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DATALAB
Len krajina, ktorá
dokonale pozná a
efektívne riadi svoje dáta, vie
zjednodušiť život svojich občanov.

Premeniť verejnú správu na Slovensku na
“Data-driven state” - štát fungujúci na základe znalostí.
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Legislatíva

Financovanie

Dátová
kvalita

„Dokonale pozná“

oblasti, ktorým sa dátová kancelária venuje:

Referenčné údaje

1.

Prepájanie registrov, IS, databáz, zabezpečovanie princípu
1x a dosť

Otvorené údaje
Pomoc pri publikovaní otvorených údajov, rozvoj centrálneho
portálu data.gov.sk

Kvalita údajov
Podpora pri meraní a zvyšovaní kvality údajov
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„Efektívne riadi“

oblasti, ktorým sa dátová kancelária venuje:

Analytické použitie údajov

1.

Tvorba podporných nástrojov, aby štát tvoril politiku na
základe dát, analýz

Dátoví kurátori
Metodické usmerňovanie dátových kurátorov na Slovensku
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„Zjednoduší život“

oblasti, ktorým sa dátová kancelária venuje:

Stop byrokracii

1.

Nerobme z ľudí poštárov!

Moje údaje
Údaje sa stávajú najdôležitejšou hodnotou...

Legislatíva
Legislatívna a podlegislatívna pomoc pri práci s údajmi
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Zákon o údajoch
Východiská:

01
02
03

04

- Uznesenie vlády SR k AP OGP

Strategické dokumenty:

- SP Manažment údajov - SP Otvorené údaje
- NKIVS - OGP - SZ a SOUVS

Regulácia:

- Zákon o eGovernmente - Zákon o ITVS
- Zákon proti byrokracii - Výnos o štandardoch

EU:
- Open data a PSI; GDPR; FFoD;
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Zákon o údajoch
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Definície
- Verejný záujem - Centrálna dátová kancelária

01
02

- Dátoví kurátori - Analytické jednotky

.

Moje údaje (definícia, elektronická forma, práva vs. povinnosti, ...)
- Riadenie prístupu (Dobrovoľne; Zo zákona; Na základe verejného záujmu)
- Notifikácie o zmenách v mojich údajoch - Logovanie prístupov

Analytické jednotky
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- Definícia ich činnosti a ktoré sú vo verejnom záujme

Ďalšie témy???
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(dátová kvalita, zverejňovanie údajov, dôveryhodnosť údajov, manažment
údajov, klasifikácia dát, vlastníctvo dát, hodnota dát, inovácie, ...)

Zákon o údajoch - MPK
04.10.2019 – 24.10.2019

Návrh zákona vstupuje do Medzirezortného pripomienkového konania
(https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/699)
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Zákon o údajoch a Priestorové údajové zdroje
Synergie
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Vymedzenie Verejného záujmu (§ 2)
Verejným záujmom v oblasti údajov je:
a) zvyšovanie kvality údajov,
b) zabezpečenie prístupu k údajom za účelom tvorby verejných politík.

Definícia Verejnej úlohy
je úloha financovaná z verejných prostriedkov (§ 2 bod i zákona 3/2010 Z.z. Zákon NIPI)

Definovanie termínu Údaj (§ 3 bod c)
najmenšia nedeliteľná jednotka informácie uloženej v informačnom systéme orgánov verejnej moc

Špecializácia termínu Priestorový údaj
je každý údaj o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu polohu alebo
geografickú oblasť (§ 2 bod g zákona NIPI)

Popis Kvality údajov (§ 3 bod f)
kvalitou údajov merateľná charakteristika v informačných systémoch verejnej správy a vlastnosť údajov, ktorá vyjadruje
stupeň stotožnenia údajov vo vzťahu k skutočnosti, a tiež stav úplnosti, validity, konzistentnosti, správnosti a aktuálnosti,
ktorý vystihuje vhodnosť údajov pre špecifický účel

Špecializácia Kvality priestorových údajov a ich metaúdajov
Metaúdaje obsahujú informácie o kvalite a platnosti súborov priestorových údajov (§ 4 ods. 1 bod c
zákona NIPI). Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje...a zabezpečiť ich kvalitu...(bod 2)

Zákon o údajoch a Priestorové údajové zdroje
Prieniky

2

4

Moje údaje

1
Otvorené údaje

Konsolidovaný
Manažment údajov

3
Analytické využitie
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Zákon o údajoch a Priestorové údajové zdroje
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Otvorené témy
1
2

Integrácia metaúdajov
Systémové prepojenie Katalógov metaúdajov pre jednoznačný popis a vyhľadávanie údajov (data.gov.sk, Register priestorových
informácií, MetaIS, geopresovregion.sk a pod.). Vytváranie a aktualizácia metaúdajov na jednom mieste a ich automatizovaná
doménová (eGov, INSPIRE, Open Data) a administratívna (lokálna, regionálna, národná, EÚ, globálna) distribúcia.

Klasifikácia údajov
Mapovanie dopytu a ponuky zohľadnením existujúcich (napr. ISCSRU, INSPIRE témy) a pripravovaných klasifikácií (High
value datasets, Smernica (EÚ) 2019/1024 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora).
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Monitoring údajových tokov

Merateľný rámec poskytujúci objektívne sledovanie poskytovania a využívania údajov pre služby, aplikácie
poskytujúci prehľad údajových tokov pre ich poskytovateľov i používateľov.
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Metodické úsmernenia a technická podpora
Podpora pri aplikácii požiadaviek legislatívy a štandardov v praxi (podpora pre jednoznačnú identifikáciu údajov, referenčné
údaje, moje údaje, otvorené údaje, definícia otvorených licencií pre otvorené údaje a softvér, prepájanie údajov atď.).
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Vynútenie legislatívnych požiadaviek
Prehodnotiť potrebu prípadných sankčných mechanizmov pre dosiahnutie ambícií vymedzených právnym predpisom.

milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk
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Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu

Vďaka
za pozornosť
Milan Andrejkovič

Štefániková 15, 85101, Bratislava

datalab.digital

martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Dátová kancelária

Martin Tuchyňa
MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Tajovského 28,975 90, Banská Bystrica

Inspire.gov.sk

