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Čo je to publikačné minimum

• Základná množina datasetov otvorených údajov, ktoré 
by mali organizácie ŠS v zmysle pripravovaného 
Zákonu o údajoch povinne publikovať. 



Prečo open data publikačné minimum 
pre štát a samosprávy

Problém: Nedostatočný prístup k štandardizovaným a strojovo spracovateľným dátam ŠS a VS 
- rozličné štruktúry, témy, formáty, čo v praxi sťažuje pracovať s údajmi efektívne. Princíp, "čo nie 
je tajné, je verejné" v praxi nefunguje.  

• Snaha o štandardizáciu - témy, dátové štruktúry (používanie číselníkov a I.)
• Štandardizácia = kvalitnejšie údaje s ktorými sa lepšie pracuje (interoperabilita)

• Prierezovosť - organizácie ŠS, VS, majú množinu rovnakej agendy 
• Odpoveď na častú otázku - "Dobre, ale čo máme zverejňovať?"

• Podpora zverejňovania otvorených dát na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni 
• Podpora ďalšieho použitia otvorených údajov, referenčných registrov 



Kontext:
Legislatíva a strategické dokumenty

• Pripravovaný Zákon o údajoch 
• Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
• Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 2017, 2021
• Strategická priorita NKIVS: Otvorené údaje 2017

• EU legislatíva:
• Transpozícia smernice PSI do novely Infozákona
• Data Act 

• Úloha zverejňovať datasety PM vyplýva z uznesenia vlády č. 553/2019 a odpočtuje sa k 
31.3.  (PM ŠS)



Kontext:
Otvorené údaje v samosprávach

Štatistika 
publikujúcich 
samospráv: 

VÚC - 25%
Mestá - 10,6% 
Obce - 0,1%

Katalogizované 
datasety na 
data.gov.sk: 
Prešov
Trnava



Kontext:
Projekty s plánom publikovania Open data

Mesto: Názov projektu metaIS

Trnava Manažment údajov mesta Trnava https://data.gov.sk/id/egov/project/1503

Topoľčany Vybudovanie digitálneho geomodelu mesta (DGM) https://data.gov.sk/id/egov/project/1502

Zvolen Manažment údajov mesta Zvolen https://data.gov.sk/id/egov/project/1498

Snina Manažment údajov mesta Snina https://data.gov.sk/id/egov/project/1600

Svidník Manažment údajov v meste Svidník https://data.gov.sk/id/egov/project/1583

Zlaté Moravce Manažment údajov v meste Zlaté Moravce https://data.gov.sk/id/egov/project/1580

Liptovský Mikuláš Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš https://data.gov.sk/id/egov/project/1578

Bánovce nad Bebravou Manažment údajov inštitúcie verejnej správy mesta Bánovce nad Bebravou https://data.gov.sk/id/egov/project/1444

Cífer Manažment údajov spoločného obecného úradu https://data.gov.sk/id/egov/project/1718

Šamorín

Komplexná geointegrácia agendovej (databázovej), dokumentačnej, lokalizačnej 
a obrazovej (panoramatické snímkovanie) údajov bázy v podmienkach MsÚ 
Šamorín https://data.gov.sk/id/egov/project/1680

Trenčín Manažment údajov mesta Trenčín https://data.gov.sk/id/egov/project/1709

Tvrdošín Manazment udajov mesta Tvrdošín https://data.gov.sk/id/egov/project/1712

https://data.gov.sk/id/egov/project/1503
https://data.gov.sk/id/egov/project/1502
https://data.gov.sk/id/egov/project/1498
https://data.gov.sk/id/egov/project/1600
https://data.gov.sk/id/egov/project/1583
https://data.gov.sk/id/egov/project/1580
https://data.gov.sk/id/egov/project/1578
https://data.gov.sk/id/egov/project/1444
https://data.gov.sk/id/egov/project/1718
https://data.gov.sk/id/egov/project/1680
https://data.gov.sk/id/egov/project/1709
https://data.gov.sk/id/egov/project/1712


Aktuálny stav tvorby open data publikačného 
Minima pre samosprávy
• Prvotný návrh 20 datasetov (spolupráca s OZ Alvaria) 

• Zhromažďovanie príkladov datasetov zo samosprávnej úrovni 
• Prešov, Banská Bystrica, Prešovský samosprávny kraj, Hlohovec a i.

• Návrh štruktúr na základe príkladov z miest, obcí a regiónov v procese 

Pracovný priestor pre tvorbu Publikačného minima pre samosprávy: 

https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=67152327

(Opendata.gov.sk) 

https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=67152327


Aktuálny stav: Návrh datasetov
Názov datasetu 

1 Organizačná štruktúra

2 Kontaktné miesta

3 Úradné hodiny

4 Zoznam členov orgánov samosprávy

5 Zoznam starostov/primátorov/predsedov

6 Hlavní kontrolóri

7 Zoznam škôl a školských zariadení
8 Zoznam iných zariadení samosprávy (mestské, obecné organizácie, knižnica, DSS, múzeum, podnikateľské subjekty, a i. ) 
9 Zoznam účinných všeobecne záväzných nariadení (VZN)

10 Zasadnutia orgánov samosprávy

11 Petície

12 Objednávky

13 Zmluvy

14 Faktúry

15 Dotácie

16 Sadzobník správnych poplatkov

17 Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií

18 Plán kontrol

19 Prijaté žiadosti podľa Infozákona

20 Reklamné zariadenia

https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=77332919&src=contextnavpagetreemode
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=77332921&src=contextnavpagetreemode
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=77332923&src=contextnavpagetreemode
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161969
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161693
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161697
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161708
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161718
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161718
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91162021
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161728
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=77332977
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/editpage.action?pageId=91161742
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/editpage.action?pageId=77332979
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161702
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161833
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91161837
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91162335
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=77332929
https://wiki.vicepremier.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=91162368


Princípy publikačného minima 
pre samosprávy
• Nezaťažovať samosprávy pokiaľ to nie je nevyhnutné 

• Centrálne informačné systémy štátu ako prioritný zdroj otvorených údajoch o 
samosprávach 

• Výnimky: pokiaľ má samospráva detailnejšie dáta u seba, než tie, ktoré sprístupňuje 
štátu do IS 

• Podporovať interoperabilitu medzi PM pre štátnu správu a PM pre samosprávy 
• Evidencia infožiadostí, Dotácie, Organizačná štruktúra, Kontaktné miesta, Zmluvy, 

Objednávky, Faktúry, a i. (rovnaké štruktúry)

• Zatiaľ odporúčanie, nie povinnosť 
• Fokus samosprávy s väčšími zdrojmi: 

• (Okresné) Mestá a kraje

• Katalogizácia údajov o datasete vrátane URL na data.gov.sk 
• Participatívnosť pri tvorbe minima pre samosprávy



Výzva k spolupráci

• Pridať sa do neformálneho tímu pre tvorbu Publikačné minimum pre samosprávy:
• Konzultácia, pripomienkovanie, finalizovanie:

• Tém datasetov PM pre samosprávy
•  Štruktúry datasetov PM pre samosprávy 

• Spolupráca pri odkomunikovaní PM smerom k samosprávam 

• Kontakt iveta.fercikova@mirri.gov.sk ; Viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk  

mailto:iveta.fercikova@mirri.gov.sk
mailto:Viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk


Ďakujeme za pozornosť. 
iveta.fercikova@mirri.gov.sk

Viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk  

mailto:iveta.fercikova@mirri.gov.sk
mailto:Viktoria.sunderlikova@mirri.gov.sk
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