť je mimo schopností zachytenia, správy a spracovania dát bežne 

používanými softvérovými prostriedkami v rozumnom čase. 
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2 Lepšie využívanie dáta a Big data  

2.1 O akých dátach hovoríme? 

NKIVS
1
 stanovuje potrebu držať sa dátových princípov, teda pristupovať k údajom ako k  aktívam, ktoré majú 

hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované.  Big Data je všeobecným termínom pre obrovské množstvo zberu 
digitálnych údajov zo všetkých druhov zdrojov, pričom sú príliš veľké, surové alebo neštruktúrované pre konvenčnú 
analýzu použitím relačných databáz. 90% dnešných svetových údajov bolo vytvorených počas posledných dvoch 
rokov a ich objem stúpa exponenciálne. Okrem toho približne 90% týchto údajov je neštruktúrovaných. Napriek 
tomu, obrovské množstvo Big Data ponúka nové príležitostí na objavovanie, vytváranie hodnôt a bohatstvo 
business intelligence pre podporu rozhodovania v každej organizácii, či už ide o biznis sektor alebo verejnú správu. 
Big Data znamenajú aj nové výzvy zahŕňajúce zložitosť, bezpečnostné otázky a otázky ochrany osobných údajov. 

Big Data predefinujú oblasť správy dát, od extraktu, transformácie a načítania, alebo ETL procesov, až po nové 
technológie (ako napríklad Hadoop) na čistenie a organizovanie neštruktúrovaných dátových aplikáciách. Napriek 
tomu, že podnikateľský sektor je leadrom vo  vývoji aplikácií s Big Data, verejný sektor taktiež začína získavať 
náhľad, ktorý bude podporovať rozhodovanie v reálnom čase. Rast objemu dát: modrá – Big Data, žltá - Business 
Intelligence, červená - Smart Data, zelená – Business Analytics (terminológia podľa Google trends): 

 

 
Obrázok 1: Rast objemu dát 

                                                      
1
 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky  http://informatizacia.sk/ext_dok-

nkivs-sr_2016/23668c  
 

http://informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c
http://informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c
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Obrázok 2:  Objem neštruktúrovaných údajov a štruktúrovaných dát 

 
Big data menia dáta na koncentrované informácie a umožňujú rýchlejšie reagovať na stále častejšie zmeny 
v spoločnosti. Budujú informačný náskok pred spoločnosti alebo krajiny pred inými, prinášajú konkurenčnú 
výhodu. Vedúci pracovníci sa doteraz často rozhodovali na základe intuície založenej na skúsenostiach z minulosti, 
no Big data pomáhajú tvorbe manažérskych rozhodnutí založených nie na “dobrom inštinkte”, ale na analýzach. Big 
data odpovedajú na otázky:  

 Ako zdokonaliť službu alebo produkt 

 Ako znížiť náklady 

 Ako zvýšiť lojalitu zákazníkov 

 Ako znížiť riziko atď. 

Ako zdroje dát môžu slúžiť napríklad: 

 Historické záznamy (aj neštruktúrované, napr. emaily) 

 Senzory 

 GPS 

 Transakčné záznamy 

 Sociálna angažovanosť (Likeovanie, zdieľanie na sociálnych sieťach, posudky) 

 Zvuk 
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 Obrázky 

 Video 

 Verejná správa (open data) 

 Odvetvové registre 

 A rôzne ďalšie 

Dôležitým aspektom pri spracovávaní big data je ochrana údajov (dôverných informácií, súkromia) a zabránenie 
identifikácie (osôb, firiem, citlivých informácií). Jedným s prostriedkov môže byť anonymizácia (rôzne prostriedky 
napr. Data Masker, rôzne spôsoby, vykonáva sa interne, NDA …dopracovať) 

2.2 Čo znamená lepšie využívanie dát? 

Čo sa týka samotného pojmu lepšieho využívania dát, tento je úzko spojený s realizáciou lepších rozhodnutí na 
základe (systematickej) analýzy dát. Z iného uhla pohľadu lepšie využívanie dát zahŕňa činnosti lepšej analýzy dát, 
z toho vyplývajúce lepšie interpretovanie výsledkov dát a následne lepší návrh rozhodnutia na základe týchto dát.  

 
Obrázok 3: Spôsoby dátových analýz

2
 

Verejný sektor je dôležitým zdrojom a používateľom údajov. Zlepšený prístup a využívanie údajov vo verejnom 
sektore môže poskytnúť väčšiu transparentnosť, efektívnejšie, inovatívnejšie a personalizované poskytovanie 
verejných služieb, lepšie a včasnejšie rozhodovanie, vyššiu produktivitu a úspory nákladov. 

 
Ako začať s big data: 

 Je potrebné začať v malom 

                                                      
2

 Gartner Data Analytics Maturity Model 
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 Rozvíjať big data, ale len krok po kroku 

 Zvyknúť si na kladenie otázok, riešenie problémov, prekonávanie výziev 

 Menšie otázky sú kladené menej často a menej často sú aj skúmané – mnohokrát ide o neprebádané  
teritóriá vhodné na skutočný posun 

 Veľké problémy sú zvyčajne hustou masou prepletených malých problémov – väčšinou je možný väčší 
pokrok, keď sa zameriava na malé kúsky veľkého problému, ako keby bola ambícia vyriešiť hneď veľkolepý 
projekt 

Model inteligentnej spoločnosti: 

 Uvedomuje si potrebu informácií 

 Zbiera potrebné dáta 

 Analyzuje dáta 

 Komunikuje zistenia 

 Robí lepšie rozhodnutia 

Väčšie firmy kvôli tomu zavádzajú novú manažérsku pozíciu: CAO (Chief analytics officer) 

 Identifikuje príležitosti budúceho rastu 

 Zefektívňuje prevádzku 

 Zodpovedá za analytiku vo všetkých oddeleniach firmy 

 Zavádza analytiku do všetkého, čo firma robí 

 Pôsobí ako prostredník medzi IT a zvyškom firmy 

 Vytvára kultúru poháňanú zvedavosťou, skúmaním a spoluprácou v oblasti dát 

 Očakáva sa, že do 5 rokov bude CAO vo väčšine veľkých organizácií 

 Pre porovnanie: CIO sa primárne zameriava na správu stále zložitejšieho technologického prostredia, 
analytike venuje len 10% 

Samotná iniciatíva „Lepšie využitie dát“ spadá pod pracovnú skupinu K9.4 Lepšie dáta a v rámci NKIVS je zaradená 
pod strategickú prioritu „Manažment údajov“. Pracovná skupina Lepšie dáta rieši viacero aspektov ohľadom dát, 
pričom ciele tejto strategickej priority sú: 

 Referenčné dáta (master data) – aktivita ktorá zastrešuje tvorbu a využívanie referenčných registrov 

 Otvorené dáta (open data) – aktivita venujúca sa rozsahu a štruktúre údajov z pohľadu ich jednoduchej a 

opakovateľnej použiteľnosti za použitia konceptu prepojených dát (linked data) 

 Moje dáta (GDPR) – aktivita v ktorej sa rieši aspekt osobných údajov 

 Kvalita dát – aktivita riešiaca procesy riadenia tak, aby údaje spĺňali požadované kritéria 

 Lepšie využitie dát – aktivita popisovaná v tomto dokumente 

Z pohľadu záberu popisovanej iniciatívy je preto potrebné rozlišovať medzi Lepším využitím dát a ostatnými 
menovanými iniciatívami strategickej priority Manažment údajov. Z pohľadu NKIVS a jej strategických priorít môže 
existovať ďalší čiastočný prienik témy lepšieho využitia dát, konkrétne v iniciatívach: 

 Lepšie služby – v tejto iniciatíve sa rieši napríklad strategická priorita Integrácia a orchestrácia, kde je 
rozpracovaný aj koncept dátovej integrácie (technický aspekt pre využívanie a manažment údajov) 

 Digitalizácia agend verejnej správy – v ktorej sa okrem iného rieši governance nad dátami z pohľadu 
centrálnych spoločných blokov 

Aj tieto iniciatívy je potrebné rozlišovať a principiálne platí, že v kontexte životného cyklu údajov je primárnym 
záberom iniciatívy „Lepšie využitie dát“ fáza konzumovania údajov a to tak, aby bolo možné aspoň čiastočne 
realizovať prínosy definované v kapitole Zdôvodnenie a udržateľnosť projektu. 
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2.3 Identifikácia projektu 

2.3.1 Klasifikácia projektov 

Pre optimálny výber projektu s lepším využitím dát je potrebné sa na projekty pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. 
Tieto umožnia následne definovať pravidlá výberu, aby efektivita projektu bola v súlade s potrebami, definovanými 
cieľmi, ale aj jeho udržateľnosťou. 

Označenie atribútov / tém pre prioritizovanie projektov lepšieho využívania dát je farebne rozlíšené v Prílohe č. 1 – 
mindmapa. Červeným je označená najväčšia priorita, oranžovou stredná a zelenou najmenšia. 

Relevantnosť projektu 

Dôležitým atribútom projektu lepšieho využívania dát je jeho relevantnosť, teda či sa jedná o projekt, v ktorom sa 
priamo využívajú dáta na lepšie rozhodovanie, alebo iba podporný projekt.  

Projekty lepšieho využívania dát môžu byť podľa univerzálnosti použitia všeobecné – prierezové alebo špecifické 
pre daný rezort. Ich priorita sa na základe tohto ale určiť nedá.  

Je možné projekty lepšieho používania dát posudzovať aj podľa momentu/situácie, v ktorej prichádza k lepšiemu 
využívaniu údajov, teda k lepšiemu rozhodovaniu na ich základe: 

Kde dochádza 

k rozhodovaniu: 

 Príklad 

V procese Podľa kroku / aktivity procesu Rozhodovací blok (if/case) – napríklad schválenie 

alebo zamietnutie žiadosti. 

 

Aktivita tvoriaca vstup – napríklad vypracovanie 

rozpočtu IVS v nadväznosti na štátny rozpočet 

Podľa typu procesu Agenda na úseku správy – napríklad pri opakovaní / 

rutinných procesoch. 

 

Interné procesy – napríklad riadiace procesy ako 

strategické plánovanie, rozpočet a kontroling, 

programové riadenie alebo podporné procesy ako 

informačné technológie, ľudské zdroje, správa 

financií a aktív 

V projekte 

 

 Napr. projekt na vypracovanie stratégie / politiky / 

smernice / legislatívy 

Pri realizácii služieb  Napr. odpoveď na žiadosť o inštaláciu 

neštandardného SW a PC zamestnanca – vyžaduje 

CMDB, riadenie licencií a riadenie prístupov + 

komplexné údaje o nich 
Tabuľka 1: Rozhodovanie podľa situácie 

Dôležitou súčasťou môžu byť aj podporné projekty – napríklad zaoberajúce sa informačnou bezpečnosťou 
(dostupnosť, integrita, dôvernosť, nepopierateľnosť dát).  

 
Životný cyklus dát 

Ďalším atribútom projektu pre lepšia využívanie dát je životný cyklus dát: 
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 Vznik dát (manuálny vstup, výstup z iného spracovania, senzory/merania, systémové logy, ...)  

 Príprava / spracovanie dát (agregovanie, štruktúrovanie, vytváranie relácií, pridávanie metadát, strojové 

učenie, ...) 

 Použitie dát (analyzovanie, interpretovanie, návrh rozhodnutia, prijatie rozhodnutia) 

 Údržba dát (aktualizovanie, dopĺňanie, čistenie, likvidácia) 

Čo sa týka životného cyklu projektu, s lepším využívaním dát súvisí najmä fáza použitia dát, špeciálne analýza. Tu je 
namieste si uvedomiť vzťah medzi pojmami Business Intelligence (BI) a Business Analytics (BA). Predmetom  BI je 
poskytovanie informácií za účelom odzrkadlenia stavu alebo podpory rozhodovania (dôraz je na “čo” a “ako ”, nie 
na “prečo”). BI riešenia spočívajú v čím ďalej dokonalejšom reportingu, v prezentovaní pomocou grafov, alebo 
ciferníkov (diagnostická analýza). 

Predmetom BA je analýza súvislostí a trendov s hľadaním príležitostí pre zlepšenia do budúcnosti. Vývoj BA 
smeruje od Deskriptívnej cez Prediktívnu až ku Preskriptívnej analýze, pričom všetky sledujú jeden cieľ - odkryť 
vzťahy v údajoch, predpovedať ich vývoj  a takto pomôcť pri efektívnejšom rozhodovaní. 

 Popis Príklady použitia 

Deskriptívna analýza 

“Ako to funguje?” 

 

Pohľad do minulosti založený na analýze 

historických dát dnes používa väčšina firiem. 

Dnes je bežnou súčasťou BI – reportingu. 

analýza peňažných tokov, 

sledovanie platov, rozbor 

skladových zásob 

Prediktívna analýza 

“Kam to smeruje?” 

 

Prediktívna analýza využíva štatistické 

metódy a učiace sa algoritmy, ktorými 

analyzuje historické a súčasné dáta na 

predpovedanie budúcich trendov vývoja, 

pričom platí, že čím viac dát je k dispozícii, 

tým presnejšie sú predpovede. 

 

určenie trendov predaja na základe 

nákupných modelov, 

predpovedanie správania 

zákazníkov, skladovania zásob alebo 

analýza kreditného skóre, kde sa 

zisťuje pravdepodobnosť splatenia 

dlhu banke 

Preskriptívna analýza 

“Čo by sme mali urobiť” 

 

Poradiť, čo s možnými výsledkami je novým 

trendom v analýze dát. Voči prediktívnej 

analýze podsúva optimalizované riešenie, 

teda je náročnejšia o ďalšie simulácie a 

optimalizácie, ktoré majú za cieľ spracovať 

výsledky prediktívnej analýzy a pripraviť 

riešenie danej situácie. 

 

Automobily s vlastným pohonom, 

ktoré potrebujú predvídať situáciu a 

vplyv možného rozhodnutia 

predtým, než toto rozhodnutie 

urobia. Optimalizácia v 

energetickom sektore, kde 

spoločnosti využívajú algoritmy 

preskriptívnej analýzy na predikciu 

cien na základe faktorov 

ovplyvňujúcich cenu nerastných 

surovín (dopyt, ponuka, 

geopolitická situácia, počasie). 
Tabuľka 2: Popis jednotlivých typov BA analýzy 
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Obrázok 4:  BA metódy, analýza a spracovanie človekom a vplyv na realizáciu rozhodnutia

3
 

 
Podľa spol. Gartner, trhu BA a pokročilému BI momentálne dominuje severoamerický trh, Európa tvorí sotva 20%, 
v prostredí slovenských firiem trend len postupne nabieha. Momentálne masovému nasadeniu BA (predikcie) 
bránia nasledovné faktory: 

 nekvalitné a málo objemné dáta 

 schopnosť manažmentu rozpoznať strategickú výhodu implementácie takýchto nástrojov. 

Nasadenie nástrojov pre predikciu je predpokladom pre transformáciu do štádia nasadzovania preskriptívnych 
systémov. Čo sa týka životného cyklu dát, nie je možné určiť, ktorá z fáz je prioritná pre projekty lepšieho 
využívania dát. Každá z nich má svoj význam a je potrebné ich prioritizovať v kontexte s posudzovaným projektom 
a aj jeho umiestnením v časovej súslednosti ostatných projektov. Je samozrejmé, že nie je žiaduce uprednostniť 
napríklad fázu použitia dát, ak ich ešte nemáme dostatok, resp. údaje nie sú agregované. 

Typ dát 

Projekty je možné nahliadať aj podľa typu dát, ktoré sa v danom projekte riešia: 

 Číselníky 

 Kmeňové dáta / registre 

 Ekonomické dáta (ERP) 

 Produkčné / transakčné / agendové dáta 

 Záznamy (merania pochádzajúce zo senzorov, systémové logy, registratúrne záznamy, iné udalosti) 

 Neštruktúrované dáta (voľný text alebo mediálny záznam  - zvuk, obraz, video) 

Projekt sa nedá jednoznačne prioritizovať iba na základe typu dát, pretože až v spojení s relevantnosťou projektu a 
životným cyklom dát je možné určiť, nakoľko daný typ dát pôsobí na možnosť lepšieho rozhodovania na základe 
údajov. 

 
Povaha projektu 

                                                      
3

 Zdroj: Gartner 
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Čo sa týka povahy projektov, je možné ich rozdeliť na tzv. soft a hard projekty. Soft projekty je možné chápať ako 
podporné projekty - napríklad vykonanie organizačných zmien, zavedenie alebo optimalizácia procesov, tvorba 
metodík, realizácia školení, osveta, publicita, prípadne iné podporné projekty. Hard projekty priamo ovplyvňujú 
prácu s údajmi a ich lepšie využitie – napríklad implementácia informačného systému (napr. DWH, MIS, ECM 
a pod.) alebo nástroja (napr. R), migrácia dát, čistenie dát, zabezpečenie kvality dát.  

Najvyššiu prioritu dostanú projekty, ktoré budú mať priamy dopad na zlepšenie využívania údajov, napríklad: 

 vytvorenie analytických výstupov (napr. pre podporu strategického riadenia štátu, pre podporu 

návrhu/testovania/efektivity politík, pre podporu operatívneho rozhodovania a pod.),  

 vytvorenie spoločnej analytickej vrstvy (napr. zabezpečenie vybraných datasetov, zdieľanie analytických 

údajov, spracovanie údajov pomocou BI nástrojov alebo nástrojov štatistických, podpora metód 

anonymizácie, publikovanie výsledkov analýz vo forme otvorených údajov a pod.) 

 zavedenie SaaS nástrojov pre analytické spracovanie údajov (vizualizácia a publikácia výstupov, 

 BI nástroje, matematické a štatistické nástroje, machine learning, na spoluprácu) 

Prístup k riešeniu úlohy 

Ďalším atribútom, podľa ktorého je možné projekty kategorizovať, je prístup k riešeniu úlohy, resp. problému 
riešeného daným projektom. Ako bude nižšie spomenuté (2.4.2), je potrebné si uvedomiť, že sme na prahu zmeny, 
čo sa týka spôsobu prístupu k dátam a ich využitiu. Dáta menia spôsob, akým sa robí biznis. Dáta sú zdrojom 
inovácií. Dáta prinášajú konkurenčnú výhodu. Zmena sa týka hlavne prístupu v uchopení danej problematiky. Kým 
pri starom prístupe biznis presne vie, čo chce a IT pripraví odpovede (napr. reporty) v novom prístupe IT pripraví 
platformu poskytujúcu kreatívne skúmanie možností a biznis skúma, čo môže byť skutočne využité. A v projektoch, 
ktoré sa zaoberajú smart dátami, ide o nadstavbu týchto dvoch: 

 Klasický projekt – biznis presne vie, čo chce a IT oddelenie to pripraví (napr. reporting) 

 Big Data projekt – IT pripraví platformu poskytujúcu kreatívne skúmanie možností a biznis skúma, čo môže 

byť skutočne využité 

 Smart Data projekt – ak definujeme Smart Data = Big Data – šum + kontext, tu by sa už dalo hovoriť 

o predikcii a preskripcii 

Nedá sa jednoznačne určiť, ktorý z týchto typov projektov je najlepším pre lepšie využívanie dát. Samozrejme, ak je 
požadované docielenie čo najlepšieho rozhodovania na základe dostupných údajov, je potrebné použiť 
najpokročilejšie techniky. Treba mať ale na pamäti, že prechod musí byť postupný. Je potrebné najskôr zabezpečiť 
dostatok a kvalitu dát, až následne aplikovať zvolenú analytickú metódu. 

Iné faktory 

Okrem vyššie spomenutých atribútov klasifikácie projektu lepšieho využívania dát prichádzajú dp úvahy aj iné 
faktory. Napríklad umiestnenie dát (dataroom, datacentrum, cloud, internet) alebo vlastníctvo dát (IVS,  iná IVS, 
EU, public). Samotné umiestnenie dát ale nemá priamy vplyv na rozhodovanie v súvislosti s lepším využívaním dát.  

 
 

2.3.2 Riadenie programu 

Metodika 

Tak ako je pre riadenie projektov vhodné postupovať podľa metodiky PRINCE2®, je pre riadenie programov vhodné 
metodické východisko MSP® (Managing Successful Programmes). Programové riadenie je o úroveň vyššie, než je 
riadenie projektov. MSP® vychádza z praxe a obsahuje osvedčené postupy pre úspešné riadenie zmien. Metodika 
riadenia programu je veľmi flexibilná, možno ju využiť v akomkoľvek odvetví, bez rozdielu veľkosti organizácie. 
Program (MSP®) sa skladá z konkrétnych projektov (PRINCE2®), ktoré majú spoločný cieľ alebo projektový zámer. 
Pokiaľ máme za úlohu komplexnejšiu transformáciu alebo realizáciu organizačných, obchodných či strategických 
cieľov, spravidla k realizácii tohto cieľa bude nutné riadenie viac ako jedného typu projektu. Presne o tom je 
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Managing Successful Programmes (MSP®). Programové ciele sú vždy na strategickej úrovni a ich cieľom je splnenie 
organizačných, obchodných alebo transformačných cieľov.  

MSP® je dnes považovaná za celosvetovú "best practice" v medzinárodnom meradle celkom oprávnene. Neexistuje 
totiž žiadny iný ekvivalent, ktorý by zahŕňal najvyššie manažérske techniky a metodiky riadenia programov, ale 
zároveň by bol kompatibilný s riadením projektov. 

Zásobník projektov 

Je potrebné vytvoriť a riadiť zásobník projektov, z ktorého budú jednotlivé projekty vyberané a riadené v rámci 
programu na vyššej úrovni. Nomináciu projektu do zásobníka môže realizovať buď samotné ÚPPVII (Dátová 
kancelária) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti (podľa § 34a kompetenčného 
zákona je) alebo IVS. Rozhodnutie o zaradení projektu do zásobníka projektov pre lepšie využívanie dát a ich 
prioritizáciu bude realizovať ÚPPVII.  

Jednotlivé projekty pre lepšie využitie je možné posudzovať a prioritizovať na základe viacerých faktorov, ktoré sú 
dôležité z pohľadu celkového programu: 

1. Definovanie (scope) projektu – v súvislosti s klasifikáciou projektu (2.3.1) môže jeho rozsah pokrývať iba jednu 

špecifickú oblasť, alebo spájať oblasti viaceré: 

 Špecializovaný projekt – adresuje iba niektoré dimenzie 

 Komplexný projekt – adresuje mnohé dimenzie 

2. Väzba na zdroje financovania – projekty môžu byť financované z rôznych zdrojov – EU fondy (v rámci programu 
OPVII, EVS a pod.), Štátny rozpočet 

3. Správa závislosti medzi projektami – pri posudzovaní projektov a riadení programu je potrebné mať na pamäti 

aj závislosti medzi jednotlivými projektami programu: 

 Projekt je nutnou podmienkou iného projektu 

 Projekt je alternatívou iného projektu 

 Projekt je verziou iného projektu 

4. Snaha o znovu použiteľnosť projektu pre inú IVS – dôležitým atribútom projektu pre lepšie využitie dát je aj 

možnosť použiť výsledky projektu, prípadne jeho častí pre inú IVS 

Podľa typu projektov bude v zásobníku projektov pridelená najvyššia priorita nasledujúcim typom: 

Popis typu projektu 

Zlepšenie návrhu stratégií a politík 

Zlepšenie posudzovania vplyvov regulácií 

Zlepšenie monitoringu regulovaného prostredia 

Zavedenie podporných nástrojov pre rozhodovanie v konaniach 

Zlepšenie operatívneho rozhodovania vďaka aplikácií nástrojov umelej inteligencie 

Zavádzanie distribuovaných evidenčných systémov 
Tabuľka 3: Typy projektov 

Vzorový projekt zo zásobníka bude definovať a špecifikovať činnosti a podmienky realizácie pre minimálne 
nasledujúce výstupy: 

Popis výstupov projektu  

Identifikovanie oblastí pre využitie analytických nástrojov a lepšie spracovanie údajov na úrovni inštitúcie 

(prípady použitia) 

Určenie cieľov digitálnej transformácie a spôsob ich merania 

Prehľad využitia „big data“ technológií na spracovanie dát a vytváranie analytických výstupov 

Spôsob stanovania alternatív a kritéria pre výber alternatív 

Popis analytických nástrojov na spracovanie dát 
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Spôsob budovania konsolidovanej analytickej vrstvy a zabezpečenie dát 

Návrh možností pre zdieľanie spracovaných údajov a spoluprácu 

Spôsob ochrany osobných údajov pri analytickom spracovaní 

Návrh technologickej infraštruktúry vytvorenia analytických centier na spracovanie údajov 
Tabuľka 4: Popis výstupov projektu 

Prioritizačný mechanizmus 

Samotný prioritizačný mechanizmus na výber projektu zo zásobníka a plánovanie jeho realizácie musí odzrkadľovať 
strategické ciele NKIVS aj ciele definované v dokumente Strategická priorita Manažment údajov.  

Okrem týchto cieľov je potrebné sa zamerať na faktory, ktoré zabezpečia merateľný výsledok daného projektu, 
prípadne programu. V kombinácii s klasifikáciou projektov je nutné zvážiť aj jeho rentabilitu. Niekedy môže mať aj 
malý projekt veľký prínos – napríklad ak malá úprava sprístupní údaje, ktoré budú použiteľné naprieč viacerými 
oblasťami.  

Vo všeobecnosti je možné prioritizačný mechanizmus realizovať podľa nasledujúcich kritérií: 

 Jednoduchší / kratší / lacnejší projekt 

 Maximalizovaný pomer prínosy / náklady 

 Projekt je nutnou podmienkou iného projektu 

 Kapacita, zrelosť, schopnosť organizácie projekt zrealizovať 
 

Je samozrejme nutné vziať do úvahy okrem týchto kritérií aj priority oblastí, ktoré projekt pokrýva – viď kapitolu 
Prioritizácia. 

Ekonomika projektu 

Z pohľadu ekonomiky projektu je dôležitý jeho proces schvaľovania (podľa CBA) a meranie výsledkov projektu. 
Bližšie je uvedené v kapitole Zdôvodnenie a udržateľnosť projektu. 

2.4 Definovanie vzorového projektu 

Vzorový projekt pre lepšie využitie údajov by mal v prvom rade spĺňať definované štandardy pre projekty 
realizované v oblasti verejnej správy podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy (č. 55/2014 Z. z.), konkrétne § 50 a Prílohy č. 4 (body 1-6). Životný cyklus 
riadenia projektu sa podľa spomínaného výnosu skladá z: 

 prípravnej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie činností potrebných na začatie projektu vrátane vyčlenenia 

potrebných zdrojov na riadenie a uskutočnenie projektu, 

 inicializačnej fázy, ktorej účelom je vytvorenie a schválenie základných dokumentov projektu, 

 realizačnej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie priebehu projektu; realizačná fáza sa môže skladať z 

viacerých etáp, 

 dokončovacej fázy, ktorej účelom je zabezpečenie správneho dokončenia projektu, jeho vyhodnotenia a 

príprava činností po jeho dokončení. 

2.4.1 Metodika 

Pre optimálne projektové riadenie projektu pre lepšie využitie dát je vhodným metodické východisko PRINCE2®, 
prípadne s doplnením o metodiku PRINCE2Agile. Je potrebné zvážiť individuálne v závislosti na type projektu a jeho 
fázach. Pre účely riadenia projektov pri informačno-technologických projektoch je podstatná znalosť procesného 
modelu, na ktorom je metodika PRINCE2® primárne založená. 

Čo sa týka výstupov projektu, musia spĺňať Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy (č. 55/2014 Z. z.), konkrétne § 50 a Prílohu č. 4 (bod 7). 
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2.4.2 Špecifiká projektu lepšieho využívania údajov 

Je potrebné si uvedomiť, že sme na prahu zmeny, čo sa týka spôsobu prístupu k dátam a ich využitiu. Dáta menia 
spôsob, akým sa robí biznis. Dáta sú zdrojom inovácií. Dáta prinášajú konkurenčnú výhodu. Zmena sa týka hlavne 
prístupu v uchopení danej problematiky. Kým pri starom prístupe biznis presne vie, čo chce a IT pripraví odpovede 
(napr. reporty) v novom prístupe IT pripraví platformu poskytujúcu kreatívne skúmanie možností a biznis skúma, čo 
môže byť skutočne využité.  

A práve z tohto dôvodu môže vznikať viacero bariér, ktoré môžu brániť v úspešnom napredovaní v projekte. Je 
potrebné im venovať pozornosť už od začiatku projektu. Pozor na dogmatizmus a predsudky, čo sú  nepriatelia 
získavania nečakaných informácií z dát, lebo bránia spochybňovaniu vžitých názorov a predstierajú, že poznáme 
odpovede, ktoré nepoznáme. V súčasnosti je väčšinou zaužívané rozhodovanie vedenia na základe manažérskej 
intuície. Je nutné sledovať aj túto líniu, uvedomovať si staré spôsoby rozhodovania a ukázať, resp. dokázať, že dáta 
môžu intuíciu tromfnúť. Takisto sa často stáva, že dáta potrebné na zodpovedanie otázok ešte nie sú k dispozícii, je 
dôležité začať merať a dáta ukladať na neskoršie spracovanie. 

 
Obrázok 5: Najväčšie výzvy pri implementácii Big Data

4
 

 
Úspešné projekty analýzy dát pozostávajú zo štyroch krokov: 

                                                      
4

 Zdroj: Consultancy.uk, analýza Whishworks 



 

Strana 15                         Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

 

 
 
 
1. Špecifikovanie problému 

V tejto fáze je potrebné vyšpecifikovať problém, resp. stanoviť správnu otázku.  Je dôležité prejsť od veľkých otázok 
na makroúrovni k niečomu špecifickému a hmatateľnému. V nasledujúcej tabuľke sú popísané typy problémov, v 
ktorých je analýza údajov obzvlášť vhodná na ich “zúženie”:  

 
Typ špecifikovaného problému Príležitosť Príklad použitia 

Ťažko definovateľné ciele vo 
vnútri širokej populácie 

„Hľadanie ihly v kope sena“ Pri posudzovaní dodržiavania predpisov o likvidácii 
odpadu v reštauráciách, NYC krížovo analyzovalo 
priemyselné údaje o výrobe tukov s údajmi o povolení 
reštaurácií a záložnými údajmi o kanalizáciách od 
mestských agentúr, ktoré im umožnili lepšie predpovedať 
porušovanie predpisov a zamerať sa na vytipovanie tých 
reštaurácií, ktoré by mohli porušovať zákon.  

 

Prediktívne modelovanie využíva údaje o starých 
priestupkoch na identifikáciu osôb s najvyšším rizikom. 
Charakteristiky podaní od podnikov, ktoré v minulosti 
porušili pravidlá, možno použiť na predpovedanie typov 
podnikov, ktoré budú v budúcnosti pravdepodobne 
nevyhovujúce. Môže sa použiť na vytvorenie nástrojov na 
výber prípadov auditu; audity môžu byť náhodne 
rozdelené na túto skupinu s vyšším rizikom, pričom 
kritériá výberu sa časom spresňujú. 

Služby neuvádzajú prípady s 
vysokou prioritou včas 

Prioritizácia prípadov na 
základe rizika alebo potreby 
pre vyselektovanie prípadov 
s významným dopadom alebo 
ľahko riešiteľných prípadov  

Prípady kontroly škodcov sa zvyčajne vyšetrujú a riešia v 
poradí, v akom boli prijaté. Hoci tímy na kontrolu škodcov 
majú prehľad o tom, ktoré prípady s najväčšou 
pravdepodobnosťou vedú k závažným prepuknutiam, 
hlásenia nie sú klasifikované až do prvej inšpekcie. 

Pomocou údajov o umiestnení, načasovaní a povahe 
sťažnosti a porovnávaní s predchádzajúcimi výskytmi 
možno prípady zoradiť podľa rizika, že sa zmenia na úplné 
ohniská – je možné ich ľahko prioritizovať. 

V Chicagu sa po preskúmaní údajov o historických 
výskytoch premnoženia použilo 311 žiadostí týkajúcich sa 
odpadkov alebo rozbitých vodovodov v blízkosti hlásení o 
škodcoch na identifikáciu závažných prepuknutí a 
spustenie okamžitej reakcie. 

Špecifikovanie 
problému

Definovanie 
akcie

Vyjasnenie 
dátového 
produktu

Zistenie 
dostupnosti 

údajov
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Zdroje sú príliš zamerané na 
reaktívne služby 

Vytvorenie nástrojov včasného 
varovania pre proaktívnu 
prácu 

US Open for Surfing (Huntington beach LA) každý rok 
priláka do mesta cca 500 000 návštevníkov. Mesto má 
obmedzené zdroje na aktívnu hliadku a kontrolu 
priestupkov. Analýza sociálnych médií v reálnom čase - 
zacielenie na kľúčové slová, ako napríklad „pištoľ“, „boj“ 
alebo „strieľanie“ – sa dá identifikovať, kde sa môžu začať 
problémy. Následne je možné proaktívne nasadzovanie 
dôstojníkov alebo upozornenie na bezpečnosť na mieste 
pred tým, ako sa incidenty vymknú spod kontroly. Väčšia 
schopnosť vysporiadať sa s problémami pred spáchaním 
trestných činov a zvýšená angažovanosť komunity pri 
predpovedaní problémov. 

Opakované rozhodnutia bez 
prístupu ku všetkým 
relevantným informáciám 

Lepšie a rýchlejšie 
rozhodovanie 

Pohotovostní dispečeri musia robiť desiatky 
každodenných rozhodnutí o nasadení, často s neúplnými 
informáciami. 

Rozhodnutia sa môžu oneskoriť, ak nie sú k dispozícii 
informácie o pripravenosti posádky, alebo ak nie sú k 
dispozícii presné údaje o premávke. 

V Louisville sú dispečeri podporovaní pravidelnými 
správami zo špeciálneho dispečerského systému, ktorý 
podrobne popisuje paterny pre konkrétne nemocnice a 
pre konkrétne posádky. 

Zdroje sú naplánované alebo 
rozmiestnené bez  závislosti na 
najnovších servisných údajoch 

Optimalizácia alokácie zdrojov V New Orleans prebieha projekt zameraný na mapovanie 
optimálnych pohotovostných miest pre posádky 
sanitných vozov, vzhľadom na vzorce tiesňových volaní v 
meste. 

Sanitky môžu byť rozmiestnené spôsobom, ktorý zlepšuje 
pokrytie a skracuje dobu odozvy na núdzovú situáciu. 

Tabuľka 5: Typy problémov pre analýzu údajov 

2. Definovanie akcie 

Pre tento krok je kľúčovou otázkou: Čo by ste robili inak, keby ste mali všetky informácie potrebné na riešenie 
vášho špecifikovanému problému? Je potrebné sa zaoberať iba tou časťou, na ktorú má daná organizačná 
jednotka, ktorá problém rieši, kompetencie. Pomôže definovanie všetkých krokov, ktoré by v ideálnom prípade 
riešili špecifikovaný problém. Ku každému kroku je potrebné určiť aj zodpovedného za jeho realizáciu.  

3. Vyjasnenie dátového produktu 

Definuje sa, čo by človek chcel vidieť na obrazovke, ak by sa vykonala akcia z predchádzajúceho kroku. Resp. akým 

spôsobom chce mať zobrazené údaje. Zrejme to nebude tabuľka alebo nespracované údaje. Skôr to budú údaje 
zobrazené zrozumiteľnejším spôsobom, ktorý poskytuje skutočný prehľad - „dátový produkt“. Dátovým produktom 
by mohla byť mapa, mapa teplôt, zoznam priorít, upozornenie atď. Pre určité špecifikované problémy a príležitosti 
sú vhodné určité dátové produkty: 

 
Typ špecifikovaného problému Príležitosť Dátový produkt 

Ťažko definovateľné ciele vo vnútri 
širokej populácie 

„Hľadanie ihly v kope sena“ Graf zobrazujúci anomálie alebo odchýlky 

Služby neuvádzajú prípady s vysokou 
prioritou včas 

Prioritizácia prípadov na základe rizika 
alebo potreby pre vyselektovanie 
prípadov s významným dopadom alebo 
ľahko riešiteľných prípadov  

Prioritizovaný zoznam 

Zdroje sú príliš zamerané na 
reaktívne služby 

Vytvorenie nástrojov včasného varovania 
pre proaktívnu prácu 

Alert na označenie problému, v ktorom 
bola dosiahnutá hraničná hodnota 
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Opakované rozhodnutia bez 
prístupu ku všetkým relevantným 
informáciám 

Lepšie a rýchlejšie rozhodovanie Vizualizované dáta 

Zdroje sú naplánované alebo 
rozmiestnené bez  závislosti na 
najnovších servisných údajoch 

Optimalizácia alokácie zdrojov Mapa zobrazujúca prípady výskytu 

Tabuľka 6: Problém, príležitosť a dátový produkt 

4. Zistenie dostupnosti údajov 

V tomto kroku je potrebné zistiť, aké údaje sú potrebné na vytvorenie dátového produktu, či existujú, či je možné 
ich získať a či je možné ich aj použiť. Údaje môžu pochádzať z viacerých zdrojov, ako napríklad: 

 Otvorené údaje 

 Verejný sektor 

 Podniky a tretí sektor 

 Občania 

V prípade, že potrebné údaje, neexistujú, je možné zvážiť: 

 Existujú iné súbory údajov, ktoré by mohli prispieť podobným typom informácií? 

 Mohli by sa začať zbierať tieto údaje, aby sa analýza stala v budúcnosti uskutočniteľnejšou? 

Pri zdieľaní údajov medzi partnermi, či už sa jedná o niekoľko tímov v rámci organizácie alebo viacero organizácií 
verejného sektora, ktoré pracujú spoločne, by sa mal vypracovať spoločný súbor pravidiel a podmienok vo forme 
dohody o zdieľaní údajov (Data Sharing Agreement), známy aj ako protokol na zdieľanie informácií. (ISP - 
Information Sharing Protocol). 

Základnými prvkami, ktoré musia byť zahrnuté v ISP sú: 

 Účel zdieľania 

 Potenciálni príjemcovia a okolnosti, za ktorých budú mať prístup k údajom 

 Presné údaje, ktoré sa majú zdieľať 

 Kvalita údajov - presnosť, relevantnosť, použiteľnosť atď. 

 Bezpečnosť údajov 

 Uchovávanie zdieľaných údajov 

 Práva jednotlivcov - postupy pri vybavovaní žiadostí o prístup, otázok a sťažností 

 Preskúmanie účinnosti / ukončenia dohody o zdieľaní 

 Sankcie za nedodržanie dohody alebo porušenie zo strany jednotlivých zamestnancov 

Nasledujúci diagram ukazuje, ako prispôsobiť dátový produkt v súvislosti s údajmi, ktoré sú k dispozícii. 
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Obrázok 6: Vyjasnenie dátového produktu v súvislosti s dostupnými údajmi 

2.4.3 Príklady projektov zlepšujúcich využitie dát 
 
Polícia Kalifornie - Verejná správa 

 Nasadené v Los Angeles a Santa Cruz 

 Softvér spracováva dáta z minulých zločinov, berie do úvahy množstvo faktorov a 3 krát presnejšie ako 

doterajšie metódy určí miesto a čas, kde sa odohrá ďalší zločin 

 Polícia na vypočítaných miestach posilní hliadky 

 Softvér vie predpovedať, že zločin sa stane v okruhu 150 metrov 

 V Los Angeles zaznamenali 33% pokles vlámaní a 21% pokles násilných trestných činov 

CDI APPS FOR GOOD - Služby 

 Študenti v tejto neziskovej organizácii vytvorili Android aplikáciu Safe Nav, ktorá: 

 Naviguje oblasťami s najnižšou kriminalitou 

 Využíva policajné dáta Veľkej Británie 

 Signalizuje výstrahu pri vstupe do oblasti s vysokou kriminalitou  

Catalyst IT services  - Ľudské zdroje   

 Firma za posledné roky preverila viac ako 10 000 potenciálnych zamestnancov 

 Tradičný nábor zamestnancov je príliš pomalý a ťažkopádny 

 Subjektívny výber často vedie k novým zamestnancom, ktorí nie sú najvhodnejší 

 Big data prístup zbiera údaje skôr zo spôsobu ako kandidáti odpovedajú než z toho, čo odpovedajú 

 Spôsob, akým kandidát reaguje na neočakávanú ťažkú úlohu, poskytuje množstvo dát, ako sa kandidát 

neskôr vysporiada s pracovnými výzvami, napr. 

 Zdrží sa odpovedaním 

 Odpovie najskôr na ľahšie otázky a potom sa vráti k ťažším 

 Preskočí odpoveď úplne 

 Tento prístup lepšie spoznáva rozmanité schopnosti kandidátov a tak ich vie lepšie priradiť k pracovným 

pozíciám 

 Analýza množstva dát o kandidátoch a úspešných zamestnancoch pomáha určiť, ktoré vlastnosti 

kandidátov sa hodia k špecifickým situáciám 

 Od zavedenia programu sa fluktuácia sprostredkovaných zamestnancov pohybuje na polovici priemeru 

konkurentov 
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Websupport   -  IT služby 

 Firma nasadila big data (Elasticsearch + Kibana) v Dohľadovom centre 

 Analyzujú pol miliardy logov denne zo serverov a routrov 

 Výsledky: 

 Zrýchlenie práce dohľadového centra 

 Jednoduchšia prevádzka 

 Operátor samotný vie vyriešiť väčšiu časť problémov ako doteraz 

 Ak problém nahlási 1 zákazník, vedia rýchlo odhadnúť, či sa problém vyskytuje aj v súvisiacej skupine 

zákazníkov a riešia to preventívne (predtým ako zavolajú ďalší zákazníci) 

 Zlepšenie ochranných mechanizmov pred útokmi 

 Nárast ukazovateľov spokojnosti zákazníkov 

Aurora Health Care - Zdravotníctvo 

 Aurora zbiera vnútro firemné aj národné dáta s cieľom vytvoriť benchmark kvality zdravotnej starostlivosti 

 Tiež analyzuje dáta v skupinách pacientov s podobným zdravotným stavom, aby: 

 Odhalila trendy v chorobách 

 Identifikovala vhodných kandidátov na lekársky výskum 

 Analýza dát v reálnom čase umožňuje predvídať a zlepšiť výsledky pacienta 

 Opätovná hospitalizácia sa znížila o 10 percent 

2.4.4 Organizačná štruktúra 

Pre projekty lepšieho využívania dát budú potrebné aj iné role v rámci projektového teamu. K bežným rolám, ktoré 
sú platnými podľa metodiky riadenia projektov sú odporúčané aj nasledovné: 

 Biznis owner hľadajúci podklady pre rozhodovanie - biznis expert, ktorý určuje otázku 

 CAO a analytická jednotka 

 Analytik / dátový vedec 

 Správca dátového skladu 

Prípadne iné, podľa špecifík daného projektu. 

2.4.5 Artefakty a produkty 

V rámci projektu vzniká riadiaca a priebežná dokumentácia v závislosti na použitej metodike. Samozrejme 
v projektoch pre lepšie využívanie dát vzniká aj špecifická dokumentácia, ktorá odráža: 

 Typ a kontext daného projektu (viď časť Klasifikácia projektov) 

 Požiadavky dátovej kancelárie ÚPPVII 

 Best practise 

 Pravidlá zdieľania informácií  

2.5 Zdôvodnenie a udržateľnosť projektu 

2.5.1 Aplikovateľnosť pre fázy projektu 

Z pohľadu zdôvodnenia a udržateľnosti projektu je dôležité rozlišovať medzi prípravnou, implementačnou 
a prevádzkovou fázou. Tento dokument sa venuje primárne prípravnej a implementačnej časti, konkrétne kroku 
schválenia projektu (viď. sekcia Schvaľovanie projektu na základe CBA), keďže v prevádzkovej fáze je potrebné 
zabezpečovať už len udržateľnosť použitím prvkov definovaných Útvarom hodnoty za peniaze. Pre prevádzkovú 
fázu je kľúčové najmä monitorovanie výsledkov projektu, reálnym meraním projektom definovaných ukazovateľov 
a ich porovnaním s predpokladmi. Príklady ukazovateľov zameraných na meranie lepšieho využívania dát sú 
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uvedené v samostatnej sekcii Ukazovatele lepšieho využívania dát. 

2.5.2 Schvaľovanie projektu na základe CBA 

Schvaľovanie projektov je riadené existujúcimi metodikami, pričom sledovanie zvýšenia využiteľnosti dát 
principiálne spadá pod analýzu prínosov a výdavkov (CBA). Princíp takejto analýzy je pre jeden zo sledovaných 
prínosov (náklad spôsobený nedokonalým rozhodnutím) zobrazený v tomto diagrame: 

 

 
Obrázok 7: Funkcia nákladov na informácie 

 
Funkcia zobrazená v diagrame zobrazuje celkové náklady – zelená prerušovaná funkcia – pričom vstupmi do tejto 
funkcie sú: 

 Investície do správnych informácii (presné,  aktuálne,  úplne, relevantné) – modrá funkcia 

 Straty (náklady) z dôsledkov zlých manažérskych rozhodnutí – červená funkcia – robených na základe 

týchto informácii 

Investovanie do zvýšenia využiteľnosti dát považujeme za kľúčovú investíciu, ktorá nás posúva v “modrej funkcii” 
vpravo (rastie kvalita informácií) a nahor (rastú náklady na kvalitné informácie). Ideálny stav je v priesečníku 
modrej a červenej funkcie – výsledná funkcia (súčet nákladov) má v tom bode minimum (vyplýva z priebehu oboch 
funkcií, pričom tvar/priebeh funkcií je známa heuristika, resp. „common sense“), t.j. vtedy, keď náklady do lepších 
informácií sa rovnajú stratám z dôsledkov zlých rozhodnutí. Znie to neintuitívne, ale rovnako je to napríklad aj s 
cenou informačnej bezpečnosti. 

V súčasnom stave je zrejmé, že na grafe sa aktuálne nachádzame výrazne naľavo od optimálnej úrovne kvality 
informácií, t.j. kvalita informácii je nižšia ako optimálna a nižšie sú aj náklady, ktoré investujeme do kvality 
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informácií. Výrazne vyššie sú aktuálne napríklad aj náklady spôsobene zlými rozhodnutiami (správa NKÚ), resp. 
náklady zo zlých rozhodnutí sú ale o nich nevieme – zvyšujú celkovú entropiu údajov vo verejnej správe. 

Ak sa na graf pozrieme cez pravidlo 80:20, tak napriek aktuálnemu stavu veľmi veľkého rozdielu medzi modrou 
a červenou funkciou majú význam aj čiastkové investície do zvýšenia využiteľnosti dát, ktorými sa na grafe aspoň 
priblížime k optimálnemu bodu. 

Z uvedeného príkladu pre jeden z kľúčových prínosov (náklad spôsobený nedokonalým rozhodnutím) vyplýva že aj 
čiastkový posun stavu smerom k optimálnej úrovni má z pohľadu celkových nákladov zásadný dopad. Tento 
argument silne podporuje ďalšie investície do zvýšenia využiteľnosti dát. Konkrétne vstupy do CBA treba v prípade 
sledovania zvýšenia využiteľnosti dát rozlišovať na: 

 výdavky – tieto sa v prípade sledovania zvýšenia využiteľnosti dát principiálne nelíšia od výdavkov 

sledovaných pri bežných projektoch 

 prínosy – pre prínosy zo zvýšenia využiteľnosti dát je potrebné definovať nové typy sledovaných prínosov, 

pričom konkrétne prínosy sa dajú kategorizovať pod jednu z dvoch kategórií: Prínosy vo forme lepšieho 

rozhodnutia a Prínosy vo forme lacnejšieho rozhodnutia 

Tieto dve kategórie prínosov sú ďalej detailizované v samostatných sekciách. Pre obe kategórie platí, že konkrétny 
prínos treba vedieť aj merať niektorým z ukazovateľov definovaných v sekcii Ukazovatele lepšieho využívania dát. 

2.5.3 Základné princípy tvorby CBA pre projekty adresujúce lepšie využitie dát 

Konkrétne vstupy do CBA treba v prípade sledovania zvýšenia využiteľnosti dát rozlišovať na: 

 výdavky – tieto sa v prípade sledovania zvýšenia využiteľnosti dát principiálne nelíšia od výdavkov 

sledovaných pri bežných projektoch 

 prínosy – pre prínosy zo zvýšenia využiteľnosti dát je potrebné definovať nové typy sledovaných prínosov, 

pričom konkrétne prínosy sa dajú kategorizovať pod jednu z dvoch kategórií: Prínosy vo forme lepšieho 

rozhodnutia a Prínosy vo forme lacnejšieho rozhodnutia 

Tieto dve kategórie prínosov sú ďalej detailizované v samostatných sekciách. Pre obe kategórie platí, že konkrétny 
prínos treba vedieť aj merať, napríklad pomocou niektorého z navrhovaných ukazovateľov definovaných v sekcii 
Ukazovatele lepšieho využívania dát. 

Jednotlivé typy prínosov uvedených v nasledujúcich kapitolách je pre účely CBA potrebné kvantifikovať z pohľadu 
financií (monetarizácia). Kvantifikáciu je potrebné založiť na metodikách alebo smerniciach, dostupných na 
národnej resp. európskej úrovni. V prípade ak metodika nie je dostupná sa odporúča spôsob kvantifikácie prínosu  
do CBA konzultovať so zodpovednou autoritou (ÚHP, ÚPVII, ...). Použitie vlastných kvantifikačných metód v prípade 
existencie metodiky, smernice alebo usmernenia pre konkrétny typ prínosu, môže mať negatívny dopad na proces 
schvaľovania CBA. 

Ako príklad aplikovateľnej metodiky kvantifikácie prínosu uvedieme dostupné zdroje pre typ prínosu „zmeny 
v znečistení životného prostredia“: 

 na národnej úrovni je pre takýto typ prínosu aplikovateľný dokument „Metodické usmernenie Riadiaceho 
orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 4 k vypracovaniu analýzy nákladov a výnosov 
projektov cestnej infraštruktúry IROP“ 

 viac detailnejšie a širšie je aplikovateľná metodika EIB s názvom „Methodologies for the Assessment of 
Project GHG Emissions and Emission Variations“ 

Ako ďalší zdroj kvantifikačných metód môžu slúžiť aj iné Štúdie uskutočniteľnosti, ktoré riešia podobný problém, 
resp. v rámci prínosov popisujú podobný typ prínosu založený na lepšom využití dát. 

Pre celkový proces tvorby CBA a vyčísleniu prínosov pre projekty adresujúce lepšie využitie dát odporúčame 
dodržiavať nasledovné kroky: 

Názov kroku Popis 
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1. Kategorizácia prínosov Identifikácia prínosov a ich zaradenie do jednej z dvoch kategórii: 

 lepšie rozhodnutie 

 lacnejšie rozhodnutie 

2. Definícia typu prínosu V danej kategórii určiť typy prínosov (viď. príklady uvádzané v 

nasledujúcich kapitolách) pričom konkrétne zvolené prínosy je potrebné 

detailne popísať špecificky pre účely projektu. 

3. Definícia merateľných 

ukazovateľov 

Pre každý typ prínosu definovať cieľové hodnoty ukazovateľov (KPI), 

ktorá musí byť v súlade s motivačnou architektúrou. 

4. Definícia predpokladov pre 

doručenie prínosov 

V prípade ak je dosiahnutie hodnoty ukazovateľa závislé na faktoroch 

mimo projektu (napr. kvalita dát), je potrebné na takúto závislosť 

upozorniť najneskôr v štúdii uskutočniteľnosti. 

5. Finančná kvantifikácia 

prínosov 

Pomocou metodiky, smernice, alebo inej použiteľnej štúdie 

aplikovateľnej na daný typ prínosu, použiť v nej definovanú metodiku na 

finančnú kvantifikáciu výšky prínosu. 
Tabuľka 7: Kroky pri tvorbe CBA 

2.5.4 Prínosy vo forme lepšieho rozhodnutia 

Kategória prínosov „lepšie rozhodnutie“ obsahuje rôznorodé typy prínosov, ktoré svojou podstatou zvyšujú kvalitu 
rozhodnutí, pričom náročnosť samotných rozhodnutí na zdroje nemusí byť vždy nižšia. Úspora je pre túto kategóriu 
prínosov realizovaná až ako jeho dôsledok, primárne znížením nákladov spojených s dôsledkami nedokonalých 
rozhodnutí. 

Typy prínosov v tejto kategórii sa je možné ďalej klasifikovať z pohľadu realizácie prínosov, a s tým spojeného 
merania, na: 

 realizácia a meranie prínosu na výstupoch projektov / aktivít  

 realizácia a meranie prínosu po ukončení projektu / aktivity  

 realizácia a meranie dlhodobých dopadov  

Druhým klasifikačným faktorom pre prínosy tejto kategórie je forma prejavu prínosu, pričom tu treba rozlišovať 
medzi: 

 kvantitatívny prejav prínosu, teda s možnosťou priameho „speňaženia“ 

 kvalitatívny prejav prínosu, ktoré sú už ťažšie „speňažiteľné“ a na ktorého finančnú kvantifikáciu je 

potrebné aplikovať vhodnú metódu pre CBA, tak ako to je opísané v kapitole Základné princípy tvorby CBA 

pre projekty adresujúce lepšie využitie dát 

 strategické (resp. nepriame) prejavy prínosu, ktoré sú veľmi ťažko „speňažiteľné“, keďže ide o prínosy 

typu „dobré meno“ alebo „konkurenčná výhoda z inovácií“ a na ktoré nebude jednoduché nájsť vhodnú 

metódu finančnej kvantifikácie pre CBA  

Najčastejšie typy prínosov v tejto kategórii sú spísané v nasledujúcej tabuľke, pričom ide len o všeobecnejšie 
aplikovateľné prínosy a neuvádzajú sa v nej prínosy špecifické pre konkrétne rezorty či odvetvia: 

Prínos Vysvetlenie 

Viac poskytnutých služieb Dopad na výnosy zo služieb (primárne formou poplatkov za službu), ktoré sú realizované 
procesom rozhodovania, ako dôsledok lepšieho využitia dát, priamo finančne 
kvantifikovateľný v CBA. 

Vplyv na životné prostredie Primárne ide o zníženie negatívnych dopadov, keďže pri ľudskej činnosti vo všeobecnosti 
málokedy môžeme hovoriť o pozitívnom vplyve na životné prostredie (s výnimkou prípadov 
ako sú zalesňovanie, vylepšovania podmienok pre faunu/flóru, alebo iné diela zamerane na 
zlepšovanie vzduch a vody), ako dôsledok lepšieho využitia dát, finančne kvantifikovateľné 
v CBA cez aplikovateľné metodiky. 
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Predchádzanie podvodom Znižovanie strát z podvodov, napr. rýchlejšou identifikáciou takejto činnosti, ako dôsledok 
lepšieho využitia dát, priamo finančne kvantifikovateľný v CBA. 

Spokojnejší občan, 
podnikateľ, úradník 

Nepriame zvýšenie výnosov zo služieb, vyplývajúce zo zvýšenej spokojnosti a záujmu o služby, 
ktoré sú realizované procesom rozhodovania, ako dôsledok lepšieho využitia dát, priamo 
finančne kvantifikovateľný v CBA. 

Znižovanie rizík s finančným 
dopadom 

Znižovanie strát z opísateľných rizík (operatívnych, finančných, nesúladov so štandardami, ...), 
napr. presnejšou identifikáciou ich výskytu, ako dôsledok lepšieho využitia dát, priamo 
finančne kvantifikovateľný v CBA. 

Optimalizácia agendových 
procesov 

Dopad na výnosy zo služieb na základe nižších nákladov, optimalizáciou založenou na lepšom 
rozhodnutí, ako dôsledku lepšieho využitia dát, priamo finančne kvantifikovateľný v CBA. 

Optimalizácia agendových 
procesov 

Dopad na výnosy zo služieb (primárne formou poplatkov za službu), ktoré sú realizované 
procesom rozhodovania, ako dôsledok lepšieho využitia dát, priamo finančne 
kvantifikovateľný v CBA. 

Zvýšený komfort Nepriame dopady na zvýšenie životnej úrovne, resp. kúpyschopnosti občanov a podnikateľov, 
ako dôsledok lepšieho využitia dát, finančne kvantifikovateľné v CBA cez aplikovateľné 
metodiky. 

Zvýšená bezpečnosť Dopad na zvýšenie bezpečnosti (napr. informačná, prevádzková, osobná - ochrana života 
a zdravia) občanov, podnikateľov a úradníkov, ako dôsledok lepšieho využitia dát, finančne 
kvantifikovateľné v CBA cez aplikovateľné metodiky. 

Socioekonomické prínosy Ostatné nepriamo generujúce finančnú hodnotu, ako dôsledok lepšieho využitia dát, finančne 
kvantifikovateľné v CBA cez aplikovateľné metodiky. 

Tabuľka 8: Najčastejšie typy prínosov 

2.5.5 Prínosy vo forme lacnejšieho rozhodnutia 

Táto kategória prínosov zahŕňa typy prínosov s charakterom rovnako dobrého rozhodnutia na základe lepšieho 
využitia dát, ale vo všeobecnosti s nižšími nárokmi na zdroje. Medzi úspory na zdrojoch ktoré je možné finančne 
kvantifikovať patria: 

Prínos Vysvetlenie 

Skrátený čas rozhodovania Priamy dopad na zníženie časovej náročnosti v procese rozhodovania, ako dôsledok lepšieho 
využitia dát, finančne kvantifikovateľný v CBA ako úspora FTE alebo priamo cena MD. 

Úspora nákladov za vstupy ku 
rozhodnutiu 

Priamy dopad na zníženie nákladov vstupujúcich do procesu rozhodovania, napríklad 
odstránením potreby vstupu od dodávateľa, ako dôsledok lepšieho využitia dát, priamo 
finančne kvantifikovateľný. 

Znížené poplatky za 
spracovanie 

Dopad na konzumentov rozhodnutia vo forme lacnejšieho poplatku za službu spojenú 
s procesom rozhodovania, ako dôsledok lepšieho využitia dát, priamo finančne 
kvantifikovateľný. 

Úspora času konzumentov Dopad na konzumentov rozhodnutia vo forme rýchlejšieho vybavenia služby spojenej 
s procesom rozhodovania, ako dôsledok lepšieho využitia dát, finančne kvantifikovateľný cez 
metodiky úsporu času. 

Tabuľka 9: Prínosy lacnejšieho rozhodovania 

2.5.6 Ukazovatele lepšieho využívania dát 

Aspekt monitorovania a merania výsledkov projektu je kľúčový z pohľadu celkovej udržateľnosti procesu 
zavádzania lepšie využiteľných dát. Meranie slúži okrem iného aj na zhodnotenie a vylepšenie navrhovaných zmien 
v plánovaní a prioritizácie projektov, napríklad vylepšenou kvantifikáciou jednotlivých typov prínosov. 

Na zabezpečenie objektívneho charakteru merania je potrebné definovať ukazovatele, pre ktoré sa merania budú 
vykonávať, v závislosti od špecifík daného projektu. V rámci cieľov tohto dokumentu je možné načrtnúť 
ukazovatele, ktorých meranie je všeobecne požadované, nezávisle od typu projektu. Medzi takéto ukazovatele 
patria: 

Ukazovateľ Vysvetlenie 
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Úspora zdrojov Priamy dopad na úsporu zdrojov, ako dôsledok lacnejšieho rozhodnutia zabezpečeného 
lepším využitím dát. 

Zníženie nákladov 
nedokonalých rozhodnutí 

Dlhodobý vplyv na náklady spojené s dôsledkami nedokonalých rozhodnutí. Pre tento 
ukazovateľ sa očakáva znižovanie nákladov ako priamym dôsledkom lepších rozhodnutí 
zabezpečených lepším využitím dát. 

Zvyšovanie spokojnosti 
zákazníkov 

Priame zvyšovanie spokojnosti zákazníkov (občanov, podnikateľov a zamestnancov), 
zabezpečené jak lepšími tak lacnejšími rozhodnutiami týkajúcimi sa konkrétneho zákazníka. 

Zlepšenie životného 
prostredia 

Vplyv na životné prostredie, napr. zníženie emisií, ako priamym dôsledkom lepších rozhodnutí 
zabezpečených lepším využitím dát. 

Zlepšenie pomoci menej 
rozvinutým regiónom 

Zlepšenie pomoci menej rozvinutým regiónom, napr. presnejším prioritizačným 
mechanizmom, ako priamym dôsledkom lepších rozhodnutí zabezpečených lepším využitím 
dát. 

Znižovanie nezamestnanosti Vplyv na znižovanie nezamestnanosti, napr. presnejšou identifikáciou potrieb konkrétnej 
oblasti, ako priamym dôsledkom lepších rozhodnutí zabezpečených lepším využitím dát. 

Zlepšené strategické riadenie 
štátu 

Vplyv na strategické riadenie štátu, ako priamym dôsledkom lepších rozhodnutí 
zabezpečených lepším využitím dát. 

Lepšie hodnotenie verejných 
politík/nastavovanie politík 

Vplyv na znižovanie nezamestnanosti, napr. presnejšou identifikáciou potrieb konkrétnej 
oblasti, ako priamym dôsledkom lepších rozhodnutí zabezpečených lepším využitím dát. 

Zvýšenie efektivity 
vzdelávacích politík 

Vplyv na efektivitu vzdelávacích politík, napríklad vybudovaním nástroja na objektívnejšie 
vyhodnotenie ich dopadov, ako priamym dôsledkom lepších rozhodnutí zabezpečených 
lepším využitím dát. 

Zvýšenie prístup ku 
vzdelávacím službám 

Vplyv na mieru prístupu ku vzdelávacím službám, napríklad vybudovaním nástroja na 
detailnejšie vyhodnotenie potrieb konkrétnej oblasti, ako priamym dôsledkom lepších 
rozhodnutí zabezpečených lepším využitím dát. 

Naplnenie priorít vlády Nepriamy prínos – plnenie niektorej z ďalších nevymenovaných priorít vlády, vďaka 
implementácii projektu lepšieho využitia údajov. 

Aplikovanie nových 
technológii 

Nepriamy prínos – úspešnosť zavedenia nových technológií (AI, blockchain) zvyšujúcich 
inováciu v oblasti VS, vďaka implementácii projektu lepšieho využitia údajov. 

Aplikovanie architektonických 
princípov 

Nepriamy prínos – zvýšenie aplikovania kľúčových architektonických princípov, napr. 
jedenkrát a dosť, vďaka implementácii projektu lepšieho využitia údajov. 

Tabuľka 10: Ukazovatele lepšieho využívania dát 
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3 Záverečné zhrnutie 

Nasledovné kapitoly sa venujú cieľom vymenovaným v zadaní na vypracovanie tohto dokumentu. 

3.1 Prioritizácia 

Prioritizácia projektov zlepšujúcich využitie dát je založená na viacerých rozmeroch, pričom jedným z kľúčových sú 
4 základné kritéria: 

 Jednoduchší / kratší / lacnejší projekt 

 Maximalizovaný pomer prínosy / náklady 

 Projekt je nutnou podmienkou iného projektu 

 Kapacita, zrelosť, schopnosť organizácie projekt zrealizovať 
 
Ďalším rozmerom prioritizácie je samotný typ projektu, pričom v rámci tejto iniciatívy rozlišujeme tieto typy 
projektov: 

 Zlepšenie návrhu stratégií a politík 

 Zlepšenie posudzovania vplyvov regulácií 

 Zlepšenie monitoringu regulovaného prostredia 

 Zavedenie podporných nástrojov pre rozhodovanie v konaniach 

 Zlepšenie operatívneho rozhodovania vďaka aplikácií nástrojov umelej inteligencie 

 Zavádzanie distribuovaných evidenčných systémov 

Rozmerom, ktorý ma prioritizačný charakter je aj posúdenie dopadu projektov, pričom najvyššiu prioritu dostanú 
projekty, ktoré budú mať priamy dopad na zlepšenie využívania údajov, ako sú napríklad: 

 vytvorenie analytických výstupov (napr. pre podporu strategického riadenia štátu, pre podporu 
návrhu/testovania/efektivity politík, pre podporu operatívneho rozhodovania a pod.),  

 vytvorenie spoločnej analytickej vrstvy (napr. zabezpečenie vybraných datasetov, zdieľanie analytických 
údajov, spracovanie údajov pomocou BI nástrojov alebo nástrojov štatistických, podpora metód 
anonymizácie, publikovanie výsledkov analýz vo forme otvorených údajov a pod.) 

 zavedenie SaaS nástrojov pre analytické spracovanie údajov (vizualizácia a publikácia výstupov, BI nástoje, 
matematické a štatistické nástroje, machine learning, na spoluprácu) 

K menovaným špecifickým rozmerom pre projekty zlepšujúce využívanie dát, budú na prioritizáciu použité aj 
štandardné mechanizmy definované v strategických dokumentoch: 

 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky 

 Strategická priorita Manažment údajov 

 Strategická priorita Otvorené údaje 

3.2 Kritéria realizovateľnosti 

Z pohľadu realizovateľnosti projektu pre lepšie využívanie dát je možné oprieť sa o definíciu vzorového projektu 
popísanú v kapitole 2.4. Samotnú realizovateľnosť projektov zlepšujúcich využitie dát je dôležité založiť na štyroch 
základných kritériách použitých aj pri prioritizácii projektov: 

 Jednoduchší / kratší / lacnejší projekt 

 Maximalizovaný pomer prínosy / náklady 

 Projekt je nutnou podmienkou iného projektu 

 Kapacita, zrelosť, schopnosť organizácie projekt zrealizovať 
 

Kľúčovým vstupom ku kritériám realizovateľnosti budú výstupy 9.2 (Vypracovanie vzorového projektu pre lepšie 
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využívanie údajov inštitúciami verejnej správy) a 9.3 (Vypracovanie príručky pre realizáciu projektu v oblasti 
lepšieho využívania údajov inštitúcií verejnej správy), ktoré sú vypracované ako samostatné dokumenty tohto 
zadania. 

3.3 Ciele a merateľné ukazovatele 

Projekty spadajúce pod iniciatívu lepšieho využívania dát musia prinášať špecifické prínosy, ktoré sú v kapitole 
2.5.2 rozdelené na 2 základné kategórie: 

 Prínos vo forme lepšieho rozhodnutia – tento typ prínosu je detailnejšie popísaný v kapitole 2.5.4 

 Prínos vo forme lacnejšieho rozhodnutia – typ je bližšie popísaný v kapitole 2.5.5 

Postup aplikovania prínosov v rámci projektu a najmä formu akou je prínos možné finančne kvantifikovať na účely 
CBA je rozdelený na 5 krokov (bližšie detaily sú v kapitole 2.5.3): 

 Kategorizácia prínosov 

 Definícia typu prínosu 

 Definícia merateľných ukazovateľov 

 Definícia predpokladov pre doručenie prínosov 

 Finančná kvantifikácia prínosov 

Konkrétne merateľné ukazovatele pre stanovené ciele projektu zlepšujúceho využívanie dát sú opísane 
v samostatnej kapitole 2.5.6. 

3.4 Časový rámec 

Časový rámec projektov zlepšujúcich kvalitu dát bude z pohľadu projektového manažmentu riešený štandardnou 
metodikou PRINCE2, tak ako je navrhovaná v kapitole 2.4. Ďalšie členenie projektu a konkrétne míľniky špecifické 
pre projekty zlepšujúce kvalitu dát je viac rozpísané v kapitole Špecifiká projektu lepšieho využívania údajov 
a obsahuje: 

1. Špecifikovanie problému 
2. Definovanie akcie 
3. Vyjasnenie dátového produktu 
4. Zistenie dostupnosti údajov 

Tieto míľniky sa v rámci projektu môžu špecificky upravovať a rozširovať, pričom ich následnosť nie je striktne 
chronologická. 

Ďalej je potrebné projekt zladiť s aktivitou budovania Konsolidovaná analytická vrstva, riešenou v štúdii 
uskutočniteľnosti s kódom su_351, ktorá obsahuje fázy: 

 Fáza 1 – Konfigurácia KAV 

 Fáza 2 – Realizácia dátovej vedy 

3.5 Compliance matrix 

Pre prehľadnosť pokrytia cieľov zo zmluvy vypracovaným dokumentom je v nasledujúcej tabuľke vypracované 
mapovanie cieľov na jednotlivé kapitoly v ktorých sa tento dokument danému cieľu venuje: 

Cieľ zo zmluvy Popis Kapitola dokumentu 

Prioritizácia prvým potrebným krokom je definovanie priorít, ktoré 
segmenty, oblasti a politiky chceme zlepšiť vďaka aplikácií 
algoritmov v rozhodovaní, 

2.3.1, 3.1 

Kritéria realizovateľnosti druhým krokom je definovanie dobrého projektu, aké kritéria 2.3.2, 3.2 
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má projekt spĺňať, aby bol realizovateľný (z pohľadu 
architektúry informačného prostredia verejnej správy, re-
formy procesov, cieľov a ambícií) 

Ciele a merateľné ukazovatele aké zlepšenie je možné dosiahnuť vďaka analytickému 
spracovaniu údajov vo verejnej správe 

2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 3.3 

Časový rámec Definovanie časového rámca a míľnikov pre projekty lepšieho 
využívania údajov a spôsobu plánovania budovania 
analytickej vrstvy 

2.4, 2.4.2, 3.4 

Tabuľka 11: Compliance matrix 
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Príloha 1: Mindmapa 
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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 

spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je 

nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo 

klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach ey.com. 
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