
 
  

Stratégia a akčný plán sprístupnenia  
a používania otvorených údajov 

verejnej správy 
 



Predstavenie nelegislatívneho materiálu 

•  Úloha z uznesenia vlády SR č. 104/2017 z 1. marca 2017 k Akčnému plánu Iniciatívy 

pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 

 

 

  Materiál obsahuje dve základné časti: 

•  Stratégia 

•  Akčný plán 
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Predstavenie nelegislatívneho materiálu 
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•  Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov 
-  Základné princípy a pravidlá zverejňovania otvorených údajov  
-  Organizačné zabezpečenie  
-  Finančné zabezpečenie  

•  Akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov  
-  Legislatívne opatrenia 
-  Procesné opatrenia 
-  Technologické opatrenia  
 

•  Stratégia a akčný plán 
-  Realizácia v období 2017 – 2020  



Obsah Stratégie  
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1.  Východiskový stav          

2.  Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození     
    

3.  Stratégia pre roky 2017 - 2020        
   

4.  Základné pravidlá zverejňovania otvorených údajov      
  

5.  Akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy   



Ciele Stratégie 
 •  Dosiahnuť komplexný pokrok v téme otvorených údajov 

•  Zlepšiť postavenie SR v medzinárodnom porovnávaní členských štátov v EÚ 
•  Cieľová skupina – Verejná správa  
 

•  Zlepšiť dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov 
•  Zvýšiť počet inštitúcií verejnej správy a samosprávy, ktoré publikujú otvorené 

údaje 
•  Zvýšiť rozsah a kvalitu publikovaných údajov štátnej správy 
•  Umožniť používanie otvorených údajov na právne účely  
•  Cieľová skupina – Verejnosť, verejná správa, sociálno-ekonomickí partneri 

•  Zvýšiť dynamiku a prínos dátového hospodárstva 
•  Zvýšiť dynamiku a prínosnosť dátového hospodárstva 
•  Zlepšiť zapojenie Slovenskej republiky do jednotného digitálneho trhu 
•  Cieľová skupina – Malé a stredné podniky, verejnosť, organizácie výskumu a 
   vývoja, start-upy 
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Akčný plán 
 •  Legislatívne opatrenia 

•  Zákon o údajoch (vypracovanie návrhu zákona) 
•  Novelizácia výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné  
   systémy verejnej správy  
 
 

•  Procesné opatrenia 
•  Metodika pre vytváranie metadát a popisovanie datasetov 
•  Metodika pre vytvorenie dátového inventára a katalógu otvorených údajov 
•  Metodika k časovému harmonogramu vytvárania a sprístupňovania datasetov  
•  Licenčný rámec pre otvorené údaje 
•  Zabezpečenie ochrany dôverných údajov 
•  Vymenovanie hlavného dátového kurátora a dátového kurátora v inštitúciách 

verejnej správy 
•  Organizovanie odborných školení 
 

© NASES 2017 6 



Akčný plán 
 •  Procesné opatrenia 

•  Ukladanie metadát datasetov na portáli data.gov.sk 
•  Vytvorenie diskusného fóra k datasetom na portáli data.gov.sk 
•  Spolupráca s odbornou verejnosťou pri vypracovaní analýzy možnosti poskytovania 

nadstavbových služieb pre používateľov otvorených údajov 
•  Publikovať vzorové zmluvné podmienky nadstavbových služieb na portáli 

data.gov.sk 
•  Poskytovanie dodatočnej služby autorizovaných datasetov verejnej správy 
 
 

•  Technologické opatrenia 
•  Sprístupňovanie datasetov v minimálnej kvalite úrovne 4 
•  Prevádzkovanie centrálne technických komponentov  
•  Zabezpečenie ďalšieho rozvoja centrálnych technických komponentov 
•  Vytvorenie prostredia k získaniu spätnej väzby od používateľov datasetov na portáli 

data.gov.sk 
 

© NASES 2017 7 



Akčný plán 
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Organizačné zabezpečenie 
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Organizačné zabezpečenie 
  
•  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

•  Príspevková organizácia Úradu vlády SR 
•  Zabezpečenie plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a 

prevádzkovanie elektronických sietí služieb Úradu vlády SR 
•  Realizátor projektu Elektronické služby Úradu vlády SR – eDemokracia a otvorená 

vláda  
 
 

•  Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Centrálne riešenie Open Data 
•  Participácia pri tvorbe štúdie uskutočniteľnosti 
•  Verejná diskusia k štúdii uskutočniteľnosti  
•  Posudzovanie štúdie uskutočniteľnosti UHP  
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Ďakujem za pozornosť 


