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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.2 - „Vzorový projekt pre lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej 
správy“, ktorý pokrýva predovšetkým nasledovné typy projektov pre inštitúciu verejnej správy:  

 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. 

Vzorový projekt definuje a špecifikuje činnosti a podmienky realizácie pre nasledujúce výstupy: 

 Identifikovanie oblastí pre využitie analytických nástrojov a lepšie spracovanie údajov na úrovni inštitúcie 
(prípady použitia), 

 Určenie cieľov digitálnej transformácie a spôsob ich merania, 

 Využitie „big data“ technológií na spracovanie dát a vytváranie analytických výstupov, 

 Spôsob stanovania alternatív a kritéria pre výber alternatív, popis analytických nástrojov na spracovanie 
dát, 

 Spôsob budovania konsolidovanej analytickej vrstvy a zabezpečenie dát, 

 Návrh možností pre zdieľanie spracovaných údajov a spoluprácu, 

 Spôsob ochrany osobných údajov pri analytickom spracovaní, 
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 Návrh technologickej infraštruktúry vytvorenia analytických centier na spracovanie údajov.  

Výstup je rozdelený na dve časti: 

1) Postup pre návrh projektu (tento dokument) 
2) Vzorový dokument štúdie uskutočniteľnosti 
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2 Základné informácie 

2.1 Manažérske zhrnutie 

Dokument sa venuje otázke, ako efektívne využiť možnosti, ktoré prinášajú analytické metódy a lepšie využívanie 

dát v praxi na jednotlivých organizačných jednotkách verejnej správy. Základnou odpoveďou je potreba sústrediť sa 

na výsledky a realizáciu, čo znamená navrhnúť vhodné projekty. Venujeme sa preto návrhu takzvaného vzorového 

projektu, ktorý posúdi dôležité aspekty podľa nasledujúcej schémy: 

 
  

Aby inštitúcia dokázala navrhnúť vhodný projekt, je potrebné: 

 Stanoviť si základnú tému a identifikovať dôležité problémy, ktoré vďaka lepšiemu využívaniu dát 
dokážeme vyriešiť, 

 Presne špecifikovať prípad použitia a stanoviť, kto bude používať výsledky analýz a akým spôsobom, 

 Identifikovať potrebné dátové zdroje a ďalšie vstupy, ktoré bude potrebné zabezpečiť počas 
implementácie projektu, ako i prevádzky riešenia, 

 Stanoviť, aké nástroje a technologické funkcie sú potrebné resp. vhodné v rámci danej metódy, 

 Zamyslieť sa nad používaním výsledkov riešenia v praxi, 

 Pripraviť plán zmien a nastaviť kroky pre ich implementáciu, 

 Odhadnúť náklady projektu, 

 Odhadnúť prínosy projektu. 

Aby sa dokázali spustiť projekty pre lepšie využitie dát, je potrebné zabezpečiť financovanie takého programu. V 

súčasnosti je najlepším spôsobom využitie zdrojov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 

7 Informačná spoločnosť. 

Doporučené je využiť mechanizmus dopytových projektov na základe jasne a štruktúrovane stanovenej dopytovej 

výzvy a to s nasledujúcimi oprávnenými aktivitami:  
 A1: Analýza prípadov použitia,  

 A2: Zabezpečenie zdrojov dát,  

 A3: Nastavenie funkcionalít,  

 A4: Realizácia dátového modelu a spracovanie analýzy,  

 A5: Publikovanie výstupov, analytických produktov a otvorených údajov 

 A6: Zavedenie zmien do praxe.  

1

Téma a 
problémy

2 3 4

Potrebné údaje 
a vstupy

Potrebné nástroje 
a funkcie

Využitie riešenia 
a dopady

Prípady použitia 
a analytické 
produkty

5

Náklady

76 8
Benefity 

Potrebná
zmena a jej
implementácia

Postup definície projektu pre lepšie využívanie dát
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Ako dôležitá podmienka realizácie je okrem zabezpečenie efektivity investícií a súladu s architektonickým 

konceptom, vnímaná najmä podpora otvorenosti dát a riešení a celkový priaznivý dopad na analytický ekosystém, 

ktorý v štáte postupne vzniká.  

Projekty pre lepšie využívanie dát by mali byť postavené nad Konsolidovanou analytickou vrstvou, ktorú začala 

budovať Dátová kancelária verejnej správy. Z tohto dôvodu budú všetky projekty koordinované Dátovou 

kanceláriou. 
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3 Typy projektov 

Základným nositeľom inovácie musia byť jednotlivé inštitúcie verejnej správy, ktoré majú prirodzený záujem 
fungovať lepšie s využitím údajov. Navrhujeme preto spustiť sériu projektov, ktoré umožnia realizovať inovatívne 
iniciatívy pre jednotlivé funkcie štátu. Tieto projekty by mali byť založené na princípoch agility, zdieľania skúsenosti 
a experimentovania, pričom sa očakáva využitie spoločnej infraštruktúry analytickej vrstvy. Aby malo nasadenie 
technológie význam, je potrebné zmeniť fungovanie a úlohy v rámci zlepšovaných funkciách, čo bude vyžadovať aj 
zmenu pracovných pozícii a celkovo procesov.  

Projekty pre využitie analytických metód 

Je potrebné si tiež uvedomiť, že nové analytické metódy a technológie umelej inteligencie výrazne znižujú náklady 
na predikciu, a ich použitie má zmysel všade, kde je potrebné predvídať budúci vývoj dôležitých veličín a 
rozhodovať sa na základe takýchto vstupov. Snahou je, aby analytické využitie dát bola cieľovo orientovaná aktivita 
poskytujúca riešenia pre jednotlivé funkcie verejnej správy u ktorých existuje predpoklad týmto spôsobom zlepšiť 
svoje fungovanie. Identifikované boli nasledujúce typy projektov: 

 Lepší návrh politík a regulácií: vďaka online posudzovaniu vplyvov a využitie údajov na simulácie dopadov 
a testovanie účinnosti politík sa zlepší kvalita rozhodovania - vznikne platforma na posudzovanie vplyvov a 
lepší návrh regulácii s využitím „big data“ a umelej inteligencie (okrem analýz vplyvov na podnikateľské 
prostredie bude potrebné vytvoriť modely sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov na 
zdravotný stav populácie a podobne). 

 Lepší dozor a dohľad nad regulovaním prostredím: využitie údajov pre online monitoring regulovaného 
prostredia a zavedenie princípov Regulácie 2.0, čo môže byť využité napríklad v procesoch verejného 
zdravotníctva, pri povoleniach životného prostredia, v podmienkach kontrol inšpektorátov práce, pri 
sledovaní telekomunikačného trhu, pri sledovaní finančných trhov a podobne. 

 Spojenie úradníka a stroja: inovácie procesov, vďaka zdieľaniu údajov a využitiu automatizovaných analýz 
prípadov, využitie podporných analytických nástrojov pre lepšie operatívne rozhodovanie (napríklad 
použitie metód „machine learning“ pre analýzu rizík a predikciu budúcich udalostí). V princípe ide o 
rozšírenie znalostnej bázy úradníkov a v rámci operatívnych procesov poskytnutie úradníkom technickú 
analýzu relevantných dostupných informácií; 

 Prediktívne kontroly, napríklad využitie AI v kontrolnej činnosti NKÚ, v kontrolnej činnosti verejného 
obstarávania, daňové kontroly, colné kontroly; 

 Automatizácia spracovania podaní, vďaka preskúmaniu podkladov a ich úvodného vyhodnotenia 
strojovo, napríklad pri podávaní žalôb, žiadostí o stavebné konanie a podobne; alebo automatizácia 
spracovania podkladov a extrahovanie údajov z prijatých dokumentov a tak znižovanie prácnosti procesov 
na strane úradníkov 

 Určovanie opatrení na základe rizík: napríklad návrh vhodnej podoby trestu, sociálne opatrenia pre deti v 
núdzi, preventívne opatrenia pre minimalizáciu škôd krízových situácií; 

 Lepšie riadenie zdrojov a plánovanie činností vďaka využitiu predikcií budúcich udalostí; 

 Plánovanie budúcich kapacít, na základe simulácie budúceho dopytu po verejných službách, napríklad 
počet miest v škôlkach, počet lôžok v nemocniciach, počet úradníkov; 
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 Prediktívna polícia a prediktívne hasičstvo: využitie umelej inteligencie alebo napríklad analýzy sociálnych 
sietí pre pochopenie súvislostí a pre plánovanie policajných hliadok spôsobom, aby sa minimalizovala 
možná trestná činnosť; 

 Územné plánovanie: sledovanie, vyhodnocovanie údajov a informácií o území, vrátane analýzy dopadov 
minulých rozhodnutí; 

 Zvýšenie kvality služieb: vďaka zavádzaniu automatizovanej obsluhy (cez „chatbotov“ alebo osobných 
asistentov pri využití hlasového rozhrania), vďaka automatizovanému spracovaniu podaní, vytvárania 
znalostnej bázy pre úradníkov a pracovníkov obsluhy; prípadne implementácia sémantického 
vyhľadávania nad zvolenými dátami a využiteľnosť efektu z vyťažovanie veľkých skupín údajov (viď 
program kín cez google a pod.) 

 Zvýšenie výkonnosti vnútorných procesov: Využitie umelej inteligencie pre manažment ľudských zdrojov 
a celkové riadenie organizácie a jej výkonnosti, napríklad pre náber vhodných pracovníkov, pre plánovanie 
zmien, pre odmeňovanie, pre počítanie výkonnostných ukazovateľov, pre riešenie verejného obstarávania 
a podobne. 

 Optimalizácia prevádzky organizácií verejnej správy: identifikácia neefektívnosti v prevádzke jednotlivých 
inštitúcii, benchmarking nákladov na jednotlivé aktivity, optimalizácia využitia hmotného a nehmotného 
majetku 

 

Distribuované systémy a „blockchain“ 

Decentralizované riešenia, ktoré môžu vzniknúť vďaka technológii decentralizovanej hlavnej knihy alebo aj 
blockchain majú potenciál zmeniť fungovanie inštitúcií, ako ho poznáme, vďaka vytvárania vrstvy dôvery medzi 
účastníkmi transakcií. Na zabezpečenie dôveryhodnosti transakcií už nie je potrebná dôveryhodná tretia strana. 
Okrem inštitucionálnej inovácie môže decentralizovaná architektúra prispieť k vytvoreniu spravodlivejšieho 
internetu, ktorý je viac v súlade s Európskymi hodnotami, ako súčasný model. Použitie blockchainu má zmysel pre 
prípady použitia, keď: 

 do situácie vstupuje veľké množstvo nezávislých subjektov, medzi ktorými nie je explicitná dôvera, 

 navrhované riešenie mení fungovanie inštitúcií a obmedzuje zbytočnú vrstvu takzvaného prostredníka 
(často inštitúciu verejnej správy, banku, burzu), 

 v rámci ekosystému vzniká kolobeh hodnoty, ktorý sa v súčasnosti nedarí zachytiť. 

Treba si uvedomiť, že technológia je nová a vznikajú otázky ohľadom energetických nárokov, rýchlosti, 
škálovateľnosti a úrovni bezpečnosti, ktoré sa však postupne darí riešiť. Postupne sa mnoho problémov darí riešiť. 
Niektoré krajiny, ako Južná Kórea a Emirát Dubaj chcú postaviť celé spracovanie verejných dokumentov na tejto 
technológií v prípade Slovenska sa navrhuje začať riadenými experimentami v nasledujúcich prípadoch použitia: 

 Ekosystém pre šetrenie zdrojov v obehovej ekonomike, pre manažment energetických potrieb v mestách a 
pre riešenie problémov odpadov, 

 Spracovanie zahranično-obchodných transakcií a riešenie colných deklarácií, 

 Register rozhodnutí vo verejnej správe, najmä v súvislosti so zabezpečením princípu „jeden-krát a dosť“ v 
rámci krajín EÚ, 

 Ekosystém pre spracovanie a dôveryhodné zdieľanie zdravotnej dokumentácie, 

 Register dosiahnutého vzdelávania, 

 Riešenie splnomocnení a mechanizmus pre „smart-contracts“, 

 Zabezpečenie dôveryhodnosti otvorených údajov. 
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Pripravované projektové zámery by mali jednoznačne deklarovať typ realizovaného projektu, identifikovať 
výstupy projektu a ich konkrétne prípady použitia. 
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4 Typy činností a podmienky realizácie  

4.1 Formálne náležitosti  

V súčasnosti sú k dispozícii voľné zdroje na podporu lepšieho využívania dát najmä v Operačnom programe 
Integrovaná infraštruktúra, kde sa počítalo s podporou analytického spracovania údajov. Táto téma začala byť 
koncepčne riešená v poslednej dobe (prvý kvartál 2019) a v súčasnosti sa pripravujú metodické a praktické návody 
pre inštitúcie verejnej správy, ako postupovať. Dôležitou otázkou je aj zabezpečenie potrebných finančných zdrojov 
na realizáciu projektov pre lepšie využívanie dát. Najlepším riešením, ako podporiť realizáciu takýchto projektov je 
vyhlásenie dopytovej výzvy, kde by na základe jasného postupu mohol byť definovaný a následne spustený projekt 
zameraný na lepšie využívanie dát v rámci organizácie verejnej správy. 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 

Prioritná os 7, Informačná spoločnosť 

Investičná priorita 2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického 

vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického 

zdravotníctva. 

Špecifický cieľ 
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami 

 

Schéma štátnej pomoci Neuplatňuje sa 

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Tabuľka 1: Formálne náležitosti 

 

4.2 Oprávnení žiadatelia  

Oprávnení realizátori projektov pre lepšie využívanie údajov sú: 

 organizácia štátnej správy, sociálna poisťovňa, 

 združenia právnických osôb z verejného sektora, 

 obec, vyšší územný celok mimo Bratislavského kraja, 

 obec, vyšší územný celok z Bratislavského kraja, 

 organizácia vedené v registri organizácií verejnej správy vedenom Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky 
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4.3 Ciele a merateľné ukazovatele  

Realizácia projektov pre lepšie využívanie údajov by mala adresovať plnenie cieľov definovaných v schválených 
strategických dokumentoch: 

 Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

 Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky 

 Strategická priorita Manažment údajov 

 Strategická priorita Otvorené údaje 

Pripravované projekty by mali jednoznačne identifikovať ciele, ku plnení ktorých prispejú, definovať spôsob 
dosiahnutia týchto cieľov, cieľovú hodnotu a spôsob ich merania a vyhodnotenia: 

Ciel Ukazovateľ cieľa Spôsob dosiahnutia 
stanoveného cieľa 

Výsledok Obdobie 

OPII 7.7 Umožnenie 
modernizácie a 
racionalizácie verejnej 
správy IKT 
prostriedkami 

Počet úsekov verejnej 
správy, v ktorých je 
rozhodovanie 
podporované 
analytickými systémami 

  2021 

Počet dodatočných 
centrálne využitých 
podporných systémov 
vnútornej správy v rámci 
ISVS (ako služieb v 
cloude SaaS) 

  2021 

Tabuľka 2: Merateľné ukazovatele OPII 

 
Ciel Ukazovateľ cieľa Spôsob dosiahnutia 

stanoveného cieľa 
Výsledok Obdobie 

Zlepšiť rozhodovanie 
vo verejnej správe 

Analytické jednotky 
podporené riešením 
konsolidovanej 
analytickej vrstvy 

  2021 

Zvýšiť dostupnosť dát 
pre analytické 
spracovanie 

Počet pripojených 
dátových zdrojov (vo 
formáte umožňujúcom 
strojové spracovanie) 

  2021 

Tabuľka 3: Merateľné ukazovatele SP Manažment údajov 

 

Ciel Ukazovateľ cieľa Spôsob dosiahnutia 
stanoveného cieľa 

Výsledok Obdobie 
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Zlepšiť rozhodovanie 
vo verejnej správe 

Počet prípadov použitia 
podporených 
analytickým spracovaním 
dát 

  2021 

Počet realizovaných RCT   2021 

Počet analytických 
výstupov generovaných 
v analytickej vrstve 

  2021 

Tabuľka 4: Špeciálne merateľné ukazovatele pre Lepšie využitie dát 

 

Cieľ Podcieľ Ukazovateľ cieľa Spôsob dosiahnutia 
stanoveného cieľa 

Výsledok Obdobie 

Zlepšiť 
rozhodovanie vo 
verejnej správe 

Zníženie miery 
podvodov 

Miera podvodov   2021 

Úspešnosť 
odhalenia podvodu 

  2021 

Zvýšenie efektivity 
činností na úseku 
verejnej správy 

Produktivita práce   2021 

Čas vybavenia 
konania/žiadosti 

  2021 

Prevádzkové 
náklady 

  2021 

Zvýšenie príjmov 
do štátneho 
rozpočtu a/alebo 
HDP 

  2021 

Zníženie rizík 
vyplývajúcich 
z rozhodnutí na 
úseku verejnej 
správy 

  2021 

Tabuľka 5: Výsledky pre Lepšie využitie dát 

 

4.4 Oprávnené aktivity 

3.4.1 Prehľad a definícia aktivít 

V rámci projektu je oprávnená realizácia hlavných aktivít a podporných aktivít pre naplnenie nasledujúcich 
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výstupov projektu: 

 A1: Analýza prípadov použitia 

 A2: Zabezpečenie zdrojov dát 

 A3: Nastavenie funkcionalít 

 A4: Realizácia dátového modelu a spracovanie analýzy 

 A5: Publikovanie výstupov, analytických produktov a otvorených údajov 

 A6: Zavedenie zmien do praxe 

Pre každý výstup je zadefinovaná podmienka, ktorá špecifikuje vhodný a oprávnený spôsob realizácie výstupu a 
spôsob určenia maximálnej výšky alokácie na daný výstup. 

A1: Analýza prípadov použitia 

Účelom výstupu je jasne definovať:  

 akým spôsobom bude analytický materiál použitý v praxi, 

 ktoré oblasti rozhodovania budú vďaka analýze podporené a aký bude očakávaný dopad, 

 predpokladaný postup dátovej vedy, ktorý bude využitý, 

 návrh zmeny procesov a postupov vďaka možnostiam analýzy, 

 požiadavky na zdroje dát, 

 návrh charakteru a štruktúry analytických produktov. 

Aktivita jasne definuje projekt z pohľadu „biznisovej vrstvy“. Prípady použitia budú katalogizované v rámci Dátovej 
kancelárie.  

A2: Zabezpečenie zdrojov dát 

Aby bolo možné realizovať projekt postavený na dátovej vede a lepšom využití dát je v prvom rade potrebné 
disponovať kvalitnými, presnými dátami. 

Účelom aktivity je zabezpečiť prístup k potrebným dátam pre ďalšie spracovanie. V rámci aktivity je možné podľa 
potreby realizovať nasledovné činnosti: 

 vyhľadávanie vhodných zdrojov dát,  

 nákup dát z informačných zdrojov tretích strán 

 integrácia na informačné systémy verejnej správy, 

 integrácia na informačné systémy tretích strán, napríklad API sociálnych sietí ako facebook, twitter a 
podobne, 

 migrácia dát, 

 nastavenie a zabezpečenie procesov pre zber dát, ktoré nie sú momentálne k dispozícii (využitím 
prieskumov a dotazníkov, využitím IoT senzorov) 

 príprava dát a zabezpečenie čistenia dát. 

Z pohľadu procesov práce s dátami, je potrebné určiť a následne zabezpečiť: 

 trénovaciu množinu dát, aby bolo možné zostaviť algoritmus a pripraviť dátový model (v rámci aktivity 
A4), 

 vstupné dáta, na základe ktorých budú realizované dátové analýzy a/alebo predikcie, 

 vstupné dáta, ktoré budú používané na postupné zlepšovanie algoritmu počas prevádzky 

 vstupné dáta tak, aby bol zabezpečená aj udržateľnosť riešenia a nevznikli problémy s dátami po ukončení 
projektu (nákup údajov na dobu udržateľnosti projektu) 

A3: Nastavenie funkcionalít 
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Realizácia analytického produktu vyžaduje použitie dátovej infraštruktúry a technologických riešení, ako sú 
analytické nástroje, databázy a podobne. Účelom výstupu nie je realizovať vývoj potrebnej funkcionality. Účelom 
výstupu je: 

1. Príprava dátovej infraštruktúry, vytvorenie testovacieho a produkčného prostredia (riešenie je možné postaviť s 
využitím infraštruktúry dostupnej v rámci Konsolidovanej analytickej vrstvy) 

Analytická vrstva poskytuje rôzne úrovne skladovania dát, od data lakes až po relačné databázy, ktoré možno 
poskytovať ako klasické data marty podľa doménových členení, v ktorých budú prebiehať analýzy dát špecifické 
pre jednotlivé domény. Rovnako je možné robiť analýzy dát priamo v úložisku údajov Konsolidovanej analytickej 
vrstvy. 

Úložisko údajov je navrhnuté ako hybridné riešenie, ktoré spája a kombinuje nasledujúce technológie: 

 Relačný dátový sklad s podporou OLAP (RDBMS – „Relational database management system“) 

 Data lake úložisko (Hadoop – open source framework navrhnutý pre spracovanie big data na základe 
modelu MapReduce) 

 Data mart a analytický „sandbox“, ktoré možno vytvárať a poskytovať podľa doménových členení a v 
ktorých budú prebiehať analýzy dát špecifické pre jednotlivé domény 

2. Nastavenie a customizácia dostupných analytických nástrojov a SW nástrojov (riešenie je možné postaviť s 
využitím dostupných nástrojov v rámci Konsolidovanej analytickej vrstvy): 

 tradičné BI nástroje - ktoré podporujú analytické funkcie nad klasickými štruktúrovanými dátovými 
zdrojmi, OLAP, podpora dátových kociek – „data cubes“, prieskum dát a reporty, 

 „machine learning“ – množina nástrojov a knižnice „ready to run“ modelov, ktoré podporujú spracovanie 
údajov metódami umelej inteligencie – strojového učenia, 

 štatistické nástroje - ktoré umožňujú tvorbu štatistických dátových modelov, testovanie hypotéz, 
faktorové analýzy, korelácie, regresie a podobne, 

 nástroje pre simulácie, ktoré umožňujú simulovať historický aj budúci priebeh modelovaných udalostí nad 
vybranou množinou historických a aktuálnych údajov. Simulačné scenáre môžu byť založené na 
metodikách, ako je prognóza trendov, modelovanie založené na agentoch, analýza systémov, „croud-
sourcing“ a „red teaming“. 

 vizualizácia dát a publikácia: služby, vizualizácie výsledkov, ktoré umožňujú pre zamestnancov alebo pre 
verejnosť vidieť výsledky analýz v interaktívnej grafickej forme vo webovom priestore. 

 publikácia otvorených údajov (zdrojové údaje a výsledky vo formáte otvorených dát). 

A4: Realizácia dátového modelu 

V rámci tohto výstupu bude navrhnutý, vytvorený, otestovaný a vyhodnotený samotný dátový (resp. analytický 
model), ktorý dokáže realizovať prípad použitia. Samotný popis dátového modelu bude dostupný vo forme 
otvoreného zdrojového kódu. Realizácia dátového modelu predstavuje základnú aplikáciu postupu dátovej vedy, 
tvorbu skriptov pre výpočty, hľadanie vhodných parametrov modelu, strojové učenie a podobne. Počas realizácie 
dátového modelu sa na základe trénov acích dát budú hľadať jeho vhodné parametre. 

A5: Publikovanie výstupov, analytických produktov a otvorených údajov 

Výstupy analýz je potrebné sprístupniť a zverejniť, aby bolo možné ich ďalšie využitie: 

 výstupný model a výsledky analýzy bude dostupný vo forme analytického produktu (využitie vizualizácie a 
API), ktorá bude prístupná na webovom sídle, 

 model bude popísaný a zdokumentovaný, vrátane popisu analytickej metódy, 

 model bude vytvorený spôsobom, aby bola možná jeho automatická aktualizácia na základe nových dát, 
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 výsledky analýzy budú v maximálnej možnej miere prístupné aj vo formáte otvorených údajov, vhodných 
na strojové spracovanie. 

A6: Zavedenie zmien do praxe 

Očakáva sa, že vďaka vytvoreniu dátového modelu  a následnému sprístupneniu analytického produktu širšej 
skupine používateľov, resp. publikovaniu výsledkov vo forme reportu získa organizácia a verejnosť nové informácie 
a znalosti, ktoré bude môcť využiť na podporu rozhodovania. Výstup A6 podporuje zmenu fungovania organizácie 
spôsobom, aby sa tento potenciál využil v maximálnej miere: 

 návrh politík na základe dát, 

 benchmarking, 

 realizácia RCT, 

 ex-ante podmienenie schvaľovania preukázaním na základe faktov, 

 ex-post hodnotenie vplyvov rozhodovaní a revízie politík, 

 asistencia v expertnom rozhodovaní, 

 optimalizácia činností a operatívne rozhodovanie na základe dát, 

 automatizácia rozhodovacích procesov na základe dátového modelu.  

3.4.2 Podmienky realizácie 

Podmienka je vypracovaný prípad použitia 

Projekt je definovaný na základe štúdie, ktorá obsahuje odpovede na otázky (pre minimálne jeden alebo viacero 
prípadov použitia): 

 Akej téme sa dátový projekt venuje? 

 Aké problémy sú riešené vďaka projektu (ktoré oblasti neistoty budú pokryté)? 

 Aký je účel a využitie výstupov projektu? 

 Kto bude výstupy projektu využívať? 

 Aký je možné dosiahnuť výsledok? 

 Aké procesy je potrebné zmeniť, aby bolo možné dosiahnuť výsledok? 

 Aké dáta potrebujeme (na vstupe)? 

 Aké nové dáta bude potrebné začať zbierať? 

 Aké metódy spracovania dát sa očakávajú, že sa využijú? 

 Aké analytické nástroja sa využijú? 

 Aké prínosy sa vďaka projektu realizujú? 

 Aké sú odhadované náklady na realizáciu dátového projektu? 

 Aké vnímame riziká a aká je stratégia na ich realizáciu? 

Forma preukázania - Štúdia uskutočniteľnosti:  

 časť biznis architektúra v budúcom stave 

 časť aplikačná architektúra v budúcom stave 

 časť ekonomická analýza 

Spôsob overenia: 

 Všetky otázky sú pravdivo a relevantne zodpovedané. 

 

Podmienka je zabezpečenie používania výsledkov v praxi 
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Podmienkou je, aby sa na základe realizovaného projektu zmenili procesy rozhodovania v organizácií a výstupy 
analytického modelu boli využívané. V projekte musí byť definované:  

 ktoré oblasti rozhodovania budú zasiahnuté 

 ktoré procesy budú ovplyvnené. 

 organizačné zmeny, ktoré zabezpečia použitie výstupov projektu v praxi. 

Pre každý ovplyvnený rozhodovací proces je potrebné určiť: 

1. Akým spôsobom bude výstup zavedený do praxe: 

 návrh politík na základe dát, 

 benchmarking, 

 realizácia RCT, 

 ex-ante podmienenie schvaľovania preukázaním na základe faktov, 

 ex-post hodnotenie vplyvov rozhodovaní a revízie politík, 

 asistencia v expertnom rozhodovaní, 

 optimalizácia činností a operatívne rozhodovanie na základe dát, 

2. Aká bude záväznosť použitia výstupu a automatizácia rozhodovacích procesov na základe dátového modelu.: 

 využitie výsledkov je záväzné, 

 využitie výsledkov má formu stanoviska, ktorú je nutné zvážiť v definovanom rozhodovacom procese, 

 výsledky majú odporúčací charakter, 

 výsledky sú len zverejnené. 

Forma preukázania - Štúdia uskutočniteľnosti:  

 v rámci motivácie je identifikované, ktoré oblasti rozhodovania budú ovplyvnené, vrátane výpočtu 
predpokladaného dopadu, 

 v rámci návrhu biznis architektúry pre budúci stav je jasne definované, ktoré procesy budú modifikované. 

 v rámci návrhu biznis architektúry pre budúci stav je jasne definované, ktoré zmeny budú realizované v 
praxi. 

Spôsob overenia: 

 Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje informácie podľa podmienky 
 

Podmienka je zverejňovanie výstupov analýz vo forme reportov a vo forme otvorených údajov 

Všetky výstupy analýz musia byť prístupné za účelom ďalšieho použitia, kontroly rozhodovania v danej oblasti a 
využitia vytvorených znalostí. Očakáva sa, že projekt definuje nasledujúce typy výstupov: 

 Analytický produkt – predstavuje vizualizáciu analýzy, kde je možné vyberať pohľad a interaktívne 
pracovať s dátovým modelom (podmienkou je, že analytický produkt musí byť pravidelne aktualizovaný na 
základe nových dát), 

 Report – predstavuje statickú správu, ktorá popisuje postup dátovej vedy a výsledky analýzy, 

 Predikčný nástroj – na základe vstupných dát (ktoré môže zadať aj používateľ) vykoná prediktívny 
algoritmus podľa popisu, 

 Otvorené údaje – dostupné cez data.gov.sk ako dataset pre všetky relevantné analýzy. 

Forma preukázania - Štúdia uskutočniteľnosti:  
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 v rámci návrhu biznis architektúry pre budúci stav je jasne definované, aké analytické produkty budú 
sprístupnené, aké predikčné nástroje budú sprístupnené a aké reporty budú vytvárané v akej periodicite. 

 v rámci návrhu aplikačnej architektúry pre budúci stav je jasne definované, ktoré výstupné datasety budú 
zverejňované. 

Spôsob overenia: 

 Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje informácie podľa podmienky. 

 

Podmienka je sprístupnenie zdrojových dát 

Podmienkou je, aby všetky údaje, ktoré budú použité na vývoj algoritmu a pri analýzach boli sprístupnené 
ostatným organizáciám verejnej správy.  Pre sprístupnenie je možné využiť služby konsolidovanej analytickej vrstvy 
(KAV). 

Podmienkou je vyhodnotenie preferovanej možnosti sprístupnenia zdrojových dát vo forme otvorených dát. V 
prípade, že tieto údaje obsahujú osobné údaje sa vyžaduje, aby boli sprístupnené údaje 
v anonymizovanej/pseudoanonymizovanej forme.  

Forma preukázania - Štúdia uskutočniteľnosti:  

 v rámci návrhu biznis architektúry pre budúci stav je definovaný proces pre sprístupnenie zdrojových dát 

 v rámci návrhu aplikačnej architektúry pre budúci stav je jasne definované, ktoré vstupné (zdrojové) 
datasety budú zverejňované. 

Spôsob overenia: 

 Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje informácie podľa podmienky. 
 

Podmienka je sprístupnenie analytických modelov vo forme otvoreného zdrojového kódu na príslušnej 
platforme (napríklad github) 

Podmienkou je, aby zdrojový kód modelu bol prístupný pod otvorenou licenciou a sprístupnený v rámci relevantnej 
platformy, napríklad cez github. 

Forma preukázania - Štúdia uskutočniteľnosti:  

 v rámci návrhu aplikačnej architektúry pre budúci stav je definovaná požiadavka na sprístupnenie 
zdrojového kódu pre analytické modely 

Spôsob overenia: 

 Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje informácie podľa podmienky. 
 

Podmienka je využitie dostupných služieb konsolidovanej analytickej vrstvy 

Podmienkou je, aby sa v rámci efektívneho využívania zdrojov v maximálnej miere využívali dostupné služby, ktoré 
sa budujú za účelom analytického spracovania dát. Zoznam dostupných služieb Konsolidovanej analytickej vrstvy je 
prílohou dopytovej výzvy. 

Forma preukázania - Štúdia uskutočniteľnosti:  

 v rámci návrhu aplikačnej architektúry pre budúci stav sú definované požiadavky na využitie analytických 
nástrojov. 
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Spôsob overenia: 

 Štúdia uskutočniteľnosti obsahuje informácie podľa podmienky. 
 

4.5 Finančné alokácie a limity 

Finančné limity na úrovni celého projektu sú stanovené v súlade s obdobnými dopytovými 
projektami a predpokladaným rozsahom projektov pre lepšie využívanie údajov inštitúciami 
verejnej správy: 
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje v sume 80 000 
EUR.  
Vzhľadom na rozličný charakter jednotlivých typov projektov je maximálna výška nenávratného 
finančného príspevku na projekt stanovená špecificky pre každý typ projektu: 
 

3.5.1 Limity pre jednotlivé typy projektov 

ID Typ projektu Finančný limit (EUR) 

1 Lepší návrh politík a regulácií <= 3 000 000.00 

2 Lepší dozor a dohľad nad regulovaním prostredím <= 3 000 000.00 

3 Spojenie úradníka a stroja <= 2 000 000.00 

4 Prediktívne kontroly <= 2 000 000.00 

5 Automatizácia spracovania podaní <= 1 000 000.00 

6 Určovanie opatrení na základe rizík <= 1 000 000.00 

7 Lepšie riadenie zdrojov a plánovanie činností <= 2 000 000.00 

8 Plánovanie budúcich kapacít <= 2 000 000.00 

9 Prediktívna polícia a prediktívne hasičstvo <= 1 000 000.00 

10 Územné plánovanie <= 1 000 000.00 

11 Zvýšenie kvality služieb <= 2 000 000.00 

12 Zvýšenie výkonnosti vnútorných procesov <= 2 000 000.00 

13 Optimalizácia prevádzky <= 2 000 000.00 

14 Využitie decentralizovaných technológií <= 1 000 000.00 

Tabuľka 6: Maximálna a minimálna výška príspevku 

Pre projekty do 1 000 000 EUR za všetky zdroje financovania je potrebné predložiť Analýzu celkových nákladov na 

vlastníctvo (TCO). 

Pre projekty nad 1 000 000 EUR za všetky zdroje financovania je potrebné predložiť Analýzu nákladov a prínosov 
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(CBA) a Analýzu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). 
 

3.5.2 Limity pre jednotlivé typy aktivít 

Implementované projekty by mali zabezpečiť realizáciu všetkých definovaných výstupov v rozsahu primeranom  
identifikovaných prípadov použitia. Maximálne horné finančné limity pre realizáciu jednotlivých výstupov sú 
uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

ID Výsledok Finančný limit (% z celkovej 
výšky projektu) 

A1 Analýza prípadov použitia <= 15% 

A2 Zabezpečenie zdrojov dát <= 30% 

A3 Nastavenie funkcionalít <= 15% 

A4 Realizácia dátového modelu <= 50% 

A5 Publikovanie výstupov, analytických produktov a otvorených údajov <= 20% 

A6 Zavedenie zmien do praxe <= 20% 

Tabuľka 7: Limity pre jednotlivé typy aktivít 

  



 

 
 

 

 

Strana 17                         Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 

 

4.6 Hodnotiace kritéria 

Množina hodnotiacich kritérií je navrhnutá s cieľom aby boli nediskriminačné a transparentné a boli v čo najvyššej 

možnej miere špecifikované jednoznačne a objektívne tak, aby žiadatelia mohli vopred odhadnúť, či ich projekt má 

šancu na úspech v schvaľovacom procese; 

 

Hodnotiace kritériá PO7 OPII sú, z hľadiska predmetu hodnotenia v súlade so SR EŠIF, zaradené do nasledovných 

hodnotiacich oblastí:  

1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a prioritnej osi 

 posúdenie príspevku projektu k cieľom operačného programu; 

 posúdenie príspevku projektu k výsledkom pre lepšie vyžitie dát (definovaných v schválených 

strategických dokumentoch Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky, 

Strategická priorita Manažment údajov a Strategická priorita Otvorené údaje) 

2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu 

 posúdenie prepojenia navrhovaných aktivít s výsledkami a cieľmi projektu, posúdenie vhodnosti 

navrhovaných aktivít a spôsobu ich realizácie posúdenie navrhovaných aktivít z vecného, časového 

hľadiska a z hľadiska ich prevádzkovej a technickej udržateľnosti, posúdenie reálnosti plánovanej hodnoty 

merateľných ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko; 

3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

 posúdenie dostatočných administratívnych a odborných kapacít žiadateľa na riadenie a odbornú realizáciu 

projektu a zhodnotenie skúseností s realizáciou obdobných/porovnateľných projektov k originálnym 

aktivitám žiadateľa; 

4. Finančná a ekonomická stránka projektu 

 posúdenie oprávnenosti navrhovaných výdavkov v zmysle výzvy na predkladanie ŽoNFP, overenie 

účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov, posúdenie zrealizovanej ex-ante 

finančnej analýzy ako aj finančnej analýzy na základe historických údajov žiadateľa, hodnotenie finančnej a 

ekonomickej výkonnosti, resp. aktivity žiadateľa vo vzťahu ku schopnosti zabezpečiť finančnú udržateľnosť 

projektu. 

4.6.1 Výber na základe kritérií 

Sústava hodnotiacich kritérií je koncipovaná ako kombinácia vylučujúcich a bodovaných hodnotiacich kritérií. 

Vylučujúce hodnotiace kritériá sú vyhodnocované v prípade relevancie iba možnosťou „áno“ alebo možnosťou 
„nie“. Udelenie možnosti „nie“ pri vylučujúcom kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber 
projektov a neschválenie žiadosti o NFP. Vylučujúce kritéria sú vždy posudzované ako prvé a až po ich splnení sú 
posudzované bodované kritériá. 

Bodované hodnotiace kritériá slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne určitého aspektu žiadosti o NFP, umožňujú 
vzájomné kvalitatívne porovnanie a vytvorenie poradia jednotlivých schvaľovaných žiadosti o NFP.  

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá a 
zároveň pri bodovacích hodnotiacich kritériách musí byť splnená minimálna hranica 60 bodov, čo predstavuje 60 % 
z maximálneho počtu bodov. Maximálny počet bodov je 100.  

V prípade, ak viaceré žiadostí o NFP dosiahli rovnaký súčet bodov z odborného hodnotenia s počtom pridelených 
bodov z výberu žiadostí o NFP a vyčlenená alokácia nepostačuje na podporu všetkých projektov uplatňuje sa 
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rozlišovacie kritérium „Žiadosť o NFP s nižším rozpočtom“. 

 

4.6.2 Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a prioritnej osi 

 

Hodnotiace kritérium Príspevok projektu k cieľom a výsledkom OP a prioritnej osi 7 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa súlad projektu s intervenčnou stratégiou OPII pre príslušný 
špecifický cieľ 7.7 a 7.5, prioritnej osi 7 informačná spoločnosť, to je súlad s: 

1) príslušným špecifickým cieľom, 

2) očakávanými výsledkami, 

3) definovanými oprávnenými aktivitami. 

Na rozdiel od administratívneho overenia ide o hĺbkové posúdenie vecnej 
(obsahovej) stránky projektu z hľadiska jeho súladu so stratégiou a cieľmi 
prioritnej osi 7. 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno / Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno - Aktivity projektu sú v súlade s intervenčnou stratégiou OPII v danej 
oblasti. 

Aktivity projektu nie sú v súlade s intervenčnou stratégiou OPII v danej oblasti, 
resp. ich súlad je iba v deklaratívnej rovine. 

 

Hodnotiace kritérium Príspevok projektu k výsledkom pre lepšie vyžitie dát 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa úroveň naplnenia podmienok projektu. 

Výsledná hodnota tohto kritéria je súčtom bodov za naplnenie vybraných 
podmienok. 

Maximálna hodnota tohto kritéria je 50 bodov 

Typ kritéria / Hodnotenie Bodované kritérium 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

A: Projekt vytvára podmienky na zlepšenie rozhodovania na základe údajov – 20 
bodov 

B: Projekt sprístupňuje nové dostupné údaje na analytické spracovanie - 10 
bodov 

C: Projekt vytvára nové analytické modely prepoužiteľné na rozhodovanie - 10 
bodov  

D: Výsledky projektu sú zverejnené vo formáte otvorených dát - 10 bodov 

 

4.6.3 Navrhovaný spôsob realizácie projektu  

Hodnotiace kritérium Vychádza predložený projekt zo schválenej štúdie uskutočniteľnosti žiadateľa? 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa, či má predmetný projekt vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti, 
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ktorá musí byť v súlade s výzvou a oprávnenými aktivitami výzvy 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno – štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná a je v súlade s výzvou (obsahuje 
oprávnené aktivity a adresuje projekt k jednému z definovaných typov 
projektov výzvy) 

Nie – štúdia nie je vypracovaná a/ alebo štúdia nespĺňa požiadavky výzvy 

 

Hodnotiace kritérium Je navrhovaný časový harmonogram projektu reálny a umožní dosiahnutie 
stanovených cieľov projektu? 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa reálnosť časového harmonogramu realizácie všetkých aktivít 
projektu (hlavných aj podporných). Predmetom hodnotenia je posúdenie, či 
harmonogram aktivít je: 

a) súladný z hľadiska aktivít a termínov uvádzaných v celej dokumentácii 
žiadosti o NFP (súlad termínov v žiadosti o NFP a priložených 
povoleniach/vyjadreniach); 

b) logický z hľadiska časovej následnosti realizácie aktivít projektu; 

realistický vo vzťahu k trvaniu jednotlivých aktivít a k ich výstupom, ktoré majú 
viesť k dosiahnutiu cieľov projektu (dodržanie lehôt schvaľovacích konaní, 
stavebných povolení, postupov, verejného obstarávania a pod). 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno - Harmonogram projektu je vnútorne súladný, aktivity sú logicky 
nadväzujúce a nastavené realisticky z hľadiska ich trvania a z hľadiska 
dosiahnutia cieľov a výstupov projektu 

Nie - Harmonogram projektu obsahuje aspoň jeden z nasledovných 
nedostatkov, ktorý môže mať vplyv na dodržanie celkovej žiadateľom 
stanovenej dĺžky realizácie projektu a/alebo ohrozenie dosiahnutia cieľa a 
výsledkov projektu: 

a) krátkej lehote, resp. v lehote kratšej, ako je stanovená príslušnými ako je 
stanovená príslušnými predpismi 

b) obsahuje časovo nevhodne (nelogicky) nadväzujúce aktivity projektu, 

c) obsahuje realizáciu aspoň jednej z aktivít projektu v neprimerane dlhej 
lehote, 

d) obsahuje aspoň jeden termín, ktorý je v rozpore s dodržaním lehoty 
uvedenej v právoplatnom povolení/rozhodnutí orgánu verejnej správy 
vydanom v súvislosti s realizáciou projektu (ak relevantné). 

 

Hodnotiace kritérium Posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa kvalitatívna úroveň a využiteľnosť výstupov projektu, účinnosť a 
logická previazanosť aktivít projektu, chronologická nadväznosť aktivít projektu, 
vhodnosť a reálnosť dĺžky trvania jednotlivých aktivít, súlad časového plánu s 
ďalšou súvisiacou dokumentáciou (napr. prílohy žiadosti o NFP). 
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Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno – navrhovaný spôsob realizácie aktivít umožňuje dosiahnutie výstupov 
projektu v navrhovanom rozsahu a požadovanej kvalite, aktivity projektu majú 
logickú vzájomnú súvislosť, časové lehoty realizácie aktivít sú reálne a sú v 
súlade s legislatívnymi lehotami, resp. so súvisiacou dokumentáciou. V prípade 
že ŽoNFP vykazuje nedostatky v tejto oblasti, tieto nemajú závažný charakter. 

Nie – navrhovaný spôsob realizácie aktivít vykazuje aspoň jeden z nedostatkov a 
zistený nedostatok resp. kombinácia viacerých nedostatkov sú závažného 
charakteru:  

a) navrhovaný spôsob realizácie aktivít neumožňuje dosiahnutie výstupov 
projektu v navrhovanom rozsahu a požadovanej kvalite 

b) aktivity projektu nie sú v plnej miere logicky previazané 

c) časové lehoty realizácie aktivít nie sú reálne 

d) realizácie aktivít nie sú chronologicky usporiadané 

e) realizácie aktivít nie sú v súlade s legislatívnymi lehotami.  

 

Hodnotiace kritérium Posúdenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa kapacita žiadateľa na zabezpečenie udržateľnosti výstupov 
projektu po realizácii projektu (podľa relevantnosti):  

zabezpečenie technického zázemia, administratívnych kapacít, zrealizovaných 
služieb a pod. vrátane vyhodnotenia možných rizík pre udržateľnosť projektu a 
ich manažmentu. 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno – žiadateľ dokáže zabezpečiť potrebné technické zázemie, administratívne 
kapacity, legislatívne prostredie (analogicky podľa typu projektu) s cieľom 
zabezpečenia udržateľnosti výstupov/výsledkov projektu po ukončení realizácie 
jeho aktivít. Žiadateľ vyhodnotil možné riziká udržateľnosti projektu vrátane 
spôsobu ich predchádzanie a ich manažmentu. 

Nie - žiadateľ nedisponuje kapacitami potrebnými pre zabezpečenie 
potrebného technického zázemia, administratívnych kapacít, legislatívneho 
prostredia (analogicky podľa typu projektu), čo ohrozuje zabezpečenie 
udržateľnosti výstupov/ výsledkov projektu po ukončení realizácie jeho aktivít. 
Žiadateľ nevyhodnotil možné riziká udržateľnosti projektu vrátane spôsobu ich 
predchádzania a ich manažmentu 

 

Hodnotiace kritérium Previazanosť aktivít projektu na jeho výsledky, ciele a merateľné ukazovatele 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa vnútorná logika projektu, t.j. či aktivity projektu zabezpečujú 
dosiahnutie plánovaných výsledkov a cieľov projektu, či prostredníctvom 
realizácie navrhovaných aktivít je možné dosiahnuť plnenie navrhnutých 
merateľných ukazovateľov. 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 
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Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno – všetky hlavné aktivity projektu sú relevantné, vychádzajú z potrieb 
žiadateľa, sú zrozumiteľne definované a ich realizáciou sa dosiahnu plánované 
výsledky, ciele a merateľné ukazovatele projektu. 

 

Hodnotiace kritérium Posúdenie zlepšenie rozhodovania na základe výsledkov projektu 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa vnútorná logika projektu vo väzbe na definované požiadavky 
a výsledky, ktoré majú byť realizáciou projektu dotknuté, pričom výsledok 
bodového hodnotenia je maximálne 50 bodov 

Typ kritéria / Hodnotenie Bodované kritérium 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Výsledky projektu prispievajú k nasledovným aspektom: 

1: zlepšenie transparentnosti rozhodovania a zefektívnenie procesov štátu – 25 
bodov 

2: zvýšenie dôveryhodnosti verejnej správy – 5 bodov 

3: zvyšovanie spotrebiteľskej a spoločenskej hodnoty a/alebo vytvorenie 
potenciálu pre rast dátovej ekonomiky – 10 bodov 

4. Aplikácia analytického spracovania údajov pre zefektívnenie a/alebo 
optimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov verejnej správy – 10 bodov 

 

4.6.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

Hodnotiace kritérium Preukázal žiadateľ, že disponuje kvalifikovanými kapacitami, ktoré budú 
schopné realizovať projekt riadne a včas a v súlade s jeho cieľmi? 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa kapacita žiadateľa na realizáciu projektu z hľadiska vecného 
zamerania projektu. 

V rámci toho sa posudzuje, či žiadateľ disponuje dostatočnými kapacitami s 
potrebnou odbornou spôsobilosťou na realizáciu projektu z oblasti dátovej vedy 
a potrebným materiálno-technickým zázemím pre realizáciu projektu v danej 
oblasti. Realizácia projektu môže byť zabezpečená internými kapacitami 
žiadateľa alebo externými kapacitami, ktoré si žiadateľ na tento účel obstará. 
Kritérium sa vzťahuje na kapacity žiadateľa na zabezpečenie hlavných aktivít 
projektu ako aj zabezpečenie podporných aktivít projektu.  

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno - Žiadateľ disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a 
dostatočnými internými kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou 
(žiadateľ projektovým manažérom pre projektové riadenia IS, žiadateľ disponuje 
dostatočnými kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou na  realizáciu 
projektu z oblasti dátovej vedy) a know-how pre realizáciu projektu v danej 
oblasti, alebo má uvedené zázemie a kapacity zabezpečené prostredníctvom 
externého dodávateľa. 

Nie - Žiadateľ nedisponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a 
dostatočnými internými kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou 
(žiadateľ nedisponuje projektovým manažérom s min. 3-ročnou praxou v oblasti 
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riadenia projektov) a know-how pre realizáciu projektu v danej oblasti, alebo 
nemá uvedené zázemie a kapacity zabezpečené ani prostredníctvom externého 
dodávateľa. 

 

Hodnotiace kritérium Preukázal žiadateľ, že disponuje kvalifikovanými prevádzkovými kapacitami, 
ktoré budú schopné prevádzkovať implementované riešenie? 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa kapacita žiadateľa na zabezpečenie prevádzky projektu. V rámci 
toho sa posudzuje, či žiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi 
kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou a know-how a potrebným 
materiálno-technickým zázemím na zabezpečenie prevádzky projektu v danej 
oblasti. 

Žiadateľ môže disponovať internými alebo externými kapacitami na 
zabezpečenie prevádzky projektu. 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno - Žiadateľ, v prípade relevantnosti, disponuje adekvátnym materiálno-
technickým zázemím a dostatočnými internými administratívnymi kapacitami s 
náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how na zabezpečenie prevádzky 
projektu v danej oblasti, alebo má uvedené zázemie a kapacity zabezpečené 
prostredníctvom externého prevádzkovateľa. 

Nie - Žiadateľ, v prípade relevantnosti vrátane partnera, nedisponuje 
adekvátnym materiálno-technickým zázemím a/alebo dostatočnými internými 
administratívnymi kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how 
na zabezpečenie prevádzky projektu v danej oblasti a uvedené zázemie 
a kapacity nemá zabezpečené ani prostredníctvom externého prevádzkovateľa 

 

4.6.5 Finančná a ekonomická stránka projektu  

Hodnotiace kritérium Je analýza celkových nákladov na vlastníctvo – Total Cost of Ownership (ďalej 
len „TCO“) vypočítané podľa postupov pre realizáciu TCO, uvedených v prílohe 
výzvy a vychádzajú hodnoty použité vo výpočte TCO z reálnych predpokladov? 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa súlad vypracovania a výpočtu TCO s metodikou uvedenou v 
prílohe výzvy. 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno - Hodnoty použité vo výpočte TCO vychádzajú z reálnych predpokladov a 
výpočet je v súlade s predloženou metodikou. 

Nie - Hodnoty použité vo výpočte TCO nevychádzajú z reálnych predpokladov a 
výpočet nie je v súlade s predloženou metodikou. 

 

Hodnotiace kritérium Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti o NFP podmienky účelnosti a vecnej 

oprávnenosti? 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa, či sú žiadané výdavky projektu vecne oprávnené v zmysle 

riadiacej dokumentácie prioritnej osi 7 OPII upravujúcej oblasť oprávnenosti 
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výdavkov, resp. výzvy na predloženie žiadosti o NFP a či spĺňajú podmienku 

účelnosti vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu (t.j. 

či sú potrebné/nevyhnutné na realizáciu projektu). 

Pozn.: V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (z titulu vecnej 

neoprávnenosti alebo neúčelnosti) sa v procese odborného hodnotenia výška 

celkových oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži. 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno - 70 % a viac finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových 

oprávnených výdavkov projektu je vecne oprávnených a zároveň účelných 

vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu. 

Nie - Menej ako 70% finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových 

oprávnených výdavkov projektu je vecne oprávnených a/alebo účelných 

vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu. 

 

Hodnotiace kritérium Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti o NFP podmienky hospodárnosti a 

efektívnosti? 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti 

a efektívnosti a či zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase. 

Uvedené sa overuje prostredníctvom stanovených benchmarkov (mernej 

investičnej náročnosti projektu) a/alebo finančných limitov, príp. zrealizovaného 

verejného obstarávania, vykonaného prieskumu trhu alebo ďalších nástrojov na 

overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (napr. znalecký posudok, štúdia 

uskutočniteľnosti, rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví). V 

prípade využitia zrealizovaného verejného obstarávania na overenie 

hospodárnosti a efektívnosti sa overenie realizuje aj prostredníctvom ďalšieho 

iného nástroja. 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno - Žiadané výdavky projektu sú hospodárne a efektívne a zodpovedajú 

obvyklým cenám v danom čase a mieste 

Nie - Žiadané výdavky projektu nie sú hospodárne a efektívne alebo 

nezodpovedajú obvyklým cenám v danom čase a mieste. 

Pozn.: pre objektívne posúdenie tohto kritéria bude vo vyzvaní a v Príručke pre 

hodnotiteľa uvedený spôsob preukazovania a postup overovania hospodárnosti 

a efektívnosti výdavkov. 

V prípade benchmarkov, ktoré sa vzťahujú na výstupy projektu (napr. XY EUR/m 

vybudovaného optického širokopásmového vedenia), ako aj finančných limitov, 

ktoré sa vzťahujú na konkrétne typy výdavkov (napr. informačná tabuľa), budú 

stanovené konkrétne hodnoty, ktoré budú pravidelne aktualizované podľa 

vývoja trhových cien. V prípade prekročenia stanovených benchmarkov sa 

posúdi, či toto prekročenie zodpovedá navrhnutému riešeniu a sťaženým 

podmienkam realizácie projektu. To znamená, že výdavky nad referenčnú 
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hodnotu benchmarku budú akceptovateľné ako oprávnené iba v odôvodnených 

objektívnych prípadoch vyplývajúcich zo stavebno-technických, 

technologických, prírodných, časových alebo iných špecifík. Prekročenie 

referenčnej hodnoty benchmarku bez relevantného a overiteľného 

odôvodnenia bude vyhodnotené ako nesplnenie uvedeného hodnotiaceho 

kritéria. 

V prípade prekročenia stanovených finančných limitov, alebo v prípade 

konkrétnych cien, ktoré budú nadhodnotené, budú príslušné výdavky znížené a 

projekt nebude diskvalifikovaný. 

Pri posudzovaní hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu sa berie do 

úvahy výška výdavkov projektu po ich prípadnom znížení odborným 

hodnotiteľom. 

 

Hodnotiace kritérium Je udržateľné financovanie prevádzky vytvoreného riešenia počas celej 

životnosti projektu a min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu? 

Predmet hodnotenia Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti projektu, t.j. finančného krytia 

prevádzky projektu prostredníctvom predloženia existujúcej zmluvy o podpore 

prevádzky systémov („SLA") relevantnej pre tento projekt. 

V prípade, ak to nie je možné, žiadateľ deklaruje v ŽoNFP dostatočné finančné 

prostriedky v rozpočte na zabezpečenie prevádzky v dobe životnosti projektu a 

min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu. 

Typ kritéria / Hodnotenie Vylučujúce kritérium Áno/Nie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

Áno – Žiadateľ predložil platnú zmluvy o podpore prevádzky systémov alebo 

deklaroval aspoň 20% finančných prostriedkov z celkových oprávnených 

výdavkov („COV“) projektu* rozpočtovaných ako vlastné zdroje rozpočtované 

vo svojom rozpočte (pozn. nejde o prostriedky navyše, ale napr. o preukázaný 

záväzok samosprávy dofinancovať prevádzku projektu). 

* V prípade 20% z COV nejde o súčasť rozpočtu ŽoNFP, ale ide o nastavenie 

limitu vychádzajúceho z percentuálneho podielu COV, t. j. ide o vlastné zdroje 

žiadateľa/ prijímateľa nad rámec vlastného spolufinancovania uvedeného v 

rozpočte ŽoNFP. 

Nie – Žiadateľ nepredložil platnú zmluvu o podpore prevádzky systémov alebo 

nedeklaroval aspoň 20% finančných prostriedkov z celkových oprávnených 

výdavkov projektu rozpočtovaných ako vlastné zdroje rozpočtované vo svojom 

rozpočte. 

 

4.7 Spôsob overenia hodnotiacich kritérií 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza párovanie bodových hodnotiacich kritérií na jednotlivé časti štúdie, v ktorých je 
možné hodnotiace kritéria overiť. 

Oblasť  Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a 
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prioritnej osi 

Hodnotiace kritérium Príspevok projektu k výsledkom pre lepšie vyžitie dát 

Hodnotenie Overenie v štúdii uskutočniteľnosti 

A: Projekt vytvára podmienky na 

zlepšenie rozhodovania na základe 

údajov 

2.1 Prehľad - Cieľ realizácie projektu 

2.1 Prehľad - merateľný ukazovateľ P0051 

7.3.2.1 - A1 Analýza prípadov použitia 

4.2 Ciele realizovaného projektu 

B: Projekt sprístupňuje nové 

dostupné údaje na analytické 

spracovanie 

2.1 Prehľad - Cieľ realizácie projektu 

7.3.2.2 A2 Zabezpečenie zdrojov dát  

3.4 Zvýšime zdieľanie údajov vo verejnej správe 

4.2 Ciele realizovaného projektu 

C: Projekt vytvára nové analytické 

modely použiteľné na 

rozhodovanie  

2.1 Prehľad - Cieľ realizácie projektu 

7.3.2.4 A4 Realizácia dátového modelu 

3.2 Vytvoríme nové služby a riešenia 

4.2 Ciele realizovaného projektu 

D: Výsledky projektu sú zverejnené 

vo formáte otvorených dát  

2.1 Prehľad - Cieľ realizácie projektu 

2.1 Prehľad - merateľný ukazovateľ P0217 

7.3.2.5 A5 Publikovanie výstupov 

3.3 Zvýšenie transparentnosti a otvorenosti vďaka otvoreným údajom 

 
Oblasť  Navrhovaný spôsob realizácie projektu 

Hodnotiace kritérium Posúdenie zlepšenia rozhodovania na základe výsledkov projektu  

Kritérium Overenie v štúdii uskutočniteľnosti 

1: Zlepšenie transparentnosti 

rozhodovania a zefektívnenie 

procesov štátu  

2.1 Prehľad - Cieľ realizácie projektu 

7.3.2.1 A1 Analýza prípadov použitia 

4.2 Ciele realizovaného projektu 

2: Zvýšenie dôveryhodnosti 

verejnej správy 

2.1 Prehľad - Cieľ realizácie projektu 

7.3.2.5 A5 Publikovanie výstupov 

7.5.2 Situácia po realizácií projektu 

7.6.2.1 Otvorenosť a transparentnosť 

3: Zvyšovanie spotrebiteľskej a 

spoločenskej hodnoty a/alebo 

vytvorenie potenciálu pre rast 

dátovej ekonomiky  

2.1 Prehľad - Cieľ realizácie projektu 

7.5.2 Situácia po realizácií projektu 

7.6.2.2 Posilnenie dátovej ekonomiky 

7.6.2.3 Zvýšenie spotrebiteľskej a spoločenskej hodnoty 

4. Aplikácia analytického 

spracovania údajov pre 

zefektívnenie a/alebo optimalizáciu 

vynaložených finančných 

prostriedkov verejnej správy 

2.1 Prehľad - Cieľ realizácie projektu 

4.2 Ciele realizovaného projektu 

7.6.2.4 Využitie dátovej vedy na optimalizáciu 
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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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