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2Kontext
Strategický rámec

• Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky

• Strategické priority

• Manažment údajov

• Otvorené údaje

• Stratégia a Akčný plán implementácie INSPIRE v SR

Legislatíva

• Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

• Zákon o eGovernmente

• Zákon o geodézii a kartografii

• Zákon o informačných technológiách verejnej správy

• Zákon o Národnej infraštruktúre priestorových informácií

• Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

• Metodické usmernenie ÚPVII č. 3639-2019-oDK k referenčným údajom

• Postup pripojenia orgánov verejnej moci do IS CSRÚ

• Metodika k časovému harmonogramu vytvárania a sprístupňovania datasetov

• Centrálny model údajov – predstavenie modelu

Metodický rámec

https://datalab.digital/wp-content/uploads/NKIVS-SR_2016-1.pdf
https://datalab.digital/wp-content/uploads/UPPVII_SP_Manazment_udajov_vFinal-2.pdf
https://datalab.digital/wp-content/uploads/SP_Otvorene_udaje.pdf
http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/strategia-implementacie
http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/akn-plan
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211/20160701
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20190801
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/215/20191001
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/3/20160501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/20190601
http://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodick%C3%A9-usmernenie-%C3%9APVII-%C4%8D.-3639-2019-oDK-1-FINAL.docx
http://datalab.digital/wp-content/uploads/Postup-pripojenia-OVM-do-IS-CSRU-2-1.docx
http://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodika_k_casovemu_harmonogramu_vytvarania_a_spristupnovania_datasetov.docx
https://datalab.digital/wp-content/uploads/predstavenie_CMU_v1.2_final.pdf
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Motivácia
• Jednoznačné poskytovanie a využívanie údajov z pohľadu správnosti a aktuálnosti

sprehľadnenie a zefektívnenie údajových tokov v rámci verejnej správy

• Použitie pre výkon verejnej moci elektronicky na základe domnienky ich správnosti

• Podpora princípu „jedenkrát a dosť“

zníženie záťaže občanov a podnikateľov požadovaním údajov, ktoré už verejná správa má a skvalitnenie súvisiacich služieb

Legislatívne vymedzenie
• Referenčný údaj

je údaj objektu evidencie, ktorý je uvedený v zozname referenčných údajov (§ 49, ods.1, d)

• Referenčný register

je register, ktorý je uvedený v zozname referenčných údajov (§ 51, ods.1)

• Zoznam referenčných údajov (§ 51, ods.2)

vedie úrad podpredsedu vlády a tento zoznam obsahuje ku každému referenčnému registru:

• názov referenčného registra,

• správcu referenčného registra a registrátora referenčného registra,

• označenie referenčných údajov z tohto referenčného registra,

• údaj o tom, ktoré referenčné údaje sú získavané zo zdrojových registrov,

• oprávnenie správcu referenčného registra na udeľovanie prístupu k referenčným registrom.
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Terminológia a požiadavky na 
referenčné údaje

Objekt 
evidencie

Výkon 
verejnej moci Stotožnenie 

údajov

Modul 
Procesnej
Integrácie

a 
integrácie

údajov

Subjekt 
evidencie

Centrálny
Model 
údajov

Jednotný
referečný

identifikátor

Domnienka 
správnosti

Informačný 
systém 

Centrálnej správy 
referenčných 

údajov
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Zoznam referenčných registrov v MetaIS

https://metais.vicepremier.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20
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Zoznam údajov pre konzumovanie z IS CSRÚ na datalab.digital

https://datalab.digital/referencne-udaje/
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Vymedzenie
Priestorové referenčné údaje

• Sú údaje o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť, 
ktoré sú uvedené v zozname referenčných údajov.

• Ich vyhlasovanie prebieha v súlade s Metodickým usmernením ÚPVII č. 3639-2019-oDK k referenčným údajom

Referenčné priestorové údaje/registre

V súčasnosti prebieha príprava na vyhlásenie referenčných údajov v prípade:

• Údajov z Registra Adries

• Údajov z informačného systému geodézie, kartografie a katastra

Ďalšie údaje budú vyhlasované v súlade s Plánom vyhlasovania referenčných údajov

Potenciál a výzvy synergie s INSPIRE v SR

Koordinácia Povinných osôb cez ÚPVII a MŽP SR

• Podpora vyhlasovania priestorových údajov ako referenčné

• Harmonizácia priestorových údajov pre lepšie využitie v rámci eGov

• Širšie využitie priestorových údajov prepojením s nepriestorovými 

https://datalab.digital/referencne-udaje/
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Legislatívne vymedzenie

• Prepojené údaje

údaje vyjadrené referencovateľnými identifikátormi, ktoré sú automatizovane spracovateľné tak, že technické zariadenie, ktoré 
ich spracúva, porozumie ich významu; na opis údajov sa použijú dátové prvky z Centrálneho modelu údajov (§ 2, bod v Výnosu 
o štandarodch pre informačné systémy verejnej správy 55/2014 Z. z.)

• Každá entita a vzťah sú jednoznačne identifikované v danom priestore cez URI/IRI identfikátory s priradeným významom 

Prínosy
• Sémantická interoperabilita (zjednotenie významu informačného obsahu – dosiahnutie údajovej konzistencie)

Popis významu obsahu údajov zrozumiteľný pre stroje i ľudí. Podpora 5* Otvorených údajov. Ľahšia vyhľadateľnosť na webe.

• Tvorba pridanej hodnoty – nové znalosti 

Strojovo/človekom podporovaný vznik nových informácií kombináciou linkovaných údajov, objavovanie nových súvislostí

• Prepájanie priestorového a nepriestorového obsahu

Stieranie bariér pri využívaní potenciálu lokalizácie informácií bez polohových vlastností

Výzvy
• Komplexný koncept modelovania reality

Napriek definícii princípov sémantického webu v 2001 ako rozšírenia World wide web - širšie nasadenie je relatívne pomalé

• Vyššie technologické nároky 

Tvorba ontológií, jednotných referencovateľných identifikátorov, dereferenciácia, SW a APP podpora

• Obmedzené kompetentné odborné kapacity 
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Existujúce komponenty

• Centrálny model údajov

Register údajových modelov (ontológií) a číselníkov

• Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ)

Systém poskytujúci technologickú podporu pre konsolidované zdieľanie údajov vo verejnej správe (poskytuje služby Modulu
procesnej integrácie a integrácie údajov)

Kľúčové koncepty

• Triplet

Základná informačná jednotka v sémantickom webe. Je reprezentovaná trojicou: subjekt, predikát, objekt. V zjednodušenej forme
je to možné pochopiť prostredníctvom príkladu : Mama má Emu

• Jednotný referencovateľný identifikátor

Predstavuje koncept unikátneho globálneho identifikátora v rámci priestoru Slovenskej republiky i v medzinárodnom kontexte

• Stotožňovanie

Zjednocovanie rôznych identifikátorov pre ten istý koncept (entitu i vzťah) ich vzájomným mapovaním 

• Dereferenciácia

Je proces, kedy je referencovateľný identifikátor (URI) entity zároveň možné použiť aj ako URL lokátor entity. Tým je možné 
zabezpečiť zobrazenie entity vo webovom prehliadači ako aj získať informácii o entite v štruktúrovanom formáte (RDF/XML, 
JSON, XML...). 
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Prepojené údaje na Slovensku

• Slovpedia, LOD Slovakia

Databáza Slovenských prepojených otvorených údajov verejnej správy

• Priestorové prepojené (INSPIRE) údaje 

Príklady priestorových údajov sprístupnených na základe INSPIRE ontológií vytvorených v rámci projektu SmartOpenData

Prepojené údaje v zahraničí

• CZ Otevřené formální normy + príklady

Propojená data

Propojená prostorová data

Jak získat kvalitnější data katastru díky INSPIRE?

• BE  Linked Data Open Standards for Linked Organisations

• BE  LinkedData approach tounlock spatial objects

• NL Status Linked Data in the Netherlands

• NO OpenELS presentation & demo; and status Norway

• ES Linked Data in CNIG

• CH The Linked Data Service of the Swiss Federal Spatial Data Infrastructure

• UK Implementing the Spatial Data on the Web Best Practices in the UK

https://2019.semantics.cc/slovpedia%E2%80%93-database-slovakian-linked-open-government-data
http://www.pilod.nl/w/images/7/7d/20190312_RCE_03_Liska.pdf
https://data.sazp.sk/dataset
https://ofn.gov.cz/propojen%C3%A1-data/draft/
https://ofn.gov.cz/prostorov%C3%A1-data/2019-08-22/#prostorov%C3%A1-linked-data
https://inspirujmese.cz/wp-content/uploads/2019/08/16_cpx.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/download/attachments/332217789/MIG_T_56_Linked_data_Flanders.pptx?version=1&modificationDate=1564160315731&api=v2
http://www.pilod.nl/w/images/2/20/20190312_RCE_04_Buyle.pdf
http://www.pilod.nl/w/images/8/80/20190312_RCE_13_Folmer.pdf
http://www.pilod.nl/w/images/8/84/20190312_RCE_14_Mellum.pdf
http://www.pilod.nl/w/images/a/a5/20190312_RCE_16%C2%AD_Martin_Agundez.pdf
http://www.pilod.nl/w/images/d/d8/20190312_RCE_17_Di_Donato.pdf
http://www.pilod.nl/w/images/3/34/20190312_RCE_20_Roberts.pdf
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Odporúčania pre ďalšie aktivity

• Jednoduchšie a zrozumiteľne odkomunikovať prínosy ale aj očakávania prepájania údajov

• Pripraviť zrozumiteľné príklady pre kľúčové koncepty nad reálnymi SK dátami aj so vzorkami

• Pre tvorbu a správu jednotného referencovateľného identifikátora

• Na tvorbu tripletov a používania ontológií, tvorbu nových ontológií číselníkov

• Ukážky procesu stotožňovania entít

• Možnosti sprístupňovania linkovaných údajov

• Používanie súvisiacich sw desktop/web nástrojov

• Ďalšie praktické príklady využívania prepojených údajov

• Začať v menšom ale kvalitnejšie

• Identifikovať atraktívny príklad ich použitia – Selling use case

• Podporiť aktívnych poskytovateľov relevantných údajov a zabezpečiť ich sprístupnenie pre vybraný príklad použitia

• Podpora tvorby sw a aplikácií na vizualizáciu a využívanie prepojených údajov

• Podporiť aktivity na zvyšovanie povedomia

• Ľudské zdroje

• Investovať do odborných kapacít 

• Podpora vzdelávania a uplatnenia absolventov

• Projektové výzvy ÚPVII

• Projekty MŽP SR (ESPUS a JPPUS)
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Vďaka 
za pozornosť

datalab.digital

Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu 

Štefániková 15, 85101, Bratislava

andrej.hajduch@vicepremier.gov.sk

Andrej Hajduch
Dátová kancelária

Martin Tuchyňa
MŽP SR

Inspire.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tajovského 28,975 90, Banská Bystrica

martin.tuchyna@enviro.gov.sk
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