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Vec:
Stanovisko Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
k poskytnutiu nenávratného finančného príspevku pre výzvu č. OPII-2018/7/3-DOP
so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.
V nadväznosti na Vami predloženú štúdiu uskutočniteľnosti Manažment údajov
pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
doplnenú o potrebné prílohy štúdie a splnenie všetkých podmienok množiny výstupov,
ktoré musí projekt realizovať si Vám dovoľujeme zaslať
súhlasné stanovisko
k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 999 834,- Eur.
Vyhodnotenie splnenia podmienok pre udelenie súhlasného stanoviska je uvedené
v prílohe č.1.

S pozdravom
Ing. Jaroslav Kmeť
generálny riaditeľ sekcie

Telefón
02/209 28 241

E-mail
martin.bezek@vicepremier.gov.sk

Internet

IČO

http://www.vicepremier.gov.sk

50349287

Príloha č.1
Výstupy projektu
A1: Analýza dát inštitúcie
verejnej správy

A2: Zavedenie
systematického
manažmentu údajov
A3: Čistenie údajov a
dosiahnutie požadovanej
kvality dát
A4: Realizácia dátovej
integrácie na centrálnu
platformu
A5: Vyhlásenie
referenčných údajov
A6: Využitie
konzumovaných údajov

A7: Publikovanie
otvorených údajov
A8: Zavedenie
manažmentu osobných
údajov a poskytnutie
údajov pre službu „moje
dáta“
A9: Zavedenie registra
alebo evidencie

Znenie podmienky pre daný
výstup
Podmienkou je aby projekt začínal
podrobnou analýzou dát OVM a
štúdia uskutočniteľnosti obsahovala
základnú analýzu dát OVM.
Podmienkou je zavedenie
systematického manažmentu
údajov (rola dátového kurátora)
Podmienkou je čistenie údajov a
dosiahnutie požadovanej kvality dát

Stanovisko
ÚPPVII
Áno

Podmienkou je, že sa realizuje
dátová integrácia na centrálnu
platformu
Podmienkou je vyhlásenie
referenčných údajov
Podmienkou je úprava interných
procesov na základe využitia
konzumovaných referenčných
údajov (implementácia princípu
„jeden-krát a dosť)
Podmienkou je publikovanie
otvorených údajov
Podmienkou je poskytnutie údajov
pre službu Moje dáta (umožnenie
manažmentu osobných údajov)

Áno

Podmienkou je, že v prípade
zavádzania nového registra alebo
elektronizácie papierového registra
budú zohľadnené realizačné
princípy

Áno

Zdôvodnenie stanoviska
Žiadateľ preukázal relevantnú analýzu údajov vyplývajúcu z podmienky A1 pre jej
splnenie v prílohe priloženej ku štúdii uskutočniteľnosti uviedol počet publikovaných
datasetov (16)

Áno

Žiadateľ preukázal v kapitole 2.1 zavedenie role dátového kurátora, pre systematický
manažment údajov v organizácii

Áno

Žiadateľ zavedie systematický monitoring kvality údajov a pravidelné zverejňovanie
kvality údajov raz ročne. Na konsolidáciu a čistenie údajov (16 datasetov) bude využitý
vládny cloud a služba PaaS
Žiadateľ doložil dokument "Dohoda o poskytovaní údajov (DOPU)" ako podmienku pre
splnenie výstupu

Áno
Áno

Áno
Áno

V prílohe zoznam datesetov sú definované všetky datasety a počet vyhlásených
referenčných údajov (1)
Žiadateľ uviedol zoznam agend (Tabuľka 3 Motivácia - budúci stav) v kompetencii
inštitúcie, ktoré nebudú vyžadovať od občanov a podnikateľských subjektov údaje,
ktorými už verejná správa disponuje
Žiadateľ uviedol portfólie údajov v tabuľke č.1 Definícia cieľov a merateľných
ukazovateľov
Žiadateľ sprístupní údaje klientov, ktoré sa vo verejnej správe
o nich evidujú a tiež počet dát (3) o občanovi resp. podnikateľovi sprístupňované pre
službu „moje dáta“
Žiadateľ v časti biznis architektúra - budúci stav definoval použitie registra online a v
aplikačnej architektúre - budúci stav sú pre nové registre jasne deklarované princípy

