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Zápisnica zo stretnutia  

 
Účastníci:  podľa prezenčnej listiny 

Konanie:  Stretnutie s Ministerstvom školstva ohľadom dôležitých tém ako otvorené údaje, 

referenčné údaje a dátová kvalita. 

Čas:  17.9.2020 od 14:30 do 16:00 hod. 

Názov projektu MIRRI: Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe 

Kód projektu MIRRI: 314011S979 

Názov aktivity: Aktivita 1,2,5 

 

Program: 

1. Podpora zverejňovania najžiadanejších datasetov otvorených údajov v súlade 

s prieskumom dopytu verejnosti 

2. Riadenie dátovej kvality na rezorte – aktuálny stav a plánované aktivity 

3. Diskusia k pripravenosti registrov potrebných pre zriadenie a aktiváciu e-schránok  

4. Požiadavka MIRRI k predloženiu návrhu na vyhlásenie vybraných údajov evidovaných 

v registroch rezortu školstva za referenčné údaje   

 

1) V rámci úvodu k stretnutiu p. Andrejkovič predstavil obsah a náplň stretnutí s dátovými 

kurátormi zo všetkých rezortov, s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti 

zverejňovania otvorených údajov (ide o tému, ktorá sa nachádza v programovom vyhlásení 

vlády). 

 

Na stretnutí sa prediskutovali jednotlivé najžiadanejšie datasety, ktoré boli vybraté na 

základe prieskumu verejnosti. Následne sa spísali potrebné úlohy, ktoré vzišli na základe 

komunikácie a sú potrebné, aby mohli byť všetky vyššie spomínané datasety publikované. 

 

Na stretnutí boli požiadaní zástupcovia Ministerstva školstva o prípravu a predloženie 

návrhu na vyhlásenie vybraných údajov evidovaných v registroch rezortu školstva za 

referenčné údaje. Konkrétne prebehla diskusia k údajom vzťahujúcim sa k aktuálne 

funkčným integráciám Rezortného IS školstva, z ktorého sú poskytované 

automatizovaným spôsobom údaje o deťoch, žiakoch, poslucháčoch a študentoch, ako aj 

k údajom evidovaných v registroch, ktorých úprava a vytvorenie integračných rozhraní má 

byť predmetom súvisiacich národných a dopytových projektov zameraných na manažment 

údajov. Zástupcovia MŠVVaŠ SR konkrétne informovali, že plánujú predložiť návrh 

k vyhláseniu údajov za referenčné vo vzťahu k 5tim objektom evidencie, týkajúcich sa 

registrov: 

- Detí, žiakov a poslucháčov, 

- Škôl a školských zariadení,  

- Zriaďovateľov škôl a školských zariadení, 

- Študijných a učebných odborov, 

- Pedagogických a nepedagogických zamestnancov    
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2) Na stretnutí boli prijaté nasledovné závery / úlohy: 

 

ID Zoznam úloh Zodpovedný Termín Stav 

1.  Ministerstvo školstva zašle Dátovej kancelárií 

podrobnú dátovú štruktúru vybraných datasetov 
 

MŠVVaŠ SR 30.11.2020  

2.  Začiatkom roku 2020 sa uskutočnili prvé kroky 

k meraniu dátovej kvality (DQ) na Registri vysokých 

škôl - metadáta, dátová štruktúra. Dané prípravné 

kroky je možné využiť v rámci merania DQ pri 

aktivácii e-schránok.  

Ďalšie meranie DQ by bolo realizované na objektoch 

evidencie, ktoré budú plánované na vyhlásenie za 

referenčné údaje. 

MŠVVaŠ SR 31.10.2020  

3.  1.11.2020 sa plánuje automatické zriadenie 

a aktivácia e-schránok v NASES pre právnické 

subjekty z Registra vysokých škôl a Registra 

verejných výskumných inštitúcií. Je potrebné 

zabezpečiť, aby všetky údaje z týchto zdrojových 

registrov boli zapísané aj v Registri právnických osôb 

(RPO). Register verejných výskumných inštitúcií: „zo 

strany Ministerstva školstva bola integrácia Registra 

verejných výskumných inštitúcií na RPO otestovaná a 

od konca júla 2020 Štatistický úrad čaká na zaslanie 

podpísaného SLA kontraktu, posielali aj urgencie. 

Aktuálne v Registri verejných výskumných inštitúcií 

v RPO nie je zapísaný žiadny subjekt. Je potrebné čo 

najskôr dokončiť integráciu tohto registra na RPO. 

MŠVVaŠ SR 30.9.2020  

4.  Predloženie návrhu na vyhlásenie vybraných údajov 

vedených v registroch rezortu školstva za referenčné 

údaje. 

MŠVVaŠ SR 9.10.2020  

 

 

    

 

 

Vypracoval: Mgr. Matej Kučera 

 


