Ministerstvo financií SR
Sekcia informatizácie spoločnosti
č. MF/022908/2015-171

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/022908/2015-171 pre riadenie kvality údajov

Prvá časť – Pojmy a definície dátovej kvality
Článok I – Účel a rozsah použitia
Účelom toho metodického usmernenia je poskytnúť orgánom verejnej moci bližšie informácie k
náležitostiam riadenia kvality údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti stotožňovania a referencovania
referenčných údajov a základných číselníkov, ktorá vyplýva z § 51 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 305/2013 Z. z.“).

Článok II – Základné pojmy a definície
Na účely tohto metodického usmernenia je
(1.)
a) správcom Modulu úradnej komunikácie (ďalej len „MUK“) – dátová časť ostatných úsekov
podľa § 10 ods. 11 písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo financií“).
b) správcom MUK – dátová časť vnútornej správy podľa § 10 odsek 11 písm. c) zákona č.
305/2013 Z. z je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). Služby MUK
– dátová časť ostatných úsekov sú realizované informačným systémom Centrálnej správy referenčných
údajov,
(2.)
dátovou politikou pravidlá a zámery riadenia vzniku, spracovávania, integrity, bezpečnosti,
kvality a používania údajov a informácií,
(3.)
Data Stewardom vlastník údajov na strane orgánu verejnej moci; Data Steward dohliada na
nastavenie riadenia kvality údajov, je zodpovedný za stotožňovanie údajov na základe reportov o kvalite
údajov,
(4.)
Supervízorom dátový špecialista správcu MUK – dátová časť; Supervízor údajov konfiguruje
správanie systému pre poskytovanie, riadenie kvality údajov až konzumáciu na základe riadiacich
údajov prevzatých z Meta IS 2, alebo nastavených Data Stewardom; Supervízor riadi, monitoruje a
vyhodnocuje prevádzku systému a riadenie kvality údajov. Supervízor údajov ošetruje výnimočné
situácie pri spracovaní údajov,
(5.)
gestorom dátovej politiky riadiaci pracovník orgánu verejnej moci zodpovedný za riadenie
dátovej politiky vrátane dátovej kvality,
(6.)
objektmi evidencie súbor údajov o subjekte evidencie, ktorým je spravidla entita reálneho sveta
(napríklad fyzická osoba, daňový subjekt),
(7.)

atribútom dátovej kvality je vlastnosť údajov stanovená ako cieľ riadenia kvality,

(8.)

kritériom dátovej kvality je spôsob hodnotenia naplnenia stanoveného atribútu kvality,

(9.) dátovou kvalitou časť manažmentu dát a informácií, zabezpečujúcou zhodu dát s kritériami na ne
kladenými,
(10.) požiadavkami na dátovú kvalitu požiadavky formulované Data Stewardom na základe osobitných
ustanovení, ktorými sa riadi orgán verejnej moci, ktoré pracujú s predmetnými dátami,
(11.) procedúrami dátovej kvality aplikácia kontroly zhody dát s na nich kladenými kritériami v
automatizovaných prostriedkoch,
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(12.) scenármi dátovej kvality stavebný prvok procedúr; predstavuje kontrolu zhody jedného alebo
skupiny spravidla príbuzných kritérií s kontrolovanými dátami,
(13.) Data Profilingom súbor analýz dát vykonávaných v štádiu plánovania dátovej kvality pre iniciálne
identifikovanie kritérií dátovej kvality a existujúcich a potenciálnych chýb v údajoch; tento nástroj je
súčasťou MUK – dátová časť ostatných úsekov,
(14.) deduplikáciou identifikácia viacnásobnej prítomnosti hodnoty označenej ako unikátna,
(15.) stotožnením jednoznačné priradenie hodnôt údajov k subjektu evidencie v registri a následné
logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri prostredníctvom
identifikačného údaja,
(16.) referencovaním použitie údaja objektu evidencie v podobe, ktorá je zhodná s podobou, v ktorej je
referenčný údaj vedený v referenčnom registri,
(17.) obohacovaním doplnenie nových údajov alebo vlastností údajov poskytujúce pridanú hodnotu pri
interpretácií dát,
(18.) administrátorom špecialista správcu MUK – dátová časť; Administrátor zabezpečuje manažment
používateľských účtov, oprávnení a systémových nastavení, žiadostí o distribúciu a správu metaúdajov.

Článok III – Atribúty dátovej kvality
Pre účely tohto metodického usmernenia atribútmi dátovej kvality sú:
(1.) referenčnou integritou stav, keď sú referenčné údaje z objektu evidencie stotožnené so
subjektom evidencie a následne referencované s referenčnými údajmi z referenčných registrov;
referencovanie údajov umožňuje udržanie dátovej kvality referenčných údajov používaním týchto údajov
v podobe, v akej sú evidované v referenčných registroch,
(2.) kompletnosťou atribút dátovej kvality vyjadrujúci kompletnosť dátového prvku objektu evidencie;
kompletnosť dát znamená, že všetky údaje z objektu evidencie, považované alebo označené za
povinné, sú prítomné v dátovom prvku,
(3.) konzistentnosťou atribút dátovej kvality konzistentnosť opisuje vzájomné logické vzťahy medzi
údajmi v spracovávaných objektoch evidencie; ide o vzťahy dané prírodnými zákonmi, všeobecne
záväznými nariadeniami a zákonmi, alebo inak definovanými Supervízorom objektu evidencie, pričom
údaje spĺňajú pravidlá pre vzájomné vzťahy, napríklad dátum narodenia musí byť skôr ako dátum úmrtia
a pod.,
(4.) aktuálnosťou atribút predstavujúci podmienku dátovej kvality, požadujúcu aby údaje boli časovo
príslušné a považované za aktuálne; pre údaje, ktorých sa atribút aktuálnosti týka, nesmú byť
aktualizované pred stanoveným dátumom,
(5.) detailnosťou atribút predstavujúci požiadavku kladenú na mieru detailnosti údaju, napríklad že
sumy sú požadovanej miery presnosti (desatinné čísla, miera zaokrúhlenia); miera detailnosti údajov
popisného charakteru súvisí aj s kompletnosťou údajov: napríklad miera detailnosti adresy bydliska
definuje kritériá kompletnosti údajov adresy v podobe minimálnych vyplnených údajov – nevyplnenie
ulice a popisného čísla je skôr nedostatkom kompletnosti údajov ako detailnosti údajov,
(6.) unikátnosťou atribút požadujúci, aby unikátne identifikátory, ktoré by nemali byť podľa osobitných
predpisov, ktorými sa orgán verejnej moci riadi, duplicitné, ako napríklad IČO, identifikátor fyzickej
osoby a pod., boli v danom stĺpci či riadku prítomné len raz,
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(7.) správnosťou zhoda údajov s kritériami, ktoré stanovujú formát dát; východiskom pri tom je výnos
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. zo 4. marca 2014 o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Článok IV - Princípy riadenia dátovej kvality vo verejnej správe
Princípy riadenia dátovej kvality predstavujú základné pravidlá práce s dátami. Princípmi riadenia
dátovej kvality vo verejnej správe je:
(1.)

orgán verejnej moci spracovávajúci údaje má zavedené riadenie kvality údajov v rámci
manažérskych funkcií,

(2.)
orgán verejnej moci má vypracovanú dátovú politiku pre údaje spracovávané v jeho
agendových alebo iných informačných systémoch,
(3.)
orgán verejnej moci spracovávajúci údaje má definované kritériá dátovej kvality pre
spracovávané údaje,
(4.)

orgán verejnej moci pravidelne vyhodnocuje dátovú kvalitu ním spracovaných údajov,

(5.)

orgán verejnej moci proaktívne opravuje prípadné nedostatky v dátovej kvalite,

(6.)
orgán verejnej moci proaktívne hľadá príčinu prípadných nedostatkov v dátovej kvalite
a eliminuje ich výskyt,
(7.)
atribúty dátovej kvality uvedené v článku III tohto usmernenia sú zahrnuté do prevádzkových
procesov orgánu verejnej moci,
(8.)
atribúty majú v procese zavádzania riadenia dátovej kvality špecifikované do formy kritérií
s následným zavedením do prevádzkového merania a vyhodnocovania.

Druhá časť – Vznik a používanie referenčných údajov
Článok I – Vznik referenčných údajov
(1.)
Referenčné údaje vznikajú schválením návrhu na vyhlásenie referenčného registra
obsahujúceho predmetné referenčné údaje v zozname referenčných registrov vedenom ministerstvom
financií podľa § 51 zákona č. 305/2013 Z. z.
(2.)

Ministerstvo financií vyhlási údaj za referenčný, ak spĺňa nasledovné kritéria:
a) definíciu referenčného údaja podľa § 51 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.,
b) údaj je potrebný pre výkon agendy organu verejnej moci, alebo pre administratívne úkony
súvisiace s činnosťou orgánu verejnej moci,
c) údaj má charakter stavu alebo výsledku aktivít subjektu evidencie, teda nie je transakčného
charakteru,
d) údaj je využívaný viacerými orgánmi verejnej moci.

(3.)
Orgán verejnej moci, ktorý je správcom údajov, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 2 alebo
orgán verejnej moci, ktorý tieto údaje používa, podáva ministerstvu financií návrh na ich vyhlásenie za
referenčné.
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(4.)
Proces vyhlásenia údajov za referenčné je ustanovený zákonom a pozostáva z nasledovných
krokov:
a) Ministerstvo financií prijme návrh na zaradenie registra do zoznamu referenčných registrov,
označenie referenčných údajov, zdrojových registrov alebo návrh na zmeny už existujúcich
položiek zoznamu referenčných registrov (ďalej len „návrh“) vo forme elektronického formulára
podľa Prílohy č.1.
b) Ministerstvo financií zverejní návrh na pripomienkovanie organom verejnej moci a iným osobám
spôsobom, akým sa zverejňujú návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, a to na
Portáli právnych predpisov.
c) Orgán verejnej moci, ktorý používa alebo spravuje údaje navrhnuté na vyhlásenie za
referenčné, sa zúčastňuje pripomienkového konania v rámci ktorého oznamuje používanie
týchto údajov, vrátane uvedenia osobitných predpisov, ktoré ho oprávňujú v budúcnosti
pristupovať k týmto údajom (príloha č.2.) a podáva pripomienky k návrhu na ich vyhlásenie za
referenčné údaje.
d) Po ukončení pripomienkového konania ministerstvo financií aktualizuje zoznam referenčných
registrov v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy, na ústrednom portáli
verejnej správy a na svojom webovom sídle.

Článok II – Používanie referenčných údajov
(1.)
Ak orgán verejnej moci pri výkone svojich agend používa referenčné údaje alebo základné
číselníky, alebo je správcom referenčného registra alebo základného číselníka, je povinný pre
zabezpečenie kvality údajov použiť služby MUK– dátová časť podľa § 10 ods. 11 písm. c) a d) zákona
č. 305/2013 Z. z.
(2.)
Ak orgán verejnej moci pri výkone svojich agend používa referenčné údaje alebo základné
číselníky, alebo je správcom referenčného registra alebo základného číselníka obsahujúceho údaje iné
než podľa § 10 ods. 11 písm. c) zákona č. 305/2013 Z. z., je povinný použiť pre potreby zabezpečenia
kvality údajov MUK – dátová časť ostatných úsekov, ktorého správcom je ministerstvo financií.

Tretia časť - Proces riadenia dátovej kvality
Proces dátovej kvality pozostáva z aktivít plánovania, implementácie, monitoringu a implementácie
opatrení, ktoré sa cyklicky opakujú na základe predchádzajúcich výsledkov a skúseností.

Článok I - Plánovanie
Organizačné predpoklady

(1.)
Orgán verejnej moci vypracuje dátovú politiku s ohľadom na špecifiká spracovávaných údajov
vo svojich agendových informačných systémoch. Definuje taktiež ciele v oblasti dátovej politiky, ktoré
začlení do sledovaných cieľov orgánu verejnej moci.
(2.)
Orgán verejnej moci vymenuje riadiaceho pracovníka- gestora zodpovedného za dátovú politiku
a dátovú kvalitu.
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(3.)
Orgán verejnej moci ustanoví výkonnú rolu dátovej kvality, ktorou je Data Steward. Data
Steward je metodicky riadený gestorom dátovej politiky. Je možné vytvoriť jednu rolu pre celý orgán
verejnej moci, prípadne menovať Data Stewarda pre každý organizačný útvar alebo agendový
informačný systém zvlášť, čo závisí najmä od možností obsiahnuť problematiku údajov používaných
a spravovaných v rámci rôznych organizačných zložiek orgánu verejnej moci.
(4.)
Orgán verejnej moci definuje základné procesy dátovej kvality: plánovanie, nasadenie,
monitoring a implementácia opatrení s jednoznačne stanovenou zodpovednosťou.
(5.)
Orgán verejnej moci naplánuje základný obsah a poradie krokov projektu zavedenia riadenia
dátovej kvality v závislosti od analýz objektov evidencie v správe orgánu verejnej moci.
Identifikácia objektov a špecifikácia kritérií dátovej kvality
Identifikácia objektov evidencie a údajov

(6.)
Gestor a Data Steward identifikujú objekty evidencie, ktoré budú predmetom riadenia dátovej
kvality, predovšetkým objekty evidencie obsahujúce základné číselníky a referenčné údaje pomocou
zoznamu referenčných registrov a zoznamu základných číselníkov ktorý je vedený v centrálnom
metainformačnom systéme a sprístupnený na Ústrednom portále verejnej správy alebo na webovom
sídle ministerstva financií.
(7.)
Referenčné údaje a základné číselníky obsiahnuté v objektoch evidencie spravovaných
orgánom verejnej moci budú predmetom stotožňovania a referencovania a podľa § 52 ods.1 a § 54a
zákona č.305/2013 Z. z., pričom ich Data Steward rozdelí na
a) referenčné údaje z referenčných registrov, ktorých správcom je ministerstvo vnútra alebo
okresné úrady a základné číselníky, ktorých gestorom je ministerstvo vnútra,
b) referenčné údaje a základné číselníky neuvedené v písm. a) .
(8.)
Na základe tohto rozdelenia orgán verejnej moci na referencovanie používa príslušný MUK –
dátová časť, podľa odsekov 5 a 6 článku II prvej časti.
(9.)
Orgán verejnej moci podpíše dohodu o integračnom zámere na informačné systémy realizujúce
funkcionalitu MUK dátová časť.
(10.) Z objektov evidencie vybraných pre riadenie dátovej kvality Data Steward identifikuje ostatné
údaje, ktoré budú predmetom kontroly a riadenia dátovej kvality.
Špecifikácia požiadaviek na dátovú kvalitu

(11.) Data Steward špecifikuje požiadavky na dátovú kvalitu, definované objektmi evidencie
a osobitnými predpismi, ktorými sa orgán verejnej moci riadi a ktorými sa riadi vznik, používanie
a spracovávanie predmetných objektov evidencie. Sú nimi, okrem povinnosti stotožnenia a následného
referencovania referenčných údajov a základných číselníkov, napríklad rozsah povinných údajov
v objekte evidencie definujúci kritériá kompletnosti dátového prvku, časová platnosť a závislosti.
Špecifikácia kritérií dátovej kvality

(12.) Pri definovaní kritérií sa okrem špecifikácie požiadaviek využívajú poznatky získané pomocou
nástroja Data Profilingu. Supervízor pomocou Data Profiling získa informácie o dátach v rozsahu
potrebnom na návrh kritérií dátovej kvality.
(13.) Data Profiling sa odporúča dať do vzťahu s existujúcimi alebo vytvorenými pravidlami, ktorými
sa orgán verejnej moci riadi. Výstupom špecifikácie požiadaviek na dátovú kvalitu a data Profilingu je
súbor kritérií dátovej kvality.
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(14.) Pre každé kritérium dátovej kvality orgán verejnej moci stanoví požadovaný želaný stav.
Znamená to, že napríklad v oblasti kompletnosti môže byť plná kompletnosť povinných údajov. Pre
niektoré údaje, ktoré sú menej významné, je možné stanoviť aj nižšie hranice, ktorých splnenie sa bude
považovať za uspokojivé.
(15.) Požadovaný želaný stav v oblasti referencovania je 100 % referenčná integrita, teda 100
%stotožnenie referenčných údajov a základných číselníkov v objektoch evidencie orgánu verejnej moci.
(16.) Orgán verejnej moci určuje priority cieľov dátovej kvality a snaží sa o dosiahnutie prioritných
cieľov ako prvých.
(17.) Na základe požiadaviek na kvalitu (od Data Stewarda) a Data Profilingu (s potrebnou analýzou
dát) vytvorí Supervízor formálny dokument obsahujúci
a) základné údaje získané pomocou Data Profilingu,
b) kritériá dátovej kvality cieľovej kvality dát a
c) navrhnuté procedúry dátovej kvality, ktoré majú zabezpečiť dosiahnutie cieľovej kvality dát.
(18.) Tento dokument slúži ako základný nástroj pre komunikáciu medzi Data Stewardom a
Supervízorom.
Príprava procedúr riadenia dátovej kvality
Návrh procedúr dátovej kvality

(19.) Supervízor navrhne na základe požiadaviek na dátovú kvalitu a kritérií dátovej kvality vhodné
procedúry dátovej kvality využívajúce dostupné nástroje dátovej kvality, ktorými sú napríklad:
stotožňovanie, referencovanie, dekompozícia, štandardizácia, hodnotové transformácie, alebo
deduplikácia.
(20.) Ak sa jednotlivé scenáre procedúry stotožňovania referenčných údajov opierajú o jednoznačné
kritériá, ktoré so sebou nenesú riziko nesprávneho rozhodnutia, sú zaradené do automatických
scenárov stotožňovania. V prípade nejednoznačného stotožňovania, - teda, ak sa stotožňovanie opiera
o nejednoznačné kritériá, ktoré so sebou nesú riziko nesprávneho rozhodnutia, sú zaradené do
asistovaného stotožňovania vykonávaného v príslušnom MUK dátová časť Data Stewardom.
(21.) Ak sa jedná o referenčné údaje podľa odsek 6 článku II druhej časti tohto usmernenia, pre
realizáciu procedúry stotožnenia sa použijú nasledovné služby MUK- dátová časť ostatných úsekov:
Názov služby

Kód Meta IS

Zápis údajov do IS CSRÚ

sluzba_is_49251

Poskytnutie výpisu o kontrole kvality referenčných údajov voči
referenčným údajom IS CSRÚ

sluzba_is_49258

Asistované poskytnutie výpisu o kontrole kvality referenčných údajov
voči referenčným údajom IS CSRÚ

sluzba_is_49259

(22.) Orgán verejnej moci je podľa § 52 ods.1 zákona č. 305/2013 Z. z. povinný referencovať
referenčné údaje a základné číselníky. Ak sa jedná o referenčné údaje podľa odseku 6 článku II druhej
časti, pre realizáciu procedúry referencovanie sa použijú nasledujúce služby MUK – dátová časť
ostatných úsekov:
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Názov služby

Kód Meta IS

Poskytnutie údajov z IS CSRÚ na synchronizáciu

sluzba_is_49253

Notifikácia o zmene
(23.) Procedúry dátovej kvality pozostávajú z jednotlivých scenárov dátovej kvality. Formálnym
výstupom návrhu procedúr dátovej kvality bude „Technická dokumentácia procedúr dátovej kvality“.
Implementácia a testovanie procedúr

(24.) Supervízor zabezpečí implementáciu a otestovanie navrhnutých scenárov procedúr dátovej
kvality, ktoré smerujú k naplneniu cieľových kritérií. Ak napĺňajú príslušné kritériá dátovej kvality, sú
postupne zaraďované do výslednej procedúry dátovej kvality. V opačnom prípade musí Supervízor
zvoliť iné nástroje na dosiahnutie kritérií.
(25.) Napĺňanie cieľových kritérií dátovej kvality je postupne vyhodnocované nástrojmi Data Profilingu
(interaktívna komunikácia Data Stewarda s Administrátorom) s finálnou formalizáciou vo forme
testovacích scenárov.
(26.) Ak sa jednotlivé scenáre procedúry opierajú o jednoznačné kritériá, ktoré so sebou nenesú
riziko nesprávneho rozhodnutia, sú zaradené do automatických scenárov. V prípade nejednoznačného
stotožňovania, - teda, ak sa stotožňovanie opiera o nejednoznačné kritériá, ktoré so sebou nesú riziko
nesprávneho rozhodnutia, sú zaradené do asistovaného stotožňovania.
Odsúhlasenie procedúr dátovej kvality

(27.) V iniciálnej fáze implementácie Supervízor odsúhlasí implementované procedúry a ich výstupy
s Data Stewardom. Na základe schválenia Data Stewardom sú procedúry pripravené na nasadenie
v produkčnom prostredí.
(28.) V prípade neodsúhlasenia procedúr na ktoromkoľvek stupni sú procedúry a ich scenáre ďalej
upravované.

Článok II - Nasadenie
Nasadenie dátovej kvality je implementáciou odsúhlasených procedúr dátovej kvality v aplikačnom
prostredí MUK – dátová časť ostatných úsekov vykonávajúcom kontrolu dátovej kvality.
Nasadenie procesov dátovej kvality do prevádzky

(1.)

Supervízor naplánuje s Data Stewardom implementáciu pripravených procedúr dátovej kvality.

(2.)

Supervízor zabezpečí nasadenie pripravených procedúr dátovej kvality do prevádzky.

(3.)

Supervízor s Data Stewardom zabezpečí prevádzkovú integráciu systémov.

(4.)
Príslušný MUK – dátová časť zabezpečí základné služby dátovej kvality: automatické
Poskytnutie výpisu o kontrole kvality a Asistované poskytnutie výpisu o kontrole kvality.
(5.)
Administrátor zabezpečí prevádzkovanie služieb dátovej kvality, pričom procesy dátovej kvality
sú vykonávané v režimoch
a) automatické scenáre dátovej kvality pozostávajúce z procedúr automatickej kontroly údajov a
automatického stotožňovania,
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b) asistované stotožňovanie.
Prevádzka a podpora IS a procesov dátovej kvality

(6.)
Prevádzka MUK – dátová časť je zabezpečená správcom, pričom procedúry spracovávajúce
dátovú kvalitu sa sledujú a vyhodnocujú Supervízorom, ktorý je za tieto procesy zodpovedný.
(7.)
Správca MUK – dátová časť (Supervízor, Administrátor) má prístup iba k prevádzkovým
údajom súvisiacim s výkonom procedúr dátovej kvality, Data Steward má prístup k samotným dátam a
je zodpovedným za dáta a ich kvalitu.

Článok III - Monitoring
Kontinuálne meranie a vyhodnocovanie dátovej kvality

(1.)
Monitoring predstavuje najmä kontinuálne meranie dátovej kvality a jej vyhodnocovanie.
Uskutočňuje sa podľa potreby – ad hoc, alebo pri stanovených príležitostiach- po určitom alebo
v určitom čase, prípadne ako aktivita spustená iným procesom/ aktivitou.
(2.)
Súčasťou vyhodnocovania dátovej kvality je vizualizácia výsledkov dátovej kvality. Správca
MUK- dátová časť sprístupní na portáli reporty dátovej kvality a v prípade požiadavky zo strany orgánu
verejnej moci, vystaví report tak, aby odrážal špecifiká orgánu verejnej moci.
Pravidelné prehodnocovanie pravidiel a požiadaviek na dátovú kvalitu

(3.)
Na základe analýzy spracovávaných objektov evidencie a Data Profilingu orgán verejnej moci
aktualizuje svoju dátovú politiku a jej ciele.
(4.)
Orgán verejnej moci, ktorý používa alebo spravuje údaje navrhnuté na vyhlásenie za
referenčné, sa zúčastňuje pripomienkového konania v rámci ktorého oznamuje používanie týchto
údajov, vrátane uvedenia osobitných predpisov, ktoré ho oprávňujú v budúcnosti pristupovať k týmto
údajom (príloha č.2.) a podáva pripomienky k návrhu na ich vyhlásenie za referenčné údaje. Na základe
výsledkov procesu vyhlasovania údajov a registrov za referenčné, aktualizuje svoju dátovú politiku
a politiku riadenia kvality údajov.
(5.)
Pravidlá dátovej kvality, prípadne konkrétne kritériá kvality musia byť pravidelne
prehodnocované, pri zmene objektov evidencie alebo ich častí, alebo pri zmene ustanovení a pravidiel,
ktorými sa orgán verejnej moci riadi.
(6.)
Orgán verejnej moci na základe dohody so správcom MUK- dátová časť komunikuje zmenu
spracovávaného objektu evidencie spolu so zmenenými kritériami Supervízorovi.
Identifikovanie nedostatkov dátovej kvality

(7.)
Data Steward pri pravidelnom vyhodnocovaní výsledkov analyzuje príčiny vzniku chybných
údajov, pričom si všíma aj opakujúce sa chyby.
(8.)

Identifikuje vlastníkov procesov, pri ktorých chyby vznikajú a adresuje svoje zistenia.

(9.)

Oprava referenčných údajov sa realizuje podľa § 53 zákona č. 305/2013 Z. z.
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Článok IV - Opatrenia
Návrh opatrení pre riadenie dátovej kvality

(1.)
Na základe výstupov dátovej kvality Data Steward v spolupráci s relevantnými orgánmi verejnej
moci alebo odbornými útvarmi v rámci orgánu verejnej moci identifikuje príčiny chýb v kvalite údajov.
(2.)
Vlastník procesu identifikuje aktivitu v rámci dotknutého procesu a navrhne opatrenia na
zlepšenie.
Formalizácia a distribúcia opatrení pre riadenie dátovej kvality

(3.)

Riešenie navrhnutých zlepšení eviduje Data Steward vo forme incidentov.

(4.)

Implementáciu opatrení riadi Data Steward systémom riadenia incidentov.

Implementácia opatrení pre riadenie dátovej kvality

(5.)
Orgán verejnej moci implementuje navrhnuté opatrenia na úrovni zdrojových údajov a ich
spracovania.
Nápravné opatrenie je premietnuté
do organizačného poriadku a procesov
zodpovedného orgánu verejnej moci tak, aby sa stalo stálou súčasťou procesov.
(6.)
Implementácia opatrení je sprevádzaná vyhodnocovaním dátovej kvality so sledovaním
očakávaných výsledkov.
(7.)
Počas implementácie nápravných opatrení je dátová kvalita vyhodnocovaná častejšie
a zlepšenie by sa malo odraziť na výsledkoch.
(8.)
Na základe nových zistení o procesoch v pozadí generovania a spracovávania kontrolovaných
objektov evidencie a na základe hlbšej znalosti spracovávaných dát z hľadiska ich kvality, Data Steward
môže identifikovať potrebu zmeny kritérií alebo požiadaviek na dátovú kvalitu, čím sa vráti na začiatok
procesu riadenia kvality údajov - k plánovaniu.
(9.)
Náprava nedostatkov v dátovej kvalite je v zodpovednosti vlastníka údajov, teda orgánu
verejnej moci, správca MUK- dátová časť iba poskytuje Data Stewardovi podklady pre korekcie vo
forme výpisu o kontrole kvality.
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Príloha č.1 Návrh na zaradenie registra do zoznamu referenčných
registrov, označenie referenčných údajov, zdrojových registrov a Návrh
na zmeny už existujúcich položiek zoznamu referenčných registrov
Návrh na zaradenie registra do zoznamu referenčných registrov, označenie referenčných údajov,
zdrojových registrov a Návrh na zmeny už existujúcich položiek zoznamu referenčných registrov
Ministerstvu financií Slovenskej republiky, ako správcovi zoznamu referenčných registrov podľa § 51 ods. 2 zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, sa predkladá návrh na:
zaradenie registra ____názov____ do zoznamu referenčných registrov,
označenie referenčných údajov,
označenie zdrojových registrov,
zmeny už existujúcich položiek zoznamu referenčných registrov.
(Zaškrtne a vyplní sa podľa potreby)
Názov registra
Názov správcu registra a registrátora registra

Označenie dátovej časti modulu úradnej
komunikácie podľa § 10 ods. 11 písm. c) alebo
písm. d) zákona č. 305/2013 Z. z, ktorá sa používa
pri používaní referenčného údaja pri vzájomnej
komunikácii orgánov verejnej moci
Oprávnenie správcu registra na udeľovanie
prístupu k registrom
Označenie
referenčných
údajov z tohto
registra

Údaj o tom, ktoré
referenčné údaje sú
získavané zo
zdrojových registrov
(názov zdrojového
registra)

Návrh na zmenu
(vyhlásenie
referenčného údaju /
označenie referenčných
údajov v existujúcom
referenčnom registri /
označenie zdrojových
registrov / zmeny už
existujúcich položiek)

Formát
reprezentácie
(podľa prílohy č.2
výnosu Ministerstva
financií Slovenskej
republiky č. 55/2014
Z. z o štandardoch
pre informačné
systémy verejnej
správy v znení
neskorších
predpisov)

Hodnoty
reprezentácie (podľa
prílohy č.2 výnosu
Ministerstva financií
Slovenskej republiky
č. 55/2014 Z. z. o
štandardoch pre
informačné systémy
verejnej správy v znení
neskorších predpisov)

Vypracoval (meno, pozícia):
Dátum:
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Príloha č.2 Oznámenie používania údajov navrhnutých na vyhlásenie za
referenčné
Oznámenie používania údajov navrhnutých na vyhlásenie za referenčné
Týmto si Vás dovoľujeme informovať o používaní nižšie uvedených údajov navrhnutých na vyhlásenie za referenčné, na
základe nižšie uvedených osobitných predpisov oprávňujúcich prístup k týmto údajom:
Údaj

Ustanovenie zákona umožňujúce prístup k údaju
oznamovateľom

Oznamovateľ:

Za oznamovateľa (meno, pozícia):
Dátum:
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