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1. Základné informácie
1.1. Prehľad
Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku
verejnej správy, agendy verejnej správy a životnej situácie.
Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie
Štúdiu uskutočniteľnosti projektu Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov (ďalej len
„projekt Open Data 2.0“) pripravil Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „UPVII“).
Projekt Open Data 2.0 bude realizovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „UPVII“). Táto inštitúcia bude zároveň
prijímateľom nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OP
II“). Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, ktorá realizovala elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a
otvorená vláda v rámci programového obdobia 2007 – 2013 z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti je prostredníctvom dohody
o spolupráci súčasťou projektu. Na jej základe bude zabezpečená potrebná súčinnosť pri realizácii plánovaných rozvojových aktivít vrámci tohto
projektu.
Úrad vlády, ako ústredný orgán štátnej správy, vykonáva správu portálu data.gov.sk. V súlade s uznesením vlády SR č. 346/2017 zo dňa 24.07.2017,
bola úlohou B.30 vedúcemu úradu vlády SR uložená povinnosť zabezpečiť rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé
sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR. Na základe dohody o prechode práv a povinností medzi Úradom vlády SR a UPVII č. 318/2018
zo dňa 21.12.2018 prechádza úloha B.30 z vedúceho Úradu vlády SR na vedúceho UPVII.
Z hľadiska PO7 OP II bude projekt realizovaný v rámci špecifického cieľa 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených
dát. Konkrétne budú realizované nasledovné aktivity:
Rozvoj centrálnej platformy pre otvorené údaje:
aktualizácie centrálnej platformy otvorených údajov,
zjednodušenie prihlasovania znížením technického zaťaženia (komplikovaná autorizácia aj autentifikácia bez možnosti prihlasovania menom a
heslo) pre zvýšenie záujmu o interakciu komunity ako aj zodpovedných osôb,
doplnenie existujúceho diskusného fóra o nové funkcionality a oblasti zamerania,
zavedenie komplexného monitorovania stavu a spokojnosti s otvorenými údajmi,
sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi,
kolaboratívne tagovanie obsahu prostredníctvom centrálneho modelu,
bezpečnosť a archivácia otvorených údajov,
zefektívnenie realtime dopytovania nad otvorenými údajmi.
Rozvoj nástrojov pre vytváranie otvorených údajov:
automatická klasifikácia kvality údajov,
technická podpora procesov dátového auditu (tvorba a monitoring úloh v oblasti otvorených údajov pre poverené osoby),
zvyšovanie kvality údajov vytvorením automatickej syntaktickej a sémantickej validácie a reportovania,
synchronizácia s európskymi štandardmi v oblasti otvorených údajov (DCAT-AP 1.1),
zjednodušenie decentralizácie katalógu,
podpora otvorených máp a s automatizovaným export do zvoleného formátu (napríklad OpenStreetMaps).
Rozšírenie rozsahu platformy:
vlastný autorizačný modul v platforme otvorených údajov (súčasný modul zdieľa autorizáciu s platformou eDemokracia a ÚPVS, ktorý je preto
značne komplikovaný) pre zjednodušenie prístupu a publikácie poverených subjektov (SHMÚ, ŽSR,...)
Podpora používania otvorených údajov:
zapojenie samospráv do tvorby otvorených údajov
zapojenie ďalších štátom zriadených právnických osôb
Mnohé funkcie centrálnej platformy pre otvorené údaje boli realizované v rámci projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky eDemokracia a otvorená vláda (eDemokracia) časť Modul Otvorené Dáta (eDem/MOD). Projekt Open Data 2.0 na tento predchádzajúci projekt
nadväzuje a centrálnu platformu rozvinie na základe nových požiadaviek formulovaných v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS)
a v súvisiacich dokumentoch Strategická priorita Manažment údajov a Strategická priorita Otvorené údaje.
Ťažiskovým dokumentom je Strategická priorita Otvorené údaje, z ktorej táto štúdia priamo vychádza. V rámci expertnej pracovnej skupiny K9.4 Lepšie
dáta na UPVII boli identifikované kľúčové oblasti ohľadne manažmentu ale aj rozvoja otvorených údajov s podrobnými definíciami jednotlivých pasáží.

dáta na UPVII boli identifikované kľúčové oblasti ohľadne manažmentu ale aj rozvoja otvorených údajov s podrobnými definíciami jednotlivých pasáží.
Táto štúdia uskutočniteľnosti preto priamo naväzuje na tento dokument a zhmotňuje túto strategickú víziu do praxe návrhom projektu. Všetky
definované oblasti v štúdii rešpektujú a deklarujú použitie národných dátových štandardov.
Centrálna platforma na portáli data.gov.sk poskytuje centrálny katalóg pre otvorené údaje verejnej správy SR a poskytuje aj štandardizované postupy a
rozhrania pre ukladanie a prístup k údajom. Pre inštitúcie, ktoré ukladajú údaje centrálne tiež poskytuje nástroje pre prácu s nimi. V rámci rozvoja budú
aktualizované postupy, rozhrania a nástroje s ohľadom na aktuálne platné aj pripravované štandardy a legislatívu. V tejto oblasti pribudne napríklad
podpora pre Centrálny dátový model a rozšíri sa automatizovaná kontrola kvality publikovaných údajov.
Projekt rozvoj centrálnej platformy otvorených údajov je nutné brať v kontexte pripravovaných projektov, zameriavajúcich sa na otvorené údaje. Tento
projekt nadväzuje na projekt EVS, ktorý je zameraný na posilnenie odborných a personálnych kapacít v oblasti Open Data na centrálnej úrovni. Projekt
rozvoja centrálnej platformy ďalej súvisí s dopytovými výzvami pre PO/OVM, ktoré sú vyhlásené UPVII a ktoré sú zamerané na otváranie konkrétnych
nových (doteraz nezverejnených) údajov (t.j. zabezpečí financovanie zverejňovania nových údajov pre verejnú správu aj samosprávu). Ďalším
súvisiacim projektom je schválený projekt Dátovej integrácie[1], ktorý plánuje otvoriť údaje mnohých referenčných registrov. Projekt rozvoja centrálnych
komponentov tiež priamo súvisí s pripravovaným novým zákonom o údajoch (úloha B.2 uznesení vlády č. 104/2017[2]). Projekt (ako súčasť OP II) teda
predstavuje „IT podporu“ pre tieto nové ľudské zdroje, pre nové úlohy, nové projekty a nový zákon, ktoré budú realizované paralelne s týmto projektom.
Prostredníctvom realizácie projektu Open Data 2.0 budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele špecifického cieľa 7.5.
Tabuľka 1 Merateľné programové ukazovatele OP II, ktorých plnenie bude podporené realizáciou projektu
Ukazovateľ

Merná
jednotka

Cieľová hodnota

Počet stiahnutí otvorených dát

Počet

950 000

Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou
pre otvorené dáta

%

99.9 % z bázy všetkých inštitúcií verejnej správy, ktoré
vytvárajú otvorené údaje

Počet nových datasetov s vysokým potenciálom na znovupoužitie publikovanýc
h vo formáte minimálne 4 hviezdičky

%

70 % všetkých vytvorených datasetov

(Podrobnejšia informácia o sledovaní a vyhodnocovaní KPI je v časti „Sledovania a vyhodnocovanie plnenia cieľov“ v kapitole „2.6 Motivácia“.)
Projekt Open Data 2.0 z pohľadu životných situácií (ďalej aj "ŽS") rieši situácie vymenované v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka 2 Pokryté životné situácie podľa aktuálneho číselníka MetaIS
Občan a štát

Okruh ŽS kód

Životná situácia

Životná situácia kód

Podpora podnikania

B01

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

003

Občan a štát

C01

Slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

055

Občan a štát

C01

Demokracia

051

[1] https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/6a3eda58-d61a-33e8-4034-33afda4eb51a?tab=basicForm
[2] http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26262

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy
Projekt Open Data 2.0 nadväzuje a je pokračovaním národného projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a
otvorená vláda, ktorý bol realizovaný v rámci programového obdobia 2007 – 2013 z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Keďže cieľom PO7 OP II a projektu Open Data 2.0 je rozvoj a dobudovanie centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé
sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR, takýto cieľ nie je možné dosiahnuť prostredníctvom dopytových výziev, ale naopak
prostredníctvom realizácie národného projektu.
Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia

Prijímateľom je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Určenie prijímateľa vychádza z uznesenia vlády SR č. 346/2017 zo dňa
24.07.2017, kde v rámci úlohy B.30 bolo vedúcemu Úradu vlády SR uložené zabezpečiť rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov
na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR. Na základe dohody o prechode práv a povinností medzi Úradom vlády SR a UPVII
č. 318/2018 zo dňa 21.12.2018 prechádza úloha B.30 z vedúceho Úradu vlády SR na vedúceho UPVII.
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je žiadateľom projektu z dôvodu zabezpečenia riadenia kvality projektu v
súlade so štandardami podľa výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov a
zabezpečenia publicity výstupov projektu. Zároveň UPVII sa ako garant vývoja CSRU bude podieľať na zabezpečení integračných a konverzných
služieb, ktoré sú potrebné na dosiahnutie požadovaných cieľov projektu. Z dôvodu rozšírenia a upevnenia kompetencií UPVII ako orgánu
zodpovedného za riadenie informatizácie verejnej správy ukotvených zákonom č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a
novelizáciou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente). Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyplýva:
Príslušnosť národného projektu k
relevantnej časti PO7 OPII

Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre nové programové obdobie 2014 až 2023 pre Operačný
program Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os číslo 7 Informačná spoločnosť, typ Agendové systémy. Jeho
realizáciou bude podporený špecifický cieľ prioritnej osi 7:
7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát.
INVESTIČNÁ PRIORITA 2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Kód intervencie 79: Prístup k informáciám verejného sektora (vrátane elektronickej kultúry s otvoreným
prístupom k údajom, digitálnych knižníc, digitálneho obsahu a elektronického cestovného ruchu)
Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné projektové merateľné ukazovatele:
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dáta - 10
Počet datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie - 1 000

Indikatívna výška finančných
prostriedkov určených na
realizáciu národného projektu

3 548 634 EUR s DPH

1.1.1. Úloha ÚPPVII a NASES v téme otvorených údajov
NASES v predchádzajúcom období v téme otvorených údajov dobre nadviazal na aktivity Vlády SR (pripojenie sa k Open Government Partnership –
OGP - v roku 2011) a Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (tvorba a podpora realizácie akčných plánov OGP), ktorých
ťažiskom sú otvorené údaje. Na základe predchádzajúceho projektu boli vytvorené dobré východiská na pokračovanie v posilňovaní postavenia
otvorených údajov v priestore štátneho sektora.
Úlohou organizácie NASES v téme otvorených údajov je prostredníctvom dohody o spolupráci vystupovať v roli subjektu s historickými skúsenosťami a
to tak, aby pomohol presunúť projekt pod Dátovú kanceláriu ÚPPVII ako aj pomohol pri migračných aktivitách existujúceho riešenia, ktoré NASES
prevádzkuje. Organizácie získali v predchádzajúcom období pod hlavičkou NASES nástroje a IT podporu pre to, aby dokázali automatizovane
generovať svoje údaje v definovanom formáte (napr. transformačný modul). NASES zároveň vytvoril technologické prostredie pre širokú komunitu
používateľov, aby dokázali s údajmi čo najlepšie pracovať. Od 1.1.2019 došlo k zmene zriaďovateľa a NASES prešiel pod zriaďovateľskú pôsobnosť
ÚPPVII. V rámci ÚPPVII vzniklo oddelenie dátovej kancelárie, ktorá pomáha vytvárať dátové politiky aj v oblasti otvorených údajov. Dátová kancelária
ÚPPVII bude dátovú politiku realizovať v spolupráci s NASESom.
Budúci rozvoj má zabezpečiť tvorbu nových, rozšírenie a skvalitnenie existujúcich nástrojov pre používateľov a poskytovateľov otvorených údajov,
vytvorenie nových nástrojov pre nadstavbové a dodatočné služby ÚPPVII a nástroje pre podporu, ktorú NASES poskytuje no budú presunúte pod
ÚPPVII.
Je potrebné vnímať celý kontext údajov nielen z pohľadu otvorených údajov, ale aj referenčných registrov. Na nasledovnej vizualizácii je naznačené
práve toto prepojenie:
Obrázok 1: Prehľadový obrázok zapojenia jednotlivých aktérov

1.1.2. Predchádzajúce aktivity v téme otvorených údajov
Čo sa podarilo
V predchádzajúcom projekte eDemokracia sa podarilo vytvoriť centrálnu platformu pre zdieľanie otvorených údajov, ktorá je založená na platforme
CKAN. Táto platforma je používaná v priestore otvorených údajov v prevažnej časti Európskej únie. Okrem platformy bolo vybudovaných množstvo
podporných komponentov, ktoré mali za cieľ zjednodušiť tvorbu a sprístupňovať otvorené údaje a ekosystém verejnosti.
Čo je potrebné zlepšiť
Prax preukázala, že niektoré existujúce komponenty vyžadujú vyššiu úroveň IT zručností, čo do značnej miery obmedzuje masovejšie rozšírenie
a používanie týchto komponentov. Jedna z priorít tohto projektu je minimalizovať komplexnosť nástrojov na publikáciu otvorených údajov. Projekt mal
taktiež neľahkú úlohu vysporiadať sa s legislatívnymi obmedzeniami pri publikácii ako aj vymožiteľnosťou publikácie údajov pod otvorenou licenciou
z informačných systémov verejnej správy. Aj na základe týchto skúseností je národná stratégia koncipovaná legislatívne aj kompetenčne tak, aby
v budúcnosti nevznikali tieto typy prekážok pri publikovaní otvorených údajov. Tento projekt chce podporovať aktivity v oblasti šírenia osvety ohľadom
dôležitosti zverejňovania otvorených údajov a o správnych postupoch zverejňovania(hackathony, pripravované aktivity vrámci EVS projektu). Zvýšeným
povedomím chceme podporiť tvorbu otvorených údajov v čo najväčšom počte štátnych inštitúcií ako aj v inštitúciách spadajúcich pod samosprávu.
Dôležitým rozdielom v tejto oblasti je aktualizácia výnosu o štandardoch 55/2014, ktorý adresuje požiadavku na využitie otvorených licencií. Zároveň je
v súčasnosti v príprave zákon o dátach, ktorý má taktiež legislatívnymi opatreniami pomôcť v zlepšovaní situácie v oblasti otvorených údajov.

1.2. Dôvod
Dôvod vykonania štúdie uskutočniteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry organizácie verejnej správy.
Štúdia uskutočniteľnosti vznikla, aby navrhla rámec pre rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie
otvorených údajov verejnej správy SR, zdôvodnila potrebu, opodstatnenosť a prínosy realizácie projektu. Štúdia uskutočniteľnosti nadväzuje na EVS
projekt, ktorý sa venuje posilneniu personálnych kapacít a ich kompetencií v oblasti otvorených údajov. Hlavným zámerom tohto EVS projektu je
adresovať organizačné, procesné a personálne problémy, ktoré v súčasnosti evidujeme s publikovaním otvorených údajov vo verejnej správe. V rámci
projektu EVS dôjde k dôkladnému vyškoleniu dátových kurátorov ako správne publikovať otvorené údaje nástrojmi a službami, ktorých poskytovanie
bude podporovať Centrálna platforma otvorených údajov realizovaná prostredníctvom tohto projektu. Zároveň bude zbieraná spätná väzba od
používateľov. V rámci inovácie sa nastavia metodické východiská pre nové služby, najmä v oblasti dôveryhodných údajov a možností ich použitia. Ráta
sa tiež s vytvorením takzvaného „Public data trust“ pre zabezpečenie použitia tokov údajov na výskum a vývoj.
Dôvodom pre vykonanie štúdie a následnú realizáciu projektu sú zároveň úlohy a opatrenia definované vo viacerých koncepčných a strategických
dokumentoch:
Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), kapitola 7.3.2[
1],
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kapitola 2.7.4.1,
Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy[2], kap. 5,
Programové vyhlásenie vlády SR, kap. 1 a kap. 5,
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky[3],
Dokument Strategickej priority Manažment údajov[4],
Dokument Strategickej priority Otvorené údaje.[5]

Dokument Strategickej priority Otvorené údaje.[5]
Dôvodom pre vykonanie štúdie uskutočniteľnosti a realizáciu projektu je potreba ďalšieho rozvoja centrálnej infraštruktúry pre sprístupnenie otvorených
údajov pre naplnenie národných cieľov v tejto oblasti. Projekt eDemokracia a otvorená vláda vytvoril základné prostredie pre zverejňovanie otvorených
údajov. Avšak rovnako ako ide vývoj v tejto oblasti dopredu, musí aj UPVII ako správca existujúcich centrálnych komponentov reagovať na najnovšie
trendy a požiadavky komunity využívajúcej otvorené údaje, čo si vyžaduje investície do ďalšieho rozvoja centrálnej infraštruktúry.
Pre efektívnejšiu a modernejšiu podporu tvorby a publikovania otvorených údajov je nevyhnutné sa zaoberať problematikou z nasledujúcich aspektov:
Technická podpora ekosystému otvorených údajov a poskytovanie dodatočných služieb
Aktualizácia centrálnej platformy otvorených údajov
Technická podpora centrálneho poskytovania nadstavbových služieb v UPVII
Zvýšenie kvality otvorených údajov
Inovácie
Objaviteľnosť/Dohľadateľnosť otvorených údajov
Technická podpora dátových auditov otvorených údajov verejnej správy
Technická podpora transformácií pre zabezpečenie zvýšenej kvality údajov
Optimalizácie prihlasovania (zjednodušená autentifikácia aj autorizácia) a komunikačnej platformy pre zjednodušenie práce s platformou
Zároveň boli počas celej tvorby štúdie brané do úvahy odporúčania EÚ[6].

[1] http://informatizacia.sk/ext_dok-strategicky_dokument_2014_2020_sk/16621c
[2] https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22206/1
[3] http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c
[4] http://www.informatizacia.sk/ext_dok-uppvii_sp_manazment_udajov_vfinal/24196c
[5] http://www.informatizacia.sk/ext_dok-sp_otvorene_udaje_schvalena/26035c
[6] https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/practical-guide-building-future-proof-open-data-portals

1.2.1. Technická podpora komunity a ekosystému otvorených údajov
1.2.1.1. Vytvorenie vlastného autorizačného modulu pre zjednodušenie prístupu a publikácie pre všetky poverené
osoby

V niektorých prípadoch vznikli v SR komplikované zriaďovacie a organizačné štruktúry, kedy organizácia nie je priamo PO/OVM, ale realizuje niektoré
prenesené výkony verejnej správy a teda má povinnosť poskytovať otvorené údaje. Príkladom sú napríklad Železničná spoločnosť SR (ŽSR) alebo
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Aktuálne Centrálne komponenty v súčasnosti takýmto subjektom sú schopné prideliť role potrebné na
publikovanie otvorených údajov. Dlhodobé praktické používanie tohto modulu odhalilo potenciálny priestor na optimalizáciu prihlasovania a autorizácie.
Hlavná identifikovaná príležitosť na optimalizáciu je odstránenie aktuálneho priameho spojenia v tejto oblasti s platformou eDemokracia, nakoľko toto
spojenie vyžaduje zvýšené nároky na autorizáciu, ktoré v prípade platformy otvorených údajov nie sú nevyhnutné. Potenciálni poskytovatelia údajov
nepotrebujú byť zapojení do komplexného projektu eDemokracia a je preto vhodnejšie aby sa ich povinnosti v čo najväčšej miere zredukovali. Zároveň
je proces manažmentu rolí náročný aj pre samotného prevádzkovateľa, ktorý má pre prideľovanie práv vytvorený komplexný proces. Samotný proces je
možné výrazne zjednodušiť. Proces prístupu a publikácie tak odradzuje potenciálnych záujemcov o publikáciu otvorených údajov. Výstupom má byť
preto zjednodušenie prideľovania oprávnení s cieľom odstrániť nepotrebné úkony a to ako na strane poskytovateľov tak aj prevádzkovateľa.

1.2.1.2. Zvýšenie dôveryhodnosti
1.2.1.3. Transparentné a efektívnejšie vyhodnocovanie dopytu po datasetoch
Rozšírenie komunikačnej platformy centrálneho portálu o podporu pre efektívnejší a transparentnejší zber údajov o dopyte po prioritných
datasetoch. Komunita bude verejne hlasovať za otvorenie určitého typu dát verejnej správy alebo samosprávy. Týmto sa zabezpečí kvalitnejšia
a rýchejšia odozva na požiadavky občanov a firiem (oproti aktuálnemu vyhodnocovaniu dopytu, ktoré je súčasťou plnenia úloh akčných plánov
OGP). Prostredníctvom verejného hlasovania za otvorenie určitých typov údajov bude možné sledovať, ktoré datasety je potrebné publikovať.
Vyhodnocovanie spokojnosti s vypublikovanými údajmi na základe zozbieraných vstupov prostredníctvom hodnotení datasetov od používateľov
otvorených údajov
Doplnenie diskusného Open data fóra - Fórum bude podporovať komunikáciu v rámci opendata komunity na zdieľanie knowhow a nápadov
ako pracovať s katalógom otvorených údajov, transformačným nástrojov prípadne s nástrojmi na tvorbu výstupov. Takisto fórum bude slúžiť aj

ako pracovať s katalógom otvorených údajov, transformačným nástrojov prípadne s nástrojmi na tvorbu výstupov. Takisto fórum bude slúžiť aj
na komunikáciu s dátovými kurátormi, ktorých prítomnosť na fóre a komunikácia s komunitou je jednou z ich pracovných náplní. Táto
funkcionalita vychádza z uznesenia vlády SR č. 346/2017 bod B.7.
Zavedenie hashtagovania #opendata a prepojenie s komunitnou podstránkou dátovej kancelárie

1.2.1.4. Podpora zverejňovania pri tvorbe OpenAPI/OpenDataAPI
Návrh a nasadenie Open API pre prioritné Open API predstavuje významnú inováciu v kontexte eGOV (zjednodušene povedané: otvorí API,
ktoré boli pred tým doménou G2G aj pre verejnosť a komečný sektor, t.j. zabezpečí výrazné posilnenie tzv. G2B a G2C). Z pohľadu otvorených
údajov a centrálnej infraštruktúry však Open API nevyžaduje významné zmeny v IT implementácii centrálnych komponentov Open Data (Open
API je akoby „len ďalší dataset“, ktorý má svoje URL a treba ho popísať v katalógu). Open API má však odlišné scenáre použitia, vyžaduje teda
zmeny v podpore a metodikách. Zároveň je nutné, aby bola pre každé poskytované API aj štruktúrovaná dokumentácia zapísané v rámci
Metainformačného systému.

1.2.1.5. Podpora pre dlhodobo nedostupné datasety
Prieskumy dopytu po prioritných datasetoch (vykonané už niekoľkokrát v rámci realizácie akčných plánov OGP) už opakovane identifikovali
niektoré datasety, ktoré však stále neboli zverejnené (typicky niektoré údaje Katastra). Cieľom rozvoja centrálnej platformy je poskytnúť
podporu aj pre takéto dlhodobo nedostupné datasety. Na základe analýzy prekážok poskytnúť podporu na odstránenie týchto prekážok.
Najčastejšími prekážkami sú legislatívne (nejednoznačnosť alebo nekonzistentnosť), personálne kapacity, finančné zdroje, alebo technické
prekážky (veľkosť údajov, alebo vysoká frekvencia ich zmien a pod.). Zatiaľ čo personálne kapacity, riešenie legislatívnych prekážok a finančné
zdroje sú predpokladaným rozsahom iných projektov (EVS projekty, dopytové projekty), riešenie technických prekážok si medzi ciele kladie
tento projekt.
Poskytnutie nástroja na tvorbu a sledovanie harmonogramu zverejňovania údajov. Jednotlivé inštitúcie štátnej správy zverejňujú otvorené
údaje na základe strategických materiálov (NKIVS, OGP, Stratégia a akčný plán zverejňovania a sprístupňovania otvorených údajov verejnej
správy). Jednou z hlavných aktivít je periodická aktualizácia harmonogramu otvorených údajov. Vyhodnocovanie tejto aktivity je do značnej
miere komplikované a je potrebné zaviesť transparentný koordinačný mechanizmus reprezentovaný nástrojom na sledovanie plnenia tejto
aktivity. Dôležitou vlastnosťou je posielanie notifikačných e-mailov zainteresovaným inštitúciám (zodpovedným osobám za inštitúciu) v ktorých
budú komunikované úlohy v oblasti otvorených údajov a stupeň ich plnenia.

1.2.1.6. Technická podpora pre publikačné minimum samosprávy
Súčasťou projektu je dopracovanie monitorovacích a podporných nástrojov pre plnenie odporúčaní č. 1 a 3 z uznesenia Vlády SR č. 104/2017
k AP OGP[3]. Hlavnou časťou plnenia súvisiacich úloh je definovanie publikačného minima pre samosprávu (úlohu vedie UPVII).
Doplnenie monitorovacích a podporných nástrojov uľahčí plnenie odporúčaní:
Naviazanie publikačného minima na Centrálny model údajov previazanie s MetaIS (viď kapitolu „1.2.3 Integrácia s nosnými poskytovateľmi
otvorených údajov“) uľahčí samospráve zverejňovanie a kontrolu údajov
Integrácia s DEUS/DCOM pokryje jedným riešením mnoho obcí a miest a poskytne ukážku riešenia ostatným obciam a mestám
Rozšíri monitoring datasetov („1.2.5 Zvýšenie kvality otvorených údajov“) a vyhodnocovanie najžiadanejších (prioritných) datasetov aj na
samosprávu. Monitoring tiež bude základom na vyhodnocovanie ukazovateľa (KPI) „Podiel inštitúcií samosprávy, ktorých údaje sú publikované
ako publikačné minimum pre samosprávu“ (viď tabuľku č. 5 Kritéria otvorených údajov).

1.2.2. Podpora procesov Extract, transform, and publish na strane poskytovateľov otvorených údajov
Podľa dokumentu Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders a doterajšej praxe organizácie zverejňujúce údaje niekoľko krát
do roka, dokážu ušetriť náklady a zvýšiť kvalitu publikovaných údajov zavedením procesov Extract, transform, and publish (ETP), t.j.
automatizovaním procesov pulikovania otvorených údajov.
Publikovanie otvorených údajov zo zdroja údajov je proces, ktorý sa prekrýva s procesmi ETL. V procese ETL sa údaje extrahujú, transformujú
a načítajú. V prípade publikovania údajov Open Data sa fáza load (načítavania) nahrádza fázou publikovania. V závislosti od ambície
organizácie je možné niektorý zo scenárov pre implementáciu procesu Extract, Transform, Publish.
Pre fázu procesu (ETP) transform bude využívaná služba CSRU.
Proces ETP je technická špecifikácia toho, ako tok údajov prechádza prostredím organizácie, transformuje sa na zverejniteľnú množinu údajov
a nakoniec sa zverejňuje.
Viac informácií Appendix 3 - The Extract Transform Publish (ETP) Process dokumentu https://www.europeandataportal.eu/en/news/relaunch-o
pen-data-goldbook-data-managers-and-data-holders

[1] Hlasovanie o.i. o KEP: https://sp.finance.gov.sk/lepsie-data/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/lepsie-data/Zdielane%20dokumenty/Stretnuti
a/K9_4%20Hlasovanie%20k%20OPENDATA%20v0.xlsx&action=default
[2] http://www.informatizacia.sk/ext_dok-sp_otvorene_udaje_schvalena/26035c
[3] https://trello.com/c/7rGxEBLJ

[3] https://trello.com/c/7rGxEBLJ
Obrázok 2. kontext Open Data

Dôležitou súčasťou tohto procesu je použitie národných dátových štandardov, referencovateľných identifikátorov a Centrálneho modelu údajov
verejnej správy. Pre naplnenie týchto cieľov je preto nevyhnutná kooperácia s UPVII ako správcom centrálneho metainformačného systému,
v ktorom sú spravované dátové štandardy, jednotný referencovateľný identifikátor ako aj Centrálny model údajov.

1.2.3. Integrácia s nosnými poskytovateľmi otvorených údajov
V rámci architektúry informačných systémov boli pomenované kľúčové systémy, ktorých úspešná integrácia s centrálnou platformou
otvorených údajov bude mať zásadný vplyv na zvýšený počet publikovaných datasetov vo vysokej kvalite. Hlavným systémom v tejto oblasti je
platforma dátovej integrácie (CSRÚ), na ktorú je potrebné sa prioritne zamerať kvôli naplneniu cieľov tohto projektu (keďže medzi ciele CSRÚ
patrí okrem iného zverejnenie otvorených údajov z tzv. referečných registrov, ako napr. Register Právnických Osôb - RPO) prostredníctvom
integrácie s platformou otvorených údajov. Medzi ďalšie menované môžeme spomenúť Register Priestorových Informácií (RPI), DEUS/DCOM
ale aj iné kľúčové systémy, kde treba vynaložiť maximálne úsilie na zjednodušenie procesu publikácie týchto údajov.
Dôležitým prvkom pri zvýšení integrácie medzi systémami, ktoré zverejňujú otvorené údaje je aj harvestovanie metadát decentralizovaných
portálov (podriadené organizácie VS, samospráva), ktoré používajú štandardizované metaúdaje. Jedným z týchto portálov je aj portál
Slovakiana, kde by bolo neefektívne kvôli veľkosti dát, aby tieto údaje boli centrálne spracované platformou otvorených údajov.
Ďalším dôležitým okruhom je integrácia s MetaIS, typicky kvôli registrovaniu, využitiu a dereferenciácii referenčných identifikátorov (ref_id,
URL) pre samotné datasety a kvôli centrálnemu dátovému modelu (viď aj kapitolu „1.2.6.5 Derefenciácia jednotných referencovateľných
identifikátorov“).

1.2.4. Aktualizácia centrálnej platformy otvorených údajov
Existujúce riešenie je založené na publikačnej platforme CKAN. V rámci dlhodobej udržateľnosti rozvoja publikácie otvorených údajov je potreb
né aktualizovať tento hlavný komponent publikovania otvorených údajov na Slovensku na najnovšiu verziu, ktorá od času nasadenia
v existujúcom riešení prešla výraznými úpravami v samotnom jadre platformy.
V rámci projektu bude zabezpečená decentralizácia katalógu otvorených údajov vytvorením docker obrazov. Decentralizácia katalógu je možná
už dnes pomocou tzv. podpornej aplikácie, tá však nie je úplne flexibilná (napr. vždy so sebou nesie aj ETL komponenty, ktoré môžu pre
niektoré organizácie predstavovať zbytočnú záťaž alebo riziko) a nepodporuje nové moderné nástroje tzv. „dev ops“ (napr. Docker). Tieto
obrazy zabezpečia možnosť vytvoriť si vlastný portál podobný portálu centrálnej platformy otvorených údajov data.gov.sk, kde prostredníctvom
definovaných mechanizmov, budú poskytovať metaúdaje centrálnemu katalógu, ktorý slúži ako centrálny bod pre prístup k otvoreným údajom.
Anonymizácia otvorených údajov na základe manuálneho vstupu poskytovateľa datasetu ako aj na základe semiautomatizovaných
mechanizmov tj. (automatizovaná identifikácia s manuálnym potvrdením poskytovateľa datasetu), čím sa postupne odstráni akákoľvek
manuálna interakcia s datasetom. Hlavným cieľom komponentu je odhaľovanie osobných údajov v rámci datasetu. Samotnú anonymizáciu
musí potvrdiť samotný poskytovateľ údajov, aby sa zabránilo anonymizácii údajov, ktoré na základe legislatívy nie je nutné anonymizovať.
Týmto spôsobom bude riešenie adresovať požiadavky na ochranu osobných údajov a to konkrétne nariadenie GDPR, čím sa zvýši dôvera
v otvorené údaje. Zároveň bude tento komponent poskytovaný aj decentralizovaným portálom otvorených údajov, ktoré budú napojené na
centrálnu platformu.
Jedným z negatívnych faktorov, ktoré ovplyvňujú množstvo publikovaných datasetov je používateľsky neprívetivý spôsob publikovania.
Optimalizácia rozhrania so zameraním na jednoduchosť, pochopiteľnosť a čo najnižšiu úroveň vyžadovaných IT zručností do značnej miery

Optimalizácia rozhrania so zameraním na jednoduchosť, pochopiteľnosť a čo najnižšiu úroveň vyžadovaných IT zručností do značnej miery
môže pozitívne ovplyvniť samotné zverejňovanie ako aj používanie centrálnej platformy otvorených údajov. V projekte navrhujeme prvotné UX
testovanie s používateľmi v UX labe v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií. Po zapracovaní pripomienok je potrebné
uvoľniť pre verejnosť testovaciu betaverziu centrálneho portálu so zachytávaním všetkých požiadaviek od používateľov a spôsobu ich
vyhodnocovania a zapracovania. Zároveň sa očakáva, že nová publikačná platforma musí spĺňať nový národný štandard pre jednotný dizajn
manuál.

1.2.5. Zvýšenie kvality otvorených údajov
1.2.5.1. Validácia a kontrola publikovaných údajov
Automatizovaná kontrola syntaxe otvorených údajov – pri nahrávaní otvorených údajov na portál do centrálnej platformy otvorených údajov
prostredníctvom portálu data.gov.sk je potrebné zabezpečiť vykonávanie syntaktickej validácie, ktorá zaručí, že nahrané údaje sú v súlade s
vypublikovaným súborovým formátom tj. napríklad, či je vypublikované XML valídne.
Sémantická validácia údajov. Údaje vypublikované v súlade s Centrálnym modelom údajov verejnej správy je možné validovať až na úrovni
samotnej sémantiky a typovosti jednotlivých atribútov. Mechanizmus sémantickej validácie zabezpečuje dodržiavanie definovaných národných
dátových štandardov čím bude zabezpečená priamočiara integrácia publikovaných otvorených údajov.
Automatizovaná klasifikácia úrovne kvality datasetov otvorených údajov na základe definovaných pravidiel pre úroveň interoperability
otvorených údajov SR vyjadrená na 5 hviezdičkovej stupnici. Pre datasety otvorených údajov bude používateľovi zobrazovaná úroveň kvality
vypublikovaných údajov. Koncový odberatelia otvorených údajov tak budú vedieť vyhodnotiť ekonomickú náročnosť použitia otvorených údajov
v ohodnotenej kvalite. Tú vidíme hlavne so zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu dát v datasetoch pri 4 resp. 5 hviezdičkách - používanie
jednotných referencovateľných identifikátorov, používanie stotožnených entít z čoho vyplýva aj unikátnosť dát. Ďalšie parametre kvality údajov
ako napríklad aktuálnosť, periodicita aktualizácií sú adresované v ďalších moduloch tohto projektu.
Monitoring a predikcia problematických datasetov na základe pravidelnosti aktualizácií. Na základe histórie publikácie verzií datasetu (napríklad
na dennej báze), kde nastanú výpadky pri aktualizácii, môže dataset automatizovane systém označovať ako potencionálne neaktuálny.
Zároveň bude zabezpečená automatizovaná aj neautomatizovaná komunikácia, aby boli tieto problémy nahlasované poskytovateľovi
datasetov. Proaktívny monitoring teda urýchli a zníži náročnosť riešenia podnetov ohľadom neaktuálnych datasetov.

1.2.5.2. Štandardizácia a transformácia do vyššej kvality
Existujúce riešenie nereflektuje požiadavky na definovanie metadát pre otvorené údaje, ktoré boli definované európskou komisiou
(Interoperability Solutions for European Public Administrations - ISA). Je potrebné zosynchronizovať publikovanie metadát použitím DCAT-AP
vo verzii 1.1, resp. rozšírenej slovenskej verzie tohto štandardu, ktorý je momentálne v štandardizačnej skupine PS1 na UPVII. Tento krok
zabezpečí unifikovaný formát pre zdieľanie informácií o otvorených údajoch v priestore celej Európskej únie.
Použitie URI identifikátorov na jednoznačnú identifikáciu katalógov, datasetov a distribúcií. Jednoznačná identifikácia vyrieši referencovateľnosť
datasetov. Informačné systémy sa tak môžu plne spoľahnúť, že URI identifikátor priradený datasetu, distribúcii, či katalógu je zároveň na
základe dereferenciácie aj URL adresa, ktorú je možné použiť pri integrácii.
Zvýšená informačná hodnota datasetov v podobe Centrálneho modelu údajov a použitím W3C ontológií dáva priestor robiť automatizované
transformácie údajov aj do formátov, ktoré sú vhodné pre opensource projekty, z ktorých by mohol ťažiť samotný štát. Priestorové informácie je
možné automatizovane transformovať do formátu otvorených máp (napr. OpenStreetMaps formátu) a následnej ich nahrávať do tejto otvorenej
platformy. Tým bude možné používať tieto otvorené mapové podklady v štátnych weboch zadarmo a zároveň obohacovať geografické údaje
v opensource mapových podkladoch. Funkcie štandardizácie do vyššej kvality budú realizované prostredníctvom služieb CSRU.

1.2.5.3. Transformácia dát
Nakoľko sa očakáva nárast datasetov s vysokou kvalitou údajov v linkovanej podobe, prostredníctvom jednoduchých transformácií, je možné
robiť aj výstupy s nižšou kvalitou. Ako príklad je možné uviesť, že, ak je vstupom dataset adries v linkovanej podobe tj 5 hviezdičiek, ktorý je
možné transformovať aj do XML, ODS alebo CSV formy (3 hviezdičky). Tieto formáty majú nižšiu úroveň informačnej hodnoty, ale odberateľ
vie dostávať výstupy aj vo formátoch, ktoré vie vo svojich natívnych aplikáciach bez finančných dopadov čítať. Pre vytvorenie čo najlepšieho
komfortu pre koncových odberateľov bude vytvorený intuitívny nástroj, ktorý bude transformovať údaje vysokej kvality (linked data popísané
centrálnym modelom) do najčastejšie používaných štruktúr. Časť z tejto problematiky bola adresovaná už v predchádzajúcom projekte
otvorených údajov, kde je možné expertnými technickými prostriedkami takúto transformáciu vykonávať. Cieľ tejto aktivity tkvie hlavne
v intuitívnom nástroji, ktorý je použiteľný pre bežných ľudí.
Pre jednoduchší prechod do prostredia linkovaných údajov (5 hviezdičiek) je potrebné poskytnúť nástroj, ktorý v používateľsky intuitívnom
prostredí dovolí konvertovať súbory s nižšou úrovňou interoperability (napr. CSV) do linkovanej formy. Keďže sa snažíme o transformáciu zo
sémanticky slabšieho formátu do linkovanej podoby, nástroj bude obsahovať prvky strojového učenia a algoritmov odporúčania, ktorý sa do
značnej miery bude snažiť automatizovane vytvoriť transformáciu poprípadne, v čo najväčšej možnej miere zjednoduší tento prechod
používateľovi prostredníctvom asistenčných služieb, ktoré navigujú používateľa najpravdepodobnejšími riešeniami.
V rámci európskeho priestoru existuje nadnárodný portál otvorených údajov. Táto štúdia sa v mnohých oblastiach inšpiruje funkcionalitou, ktorú
daný portál obsahuje. Jednou z hlavných aktivít je decentralizované harvestovanie národných portálov otvorených údajov do tohto Európskeho
portálu. Táto aktivita je v štúdii adresovaná hlavne štandardizovanou formou publikácie metaúdajov podľa štandardu DCAT-AP a so

portálu. Táto aktivita je v štúdii adresovaná hlavne štandardizovanou formou publikácie metaúdajov podľa štandardu DCAT-AP a so
slovenským rozšírením DCAT-AP-SK. Problematickou súčasťou je lokalizácia týchto metaúdajov, ktoré po harvestovaní do centrálnej platformy
nie sú lokalizované a tak prepoužiteľnosť a dohľadateľnosť na nadnárodnej úrovni je značne komplikovaná. Navrhované rozšírenie by malo
používať štandardné služby v súčasnosti poskytované treťostrannými dodávateľmi, ktoré by lokalizovali metaúdaje o otvorených údajoch.
V prípade plnej štandardizácie procesu v rámci EÚ je vhodné túto aktivitu koordinovať na nadnárodnej úrovni a zjednotiť prístup k tejto
problematike. Ak do času žiadosti o nenávratný finančný príspevok nebude časť lokalizácie štandardizovaná vrámci EÚ, nebude obsiahnutá
vrámci projektu.

1.2.6. Inovácie
Táto štúdia posudzuje viacero alternatív no nie všetky sú súčasťou zvolenej alternatívy.

1.2.6.1. Objaviteľnosť/Vyhľadateľnosť otvorených údajov
Pridanie možnosti kolaboratívneho tagovania datasetov na základe entít z Centrálneho modelu údajov. Pre zlepšenie objaviteľnosti datasetov,
bude vytvorený mechanizmus tagovania datasetov entitami z Centrálneho modelu údajov, čím sa stane tagovanie kontrolovanejšie a zároveň
so sémantickou hodnotou.
Sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi. Pri predpokladanom zvyšovaní počtu datasetov bude objaviteľnosť datasetov stále
náročnejšia a používatelia sa možno nedozvedia ani o datasetoch v doméne, v ktorej otvorené údaje hľadajú. Nakoľko otvorené údaje budú
mať svoju štruktúru popísanú Centrálnym modelom údajov, bude v tejto fáze implementovaný sémantický vyhľadávač, ktorý je schopný
výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu výsledkov a zvýšiť presnosť vyhľadávača. Vyhľadávač bude podporovať aj personalizovanú zložku a zložku
strojového učenia, ktoré bude zabezpečovať vylepšovanie vyhľadávača v čase bez dodatočných nákladov.
Vkladanie metaúdajov do náhľadu nad otvorenými údajmi je jedna z foriem, ako zlepšiť vyhľadateľnosť údajov štandardnými vyhľadávačmi typu
Google. Tým, že otvorené údaje majú byť v čo najväčšej možnej miere linkované s prepojením na Centrálny model údajov, ktorý je napojený na
schema.org metadáta, je týmto možné poskytovať vyhľadávačom štruktúrované údaje a tak používateľ môže byť odkázaný na data.gov.sk port
ál priamo z Google. Prípadne Google si vie dané entity priamo vkladať do svojho znalostného grafu, čím sa zvýši jeho prenosť pri odpovediach
na používateľské dopyty.
Otvorené údaje je potrebné zobrazovať aj priamo na webovom sídle. Existujúce riešenie už takúto možnosť obsahuje, ale nezohľadňuje výstup
linkovaných údajov, ktoré rozširujú možnosti vizualizácie dát. V tejto oblasti existuje množstvo odporúčaní ako vizualizovať údaje v podobe,
ktorá je čitateľná ako pre bežného používateľa, tak aj pre technického používateľa, ktorý chce používať tieto údaje vo svojich aplikáciách.

1.2.6.2. Dereferenciácia jednotných referencovateľných identifikátorov
Jednoznačná identifikácia entít v rámci dátového priestoru SR je jedným z kľúčových inovačných prvkov v oblasti dát v nadchádzajúcom
programovom období. Identifikácia entít prebieha prostredníctvom URI identifikátorov (referencovateľných idnetifikátorov). Referenčné
identifikátory tj. identifikátory, ktoré sú súčasťou Centrálneho modelu údajov alebo sú referenčné v priestore SR je možné interpretovať aj
pomocou dereferenciácie tj. procesu, kedy je URI zároveň aj URL. Referenčné identifikátory majú prefix https://data.gov.sk , kde sa
predpokladá integrácia s portálom Metainformačného systému. Nakoľko doména data.gov.sk je doménou otvorených údajov, pre funkčné
prostredie je potrebné zabezpečiť integráciu s Metainformačným systémom, aby dátové prvky boli referencovateľné. Základom je vytvorenie
pravidla presmerovania na portály data.gov.sk, kde dopyty https://data.gov.sk/(id|def|set|doc) budú presmerované do MetaIS na ďalšie
spracovanie.

1.2.6.3. Úložisko a vyhľadávač neštruktúrovaných dokumentov
Veľké množstvo verejných dokumentov je v neštruktúrovanej textovej podobe. Typickými príkladmi sú dokumenty vo formátoch MS Word, ktoré
obsahujú rôzne analýzy, štúdie uskutočniteľnosti a podobne. V súčasnosti neexistuje otvorená platforma, kde by bol tento typ dokumentov
zverejňovaný. V nadväznosti na zverejňovanie bude vytvorený vyhľadávač, ktorý plne podporuje slovenčinu, fazety, dopĺňanie pri písaní,
a zároveň vie pracovať s prirodzeným jazykom. Na základe nástrojov na anotáciu textu prostredníctvom dátových prvkov z Centrálneho modelu
údajov bude poskytovať aj prvky inovatívneho sémantického vyhľadávania nad neštuktúrovanými údajmi.

1.2.6.4. Realtime dopytovanie nad linkovanými otvorenými údajmi
Existujúce riešenie podporuje dopytovanie nad otvorenými údajmi aj prostredníctvom jazyka SPARQL. V existujúcom riešení nastáva problém
nízkej penetrácie linkovaných dát v platforme otvorených údajov. Na základe usmernení, kedy je linkovaná podoba vyžadovaná pre otvorené
údaje sa tento stav radikálne zmení. Koncept jedného SPARQL repozitára pre veľkosť otvorených údajov, ktoré sa očakávajú ako aj
predpokladaného zvýšeného záujmu zo strany verejnosti je nepostačujúci. Preto je potrebné presmerovať tento koncept na zoskupenie
viacerých separátnych repozitárov kľúčových datasetov (datasety referenčných registrov), nad ktorými by používatelia mohli robiť federované
dopyty. Projekt bude tento problém adresovať.
SPARQL jazyk nie je medzi bežnými používateľmi rozšírený a preto projekt bude poskytovať sadu predpripravených dopytov pre jednotlivé

SPARQL jazyk nie je medzi bežnými používateľmi rozšírený a preto projekt bude poskytovať sadu predpripravených dopytov pre jednotlivé
repozitáre.

1.2.7. Prevádzka
1.2.7.1. Vládny cloud
Existujúca platforma otvorených údajov je prevádzkovaná na vlastnom dedikovanom HW. Tento typ prevádzky bol v dobe vývoja projektu
štandardným. V súčasnosti existuje vládny cloud, kde sa predpokladá postupná migrácia všetkých systémov za účelom lepšieho využitia HW
prostriedkov nakupovaných štátom ak aj zabezpečenie centrálneho obstarávania HW pre dosiahnutie lepších koncových nákupných cien.
Nakoľko existujúca infraštruktúra má 5 rokov, je predpoklad, že v blízkej budúcnosti bude nutné do nej investovať prostriedky. Okrem toho
existujúce riešenie nemá testovacie prostredie, ktoré je potrebné zriadiť. Z tohto dôvodu je súčasťou tohto projektu migrácia komponentov do
vládneho cloudu.
Zavedenie testovacieho prostredia pre vývojárov, ktorý pracujú s integračnými službami je štandardom pri vývoji SW a odbremeňuje produkčné
použitie od testovaní. Nakoľko existujúce riešenie nemá testovacie prostredie, súčasťou projektu je aj vytvorenie testovacieho prostredia vo
vládnom cloude čím a zjednotí architektúra.

1.2.7.2. Pravidelné zverejňovanie stavu vývoja
Projekt zameraný na otvorené údaje musí ísť príkladom pri zverejňovaní zdrojových kódov, dokumentov a priebežného zverejňovania stavu
vývoja s častým pripomienkovaním zainteresovaných organizácií vs. a odbornej verejnosti a to vo všetkých fázach projektu (prípravná fáza,
obstarávanie, analýza, implementácia, atď.). Dôraz pri vývoji je nutné klásť na pravidelnosť zverejňovania výstupov a to minimálne na
štvrťročnej báze, aby bola možná včasná verejná kontrola použitia verejných financií.

1.2.8. Technická podpora centrálneho poskytovania nadstavbových služieb v Dátovej kancelárii na UPVII
UPVII ako vlastník projektu, bude poskytovať nadstavbové služby, ktoré majú zabezpečiť v prevažnej miere podporné činnosti pri správe otvorených
údajov.
Medzi nosné činnosti patrí :
Technická podpora vykonávania činností dátového kurátora povinnej osoby
Technická podpora kontrolných činností prostredníctvom nástroja – podpora pri vykonávaní kontrol zameraných na dosahovanie cieľov
a stanovených harmonogramov
Technická podpora štatistických činnosti – pravidelná publikácia štatistických údajov z prevádzky

1.2.9. Technická podpora dátových auditov otvorených údajov verejnej správy
I keď z uznesenia vlády č. 346/2017 bod B.14 dáva úlohu vykonať dátový audit jednorazovo, pre systematickú podporu a kontrolu stavu
otvorených údajov je potrebné túto úlohu vykonávať priebežne na ročnej báze. Na túto činnosť je potrebná súčinnosť pracovníkov zapojených
do tohto projektu spolu s projektom na otvorené údaje zameraného na ľudské zdroje, ktorý budú tento dátový audit vykonávať spolu
v spolupráci s Dátovou kanceláriou na UPVII. Hlavnou kooperačnou činnosťou bude preto poskytnutie požadovaných výstupov (zoznamov
datasetov, štatistík ohľadom datasetov, ...) pre potreby vykonania auditu. Všetky tieto údaje budú neustále zaznamenávané v nástroji (napr.
Jira, Trello a pod.), čím bude možné sledovať a hromadne upozorňovať osoby na nedostatky v plnení úloh v oblasti otvorených údajov.

[1] http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c
[2] http://www.informatizacia.sk/ext_dok-uppvii_sp_manazment_udajov_vfinal/24196c
[3] http://www.informatizacia.sk/ext_dok-sp_otvorene_udaje_schvalena/26035c
[4] https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/practical-guide-building-future-proof-open-data-portals
[5] Hlasovanie o.i. o KEP: https://sp.finance.gov.sk/lepsie-data/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/lepsie-data/Zdielane%20dokumenty/Stretnuti
a/K9_4%20Hlasovanie%20k%20OPENDATA%20v0.xlsx&action=default
[6] http://www.informatizacia.sk/ext_dok-sp_otvorene_udaje_schvalena/26035c
[7] https://trello.com/c/7rGxEBLJ

1.3. Rozsah

Rozsah oblastí, v ktorom sa štúdia venuje projektu, do akej hĺbky sa venuje jednotlivým oblastiam.
Rozsah oblastí, ktoré sú zasiahnuté predkladanou ŠU je zobrazený na nasledovnej schéme:

Role vystupúce v kontexte Otovrených dát:
Definícia rolí a ich zodpovedností v organizácii
Rola

Definícia/zodpovednosť

Povinná
osoba

Osoba, ktorá zodpovedá za poskytnutie datasetov verejnosti (vytvára datasety a publikuje ich na portáli otvorených dát data.gov.sk).

Vlastník

Osoba alebo subjekt, ktorý vlastní dataset - je držiteľom práv k datasetu alebo má právo s ním nakladať, alebo o ňom rozhodovať.
Vlastník má právo rozhodnúť, či určitý súbor údajov je v súlade s legislatívou na publikovanie v podobe otvorených dát a má tiež
právomoc poskytnúť licenciu k datasetu. Vlastník je gestorom zodpovedným za správnosť a aktuálnosť atribútov dátového prvku;
gestor však nezodpovedá za obsah prenášaný dátovým prvkom. Vlastník spolupracuje na konzistencii dát so správcom obsahu
zodpovedným za správu obsahu informačného systému verejnej správy a v ňom uložených informácií. Technickým prevádzkovateľom
je prevádzkovateľ informačného systému verejnej správy podľa zákona, ktorý vykonáva činnosti určené správcom obsahu v súvislosti s
technickou prevádzkou informačného systému.

IT
profesionál

IT profesionál je osoba so zručnosťami a znalosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií. Poskytuje podporu pri
spracovaní dát, vyvíja a testuje ETL postupy a vykonáva transformáciu dát do formátov cieľových dát. V prípade zverejňovania
otvorených dát v podobe LinkedData by mal mať potrebné vedomosti a zručnosti na zverejnenie (RDF, ontológie, URI dizajn, softvér
nástroje na tvorbu LinkedData).

Manažér
kvality dát

Manažér kvality dát je osoba so zručnosťami a znalosťami v oblasti kvality dát. Je zodpovedný za dohlaď nad všetkými prvkami kvality
dát podľa štandardov a nad životným cyklom kvality dát.

Právny
expert

Právny expert je osoba so zručnosťami a znalosťami v oblasti práva, licencií a legislatívy. Poskytuje svoju odbornosť v oblasti
licencovania otvorených datasetov a podieľa sa na analýze publikovaných datasetov, pri ktorých sa vyžaduje legislatívna expertíza,
aby sa zabezpečilo zverejnenie datasetov v súlade s právnymi predpismi (predovšetkým v súlade s ochranou osobných údajov).
Definícia rolí a ich zodpovedností v organizácií

Rola

Definícia/zodpovednosť

Hlavný dátový
kurátor

Hlavný dátový kurátor je zodpovednou osobou pre otvorené údaje s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad
sprístupňovaním informácií na opakované použitie a otvorených údajov.

Dátový kurátor

Osoba alebo subjekt, ktorý spravuje a udržuje datasety zverejnené v centrálnom katalógu a dohliada nad správnosťou metadát.
Kurátor udržuje publikované datasety verejnej správy presné, aktuálne a v súlade so štandardmi. Ďalej sa venuje centrálnej
správe a evidencii dostupných tagov na označovanie datasetov.

Ontologický
kurátor
(plánovaný v
programovom
období 2014 -

Vytvára, spravuje a pripomienkuje ontológie platné pre všetky povinné osoby (povinné osoby môžu podávať návrhy na centrálne
zaevidovanie platnej ontológie). Usmerňuje povinné osoby v oblasti vytvárania LinkedData a udržuje publikované datasety vo
formáte LinkedData presné, aktuálne a v súlade so štandardmi.

2023)
Správca katalógu
aplikácií

Schvaľuje žiadosti o zaregistrovanie novej aplikácie nad otvorenými dátami, dohliada nad správnosťou informácií zverejnených
o aplikácii, pridáva nové aplikácie a vymazáva nerelevantné aplikácie.

Moderátor

Vykonáva dohľad nad diskusiami a komentármi na portáli data.gov.sk. Má oprávnenie vymazávať nevhodné komentáre a zbiera
spätnú väzbu používateľov údajov z diskusií pre povinné osoby.

Správca
transformácií
(plánovaný v
programovom
období 2014 -

Správca transformácií spravuje transformačné predpisy - vytvára nové a aktualizuje existujúce. Informuje povinné osoby o
dostupnosti nových transformácií a o spôsobe ich použitia.

2023)
IT profesionál

IT profesionál je osoba so zručnosťami a znalosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií. Poskytuje podporu pri
spracovaní dát, vyvíja a testuje ETL postupy a vykonáva transformáciu dát do formátov cieľových dát. V prípade zverejňovania
otvorených dát v podobe LinkedData by mal mať potrebné vedomosti a zručnosti na zverejnenie (RDF, ontológie, URI dizajn,
softvér nástroje na tvorbu LinkedData).

Manažér kvality
dát (plánovaný v
programovom
období 2014 -

Manažér kvality dát je osoba so zručnosťami a znalosťami v oblasti kvality dát. Je zodpovedný za dohlaď nad všetkými prvkami
kvality dát podľa štandardov a nad životným cyklom kvality dát.

2023)
Expert na kvalitu
dát (plánovaný v
programovom
období 2014 -

Expert na kvalitu dát je osoba so zručnosťami a znalosťami v oblastí fáz a nástrojov životného cyklu kvality dát. Je zodpovedný
za analýzy, aplikovanie a vytváranie ETL komponentov v oblasti kvality dát. Vykonáva analýzy a poskytuje poradenstvo v oblasti
identifikovania možných únikov osobných údajov alebo utajovaných skutočností, ktoré môžu nastať publikovaním a
kombinovaním viacerých datasetov.

2023)
Hlavný právny
expert
(plánovaný v
programovom
období 2014 -

Právny expert je osoba so zručnosťami a znalosťami v oblasti práva, licencovania a legislatívy. Poskytuje svoju odbornosť v
oblasti licencovania otvorených datasetov pre verejnú správu. Poskytuje právne poradenstvo, aby sa zabezpečilo zverejnenie
datasetov v súlade s právnymi predpismi
(predovšetkým v súlade s ochranou osobných údajov a citlivých skutočností).

2023)
Samotný dokument je vypracovaný v súlade s metodikou pre vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a popisuje
legislatívu a jej potrebné zmeny,
výber vhodnej alternatívy,
architektúru riešenia,
určenie motivácie základných stakeholderov a ich záujmy,
biznis architektúru, biznis funkcie a biznis služby,
architektúra informačných systémov znázorňujúcich vnútornú kompozíciu systému a integračné väzby systému s okolím.
Pre každú z vyššie uvedených oblasti riešenia sú identifikované kritéria kvality, na základe ktorých je možné posudzovať návrhy a alternatívne riešenia.
Obdobne sú identifikované riziká, ktoré bude potrebné v nasledujúcom období počas prípravy a realizácie projektov eliminovať.
Rozsah realizácie je nasledovný (prehľad výstupov projektu Open Data 2.0):
Podpora používania otvorených údajov:
zapojenie samospráv do tvorby otvorených údajov
NASES

podriadená organizácia ÚPPVII, ktorá prostredníctvom dohody o spolupráci bude podporovať realizáciu Open Data 2.0 projektu
podporné činnosti v odovzávani predchádajúcich znalostí z realizácie eDemokracia a Modulu otvorených údajov na UPVII
podporné činnosti pri migrácii Modulu otvorených údajov do vládneho cloudu
UPVII
žiadateľ a zodpovedný za tému Open Data
koordinačné a marketingové aktivity projektu
kooperácia s dátovou kanceláriou v gescii UPVII
kooperácia so štandardizačnou skupinou PS1 v gescii UPVII
kooperácia s CSRÚ v gescii UPVII ako jedného z hlavných poskytovateľov údajov do platformy
kooperácia s MetaIS v gescii UPVII ako publikátora Centrálneho modelu údajov a sprostredkovanie dereferenciácie
Všetky inštitúcie verejnej správy aj samosprávy
požiadavka na publikáciu otvorených údajov či už automatizovane prostredníctvom integrácie alebo manuálne pomocou nahrávania datasetov
do centrálnej platformy

Štúdia uskutočniteľnosti predstavuje a posudzuje 4 možné alternatívy rozvoja technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie
otvorených údajov verejnej správy SR :
Alternatíva A: Prevádzka existujúceho riešenia bez ďalšieho rozvoja,
Alternatíva B: Rozvoj centrálnych komponentov,
Alternatíva C: Rozvoj centrálnych komponentov s novátorskými technológiami,
Alternatíva D: Rozvoj centrálnych komponentov a zabezpečenie partnerstiev,

1.4. Použité skratky a značky
Tabuľka 2 Skratky a značky
Skratka / Značka

Vysvetlenie

OP II

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

PO7 OP II

Prioritná os 7 Operačného programu integrovaná infraštruktúra

NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

UPVII

Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

ÚV SR

Úrad vlády Slovenskej republiky

SHMÚ

Slovenský hydrometeorologický ústav

ŽSR

Železnice slovenskej republiky

ŽS

Životná situácia

NKIVS

Národná koncepcia informatizácie spoločnosti

SR

Slovenská republika

PO/OVM

Poverená osoba/Orgán verejnej moci

OGP

Open Government Policy

EVS

Efektívna verejná správa

MetaIS

Centrálny metainformačný system v správe Úradu podpredsedu pre informatizáciu a investície

EU

Európska únia

KPI

Kľúčové ukazovatele výkonnosti

CKAN

Publikačná platforma pre otvorené údaje

DFŠ

Detailná funkčná špecifikácia

ISVS

Informačný systém verejnej správy

IS

Informačný systém

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

ETP

Skratka z anglického Extract, Transform, Publish

ETL

Skratka z anglického Extract, Transform, Load

DLT

Distributed Ledger technology – v súvislosti s technológiou Blockchain

KEP

Kvalifikovaný elektronický podpis

USV ROS

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

2. Manažérske zhrnutie
Základné zhrnutie. Max 2400 znakov.
Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint"

2.1. Úvodná strana
2.1.0.0.1. Otvorené údaje verejnej správy sú pilier digitálnej ekonomiky v SR
Publikovanie otvorených údajov pre opakované použitie predstavuje samostatný špecifický cieľ Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ako i
Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Dôraz chceme klásť hlavne na rozsah a kvalitu publikovaných datasetov verejného sektora, ako aj
na intenzitu vyžívania týchto dát podnikateľmi a kreatívnymi komunitami.
Aj keď Slovensko vykonalo viaceré pozitívne kroky v tomto smere a dosahujeme dobré umiestnenie (naše postavenie v Open Data Maturity Index),
máme však aj viacero problémov: kľúčové datasety často nie sú dostupné, kvalita dát je nízka, dáta sa často negenerujú automaticky a v neposlednom
rade otvorené dáta sa stále málo využívajú. Snažíme sa ich adresovať týmto projektom.

2.1.0.0.2. Koncepčný prístup k otvoreným údajom
Víziou Dátovej kancelária je byť koordinačným orgánom v oblasti dátových politík pre celú verejnú správu, vytvárať otvorené a participatívne prostredie
pre komunity a stimulovať tak verejné inovácie. Medzi hlavné aktivity je napríklad dopytová výzva Manažment údajov zameraná aj na zverejňovanie
otvorených údajov. Zároveň si plánuje vytvoriť silnú internú kapacitu (cez projekt OP EVS) a zabezpečiť technológiu a služby pre inštitúcie verejnej
správy, aby otvorené dáta vedeli zverejňovať.

2.1.0.0.3. Prístup k riešeniu
Služby, ktoré vytvoríme pomôžu používateľom a osobám pracovať s otvorenými údajmi. Zameriame sa najmä na to, aby platforma obsahovala kvalitné
a dôveryhodné údaje, na ktoré sa môžu užívatelia spoľahnúť. Znamená to vybudovanie konceptu dôveryhodných otvorených údajov prostredníctvom
podpisovania.

2.1.0.0.4. Výsledky a výstupy projektu Open data 2.0
V rámci projektu tiež v spolupráci so súvisiacim projektmi zabezpečíme dostupnosť kľúčových otvorených datasetov (vďaka integrácii
s platformou dátovej integrácie a kooperácií s dopytovými a rezortnými projektmi).
Zabezpečíme dôveryhodnosť publikovaných údajov pre použitie digitálnej ekonomike a archiváciu publikovaných údajov – posun k „trusted
open data“.
Zlepšíme nástroje pre komunitu a používateľov: vďaka lepšiemu vyhľadávaniu.
Publikovanie otvorených údajov bude zjednodušené vďaka lepším nástrojom a službám pre inštitúcie.
Zvýši sa kvalita publikovaných dát: cez využitie prepojených údajov (linked-data) a použitie Centrálneho modelu údajov verejnej správy.

2.2. Otvorené údaje verejnej správy ako pilier digitálnej ekonomiky SR
Otázka otvorených údajov patrí k dôležitým témam informatizácie v období 2014 až 2023. Publikovanie otvorených údajov pre opakované použitie
predstavuje samostatný špecifický cieľ Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ako i Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
Dôraz chceme klásť hlavne na rozsah a kvalitu publikovaných údajov verejného sektora v zmysle Strategickej priority Manažment údajov, ako aj na
intenzitu vyžívania týchto dát podnikateľmi a kreatívnymi komunitami. Primárnym zámerom je využiť ekonomický potenciál otvorených údajov verejného
sektora, pričom sú očakávané výsledky:
vďaka využívaniu otvorených údajov sa výrazne zvýši miera transparentnosti verejnej správy, čím vznikne pozitívna spätná väzba smerujúca k
vyššej efektivite fungovania verejnej správy,
na Slovensku vznikne dostatočne silné odvetvie pracujúce s otvorenými údajmi, pričom vzniknú kompetencie v progresívnych oblastiach
informačných technológií, ako sú dátové analýzy;
inovatívne použitie otvorených údajov vygeneruje pridanú hodnotu pre používateľov, ktorá sa premietne aj do ekonomických prínosov.

inovatívne použitie otvorených údajov vygeneruje pridanú hodnotu pre používateľov, ktorá sa premietne aj do ekonomických prínosov.
použitie Centrálneho modelu údajov verejnej správy zabezpečí efektívne použitie dát a jednoduchú integráciu a jeho použitím sa napĺňa aj
princíp „Jeden krát a dosť“ a Strategická priorita Manažment údajov.

2.3. Princípy otvorených údajov, ku ktorým sa hlásime
Pri implementácii riešenia sa inšpirujeme princípmi Charty otvorených údajov (http://opendatacharter.net/):
všetko, čo nie je špecificky označené za utajené, citlivé, chránené zmluvným vzťahom, resp. chránené legislatívou ako napríklad osobné údaje,
je verejné,
zverejňovanie údajov neodkladne a úplne,
prístupnosť a použiteľnosť zverejnených údajov,
porovnateľné a interoperatibilné údaje,
neustále zlepšovanie správy údajov a zapojenosti občanov,
podpora vývoja a inovácií For Inclusive Development and Innovation.
otvorené údaje (Open Data) predstavujú údaje, ktoré sú verejne dostupné a hocikto ich môže voľne využívať na komerčné aj nekomerčné
účely, modifikovať, obohacovať, spájať a zdieľať maximálne s podmienkou uvedenia autora.
V kontexte verejnej správy znamenajú otvorené údaje nasledovné:
pre každú organizáciu je dostupný zverejnený zoznam jej dátových zdrojov, z ktorých možno publikovať otvorené údaje, a ich základný popis,
dataset (zostava údajov) je popísaný štandardizovanými metadátami, ktoré vychádzajú z celoeurópskeho štandardu
údaje sú zverejnené v datasete (zostave údajov), a sú založené na štandardizovaných dátových prvkoch uvedených v MetaIS a zaevidovaný v
centrálnom katalógu otvorených údajov data.gov.sk,
obsah dátového zdroja (samotné údaje) sú proaktívne bezplatne sprístupnené neobmedzenému okruhu záujemcov cez referenciu na miesto
sprístupnenia datasetu a schémy údajov,
údaje sú sprístupnené v štruktúrovanom a štandardizovanom tvare umožňujúcom ďalšie strojové spracúvanie (využitie Centrálneho modelu
údajov verejnej správy a dodržanie stanovených technologických štandardov, ktorých základom je používanie otvorených a technologicky
neutrálnych riešení),
údaje sú vypublikované úplne a nie sú modifikované spôsobom, ktorý by znížil ich pravosť alebo úplnosť
údaje majú presne uvedeného pôvodcu, informáciu o aktuálnosti, o začiatku a konci účinnosti datasetu alebo jeho údajov, najmä, ak je
účinnosť odlišná od platnosti,
ďalšiemu používaniu údajov (napríklad ich spracovaniu, zverejneniu, spájaniu s inými údajmi) nie sú kladené žiadne právne prekážky, tento
fakt je jednoznačne uvedený v licencii, ktorá musí byť priradená ku každému datasetu.

2.4. Očakávané výsledky projektu Otvorené údaje 2.0
Ďalšími kľúčovými oblasťami, ktoré projekt adresuje, aby sa zaručila uskutočniteľnosť ekonomických cieľov sú :
Zvýšenie počtu publikovaných datasetov:
minimalizovať nároky na publikovanie podporou používateľsky prívetivých nástrojov,
evanjelizácia v oblasti publikovania otvorených údajov a ich prínosov pre spoločnosť a to hlavne v spolupráci s EVS projektom zameraním na
personálne kapacity v oblasti otvorených údajov,
rozširovanie otvorených údajov na nové oblasti s infraštruktúrnou podporu,
posilnenie zapojenia samospráv do publikovania otvorených údajov na centrálnej platforme a to hlavne s spolupráci s EVS projektom
zameraním na personálne kapacity v oblasti otvorených údajov ako aj posilnením legislatívneho rámca.
Zvýšenie záujmu verejnosti o otvorené údaje:
maximalizovať použiteľnosť platformy pre koncových odberateľov dát
maximalizovať kvalitu údajov použitím Centrálneho modelu údajov, aby sa minimalizovali náklady odberateľov na integráciu,
priebežné nasadzovanie vylepšení agilným spôsobom za účelom získania,odozvy od komunity,
poskytovanie dodatočných služieb zo strany UPVII.

2.5. Očakávané výstupy projektu Otvorené údaje 2.0
Projekt pozostáva z týchto konkrétnych úloh, ktoré zabezpečia naplnenie stanovených cieľov pre otvorené obdobie :
Zjednodušené publikovanie otvorených údajov pre podporu zvýšenia publikovania otvorených údajov:
používateľsky prívetivé nástroje na publikovanie otvorených údajov,

používateľsky prívetivé nástroje na publikovanie otvorených údajov,
podpora nástrojov pre automatizované publikovanie cez informačné systémy,
podpora procesov Extract, transform, and publish na strane poskytovateľov otvorených údajov
Vlastný autorizačný modul v platforme otvorených údajov ( súčasný modul zdieľa autorizáciu s platformou eDemokracia, ktorý je preto značne
komplikovaný) pre zjednodušenie prístupu a publikácie poverených subjektov (SHMÚ, ŽSR,...)
Zvyšovanie kvality vypublikovaných údajov:
linkované údaje,
použitie Centrálneho modelu údajov verejnej správy,
validácie otvorených údajov.
Zvyšovanie interoperability otvorených údajov na Európske úrovni použitím štandardizovaného formátu metaúdajov (DCAT-AP-SK)
Podporné mechanizmy na tvorbu komunity
Monitorovacie mechanizmy na včasnú diagnostiku problematických datasetov a podporu dátového auditu.
Vyhľadateľnosť otvorených údajov aj cez štandardné vyhľadávače ako Google alebo Bing
Zvýšenie dohľadateľnosti otvorených údajov pomocou zlepšenia vyhľadávania ako na úrovni štruktúrovaných tak aj neštruktúrovaných otvorených
údajov.

2.6. Motivácia
Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav
Súhrnný popis
Slovensko patrí medzi “trend setters” ale to nestačí
V rokoch 2013 až 2015 prebiehal Národný projekt „Elektronické služby Úradu vlády SR – eDemokracia a otvorená vláda“, ktorým bola vytvorená centrálna
infraštruktúra pre zverejňovanie otvorených údajov a v jej rámci služby pre poskytovateľov aj používateľov údajov.
Pre poskytovateľov údajov sú určené komplexné služby asistencie pri sprístupňovaní otvorených údajov najmä v nasledovných oblastiach:
technické transformácie formátov a štruktúr údajov,
ukladanie údajov, ich publikovanie a riadenie súvisiacich kapacít a bezpečnosti,
zaistenie súladu, najmä so štandardami informačných systémov verejnej správy a licencie na používanie údajov,
sprístupnenie metodík, poskytovanie poradenstva,
podporná aplikácia – pre prácu s otvorenými údajmi na strane poskytovateľa, dostupná bezplatne.
Pre používateľov údajov sú dostupné služby podpory procesov sprístupňovania údajov najmä v nasledovných oblastiach:
katalóg datasetov vrátane metadát,
prístup k údajom prostredníctvom konzistentných API a formátov,
nástroje pre základnú prezentáciu údajov,
podpora komunikácie s používateľmi,
žiadosti o sprístupnenie údajov,
evidovanie aplikácií používajúcich otvorené údaje.
Uvedenie tejto centrálnej infraštruktúry do prevádzky k 1. januáru 2016 je možné považovať za ukončenie prvej etapy realizácie konceptu otvorených údajov v SR.
O tom, že táto prvá etapa bola úspešná svedčí fakt, že SR dosahuje v súčasnosti v rebríčku Open Data postavenie na 12. mieste a patrí do skupiny „trendsetters“ [1].
Spomedzi krajín EÚ sa SR ocitla v prvej najlepšej kategórií spolu s Nórskom, Estónskom, či Luxemburskom, a to najmä vďaka doteraz cielene realizovaným
aktivitám.
Keďže v oblasti otvorených údajov v súčasnosti prebiehajú v mnohých štátoch intenzívne aktivity, na udržanie pozície SR a s výhľadom zaradenia sa do prvej päťky je
potrebné realizovať ďalšie aktivity, ktoré stanovila najmä Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy, schválená uznesením
vlády SR č. 346/2017 zo dňa 24.07.2017. Keďže aktuálne hodnotenie SR je už takmer najlepšie možné v kategóriách „Open Data Readiness“ a „Open Data
Usability“, je potrebné sa zamerať najmä na ukazovatele „Spread of data across domains“ a „Economic and Social Impact“, čo zjednodušene znamená, že sa treba
zamerať najmä na publikovanie nových datasetov (preto tento projekt vo veľkej miere závisí od dopytových výziev UPVII na otváranie údajov) a rozšírenie podpory
pre publikovanie (podpory technickej – scope rozvoja centrálnej infraštruktúry – ale aj podpory metodickej – scope nadväzujúceho EVS projektu zameraného na
rozvoj personálnych kapacít).

2.6.0.0.4. 1. Ak sa chceme udržať medzi najlepšími musíme reagovať na celosvetové trendy
Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy, nepredstavuje len strategický dokument pre oblasť otvorených údajov
a nestanovuje len opatrenia, ktoré majú inštitúcie verejnej správy splniť ale zároveň v rámci medzirezortného pripomienkového konania vytvorila priestor na diskusiu
a otvorila otázky, ktorými sa štát musí zaoberať, ak chce patriť medzi lídrov v problematike otvorených údajov.
Prvá zásadná zmena súvisí so zavedením hodnotenia Value for money, to znamená akú hodnotu dostane štát, resp. jeho občania za zrealizované investície. Podľa
vykonaných štúdií[2] veľkosť trhu v oblasti otvorených údajov v rámci EÚ sa za rok 2016 bola odhadovaná na úrovni 55,3 miliardy EUR a do roku 2020 má narásť na
75,7 miliárd EUR, pričom veľkosť trhu otvorených údajov v rámci sektoru verejnej správy by mala dosiahnuť 22 miliárd EUR. Tieto údaje jednoznačne preukazujú, že
aj hospodárstvo SR môže výrazne profitovať z publikovania otvorených údajov.

2.6.0.0.4. 2. Je však skutočne reálne možné zmerať prínos investícií do otvorených údajov?
Aby bolo možné preukázať skutočný prínos otvorených údajov je nevyhnutné vedieť kam otvorené data smerujú, ako sú využívané a aké zmeny prinášajú, resp. ako
menia život občanov a podnikateľov.

2.6.0.0.4. 3. Druhá otázka sa zameriava na to, ako naštartovať celý ekosystém otvorených údajov
technická podpora komunity
zameranie na netechnického endusera (Systematická práca dátových kurátorov umožní sprístupňovať nielen samotné otvorené údaje, ale aj zabezpečiť
vizualizácie po ktorých je dopyt a nie su dostupné pre verejnosť z iných zdrojov. Typickým príkladom je obohatenie webových sídiel o štatistiky a vizualizácie
pochádzajúce z otvorených údajov. Verejnosti pomôže aj publikácia návodov a príkladov využitia otvorených údajov pomocou bežných prostriedkov ako su
tabuľkové procesory a business inteligence nástroje.)
šírenie osvety
technická podpora objaviteľnosti otvorených údajov

2.6.0.0.4. 4. Treťou zmenou je zmena z reaktívneho prístupu štátu pri poskytovaní otvorených údajov na proaktívny prístup.
Proaktívny prístup umožní občanom získať otvorené údaje (ktoré je možné v zmysle legislatívy zverejniť) v čase a v mieste, v ktorom to požadujú, bez nutnosti
odosielať žiadosť. Tento cieľ je čiastočne naplnený prostredníctvom strategických plánov vlády, no zároveň musí byť podporený aj legislatívnymi úpravami, ktoré
odbúrajú ťažkosti pri prístup k údajom resp. veľkú byrokratickú záťaž.
Témy projektu majú potenciál udržať Slovensko v pozícii trend setter v oblasti otvorenýcha prepracovať sa na lídra v tejto oblasti. Zároveň je neustále vyvíjaný tlak na
inovácie a na zameranie v čo najväčšej miere na masu bežných používateľov, o.i. aj tých ktorí pracujú vo verejnom sektore a ktorí do veľkej miery ovplyvňujú kvalitu,
aktuálnosť a celkovo použiteľnosť dát.

Obrázok č.3 Motivácia

Ako sa udržať medzi trend setters a zlepšiť si postavenie?
Motiváciou pre vypracovanie štúdie a realizáciu projektu je zároveň naplnenie nasledovných architektonických cieľov definovaných v rámci dokumentu Strategickej
priority Otvorené údaje._ Projekt je nastavený spôsobom, aby prispel ku každému z týchto programových ukazovateľov, resp. umožnil ich napĺňanie, vďaka
opatreniam, ako:
inštitúcie verejnej správy dostanú nástroje a školenia pre jednoduché a účelné publikovanie otvorených údajov, čím sa pozitívne prispeje k počtu inštitúcií, ktoré
budú publikovať otvorené údaje,
zabezpečí sa automatizované meranie programových ukazovateľov, ako napríklad podiel povinne zverejňovaných údajov,
v rámci projektu sa vytvoria nástroje pre jednoduchú transformáciu do úrovne kvality 4,a do 5, pričom výrazná časť datasetov sa prevedie,
vytvorí sa technické riešenia a služba, ktorá bude overovať dôveryhodnosť publikovaných dát, čo je podmienka pre dôveryhodné údaje.
Takéto nástroje umožnia v konečnom dôsledku zlepšiť postavenie SR v medzinárodnom porovnávaní a stať sa lídrom v téme otvorených údajov v EÚ.
Merateľné ukazovatele projektu
Merateľné ukazovatele projektu sú nastavené spôsobom, aby bolo možné merať a sledovať postup pre jednotlivé definované výstupy a výsledky.
Tabuľka 5: Výsledky projektu

Výsledok

Merateľný ukazovateľ

Hodnota

Zabezpečíme
dôveryhodnosť
publikovaných údajov pre
použitie digitálnej
ekonomike a archiváciu
publikovaných údajov –
posun k „trusted open data“

Pomer dôveryhodných otvorených údajov (dôveryhodné údaje sú otvorené údaje, pri ktorých je
možné overiť autenticitu, zdroj údajov a nemennosť oproti pôvodne publikovanému originálu. Dôver
yhodné údaje je možné použiť na právne účely, pri dokazovaní či boli dané údaje skutočne
vypublikované zdrojovým systémom napr. podpísany dataset dlžníkov sociálnej poisťovne, kde sa
môže inštitúcia používajúca dané údaje brániť, že používané údaje sú valídne resp. boli valídne v
čase publikácie datasetu.)

Všetky (vybrané) údaje, ktoré
vzniknú od roku 2023

Zlepšíme nástroje pre
komunitu a používateľov:
vďaka lepšiemu
vyhľadávaniu

Veľkosť komunity pracujúcej s otvorenými údajmi

>1000 aktívnych jednotlivcov

Publikovanie otvorených
údajov bude zjednodušené
vďaka lepším nástrojom
a službám pre inštitúcie

Náročnosť publikovania otvorených údajov (čas)

(vybrané údaje sú údaje, pri
ktorých PoC rozhodne, že má
zmysel ich zabezpečiť
z pohľadu dôveryhodnosti –
pôjde o takzvané kľúčové
údaje a referenčné údaje)

>100 Malých a stredných
podnikov

Pokles o 75% (oproti
súčasnému stavu náročnosti
publikovania datasetu cez
webové rozhranie, meranie
prebehne počas UIX testov
nových služieb)

Tabuľka 6: Výstupy projektu
Výstup

Merateľný ukazovateľ

Hodnota

Lepšie publikovanie otvorených údajov

Nové služby pre publikovanie údajov

5:
Asistenčné služby
Monitoring problematických datasetov
Zabezpečenie dôveryhodnosti datasetov
Archív otvorených údajov
Testovacie služby

Lepšie služby pre používateľov

Počet vyškolených inštitúcií verejnej správy

>100

Nové služby pre používateľov

4:
Garancia kvality datasetov
Garancia dôveryhodnosti datasetov
Sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi
Komunitné fórum pre otvorené údaje

Zvýšiť kvalitu publikovaných údajov
samosprávy

Podiel datasetov publikovaných v úrovni
kvality 3 (http://5stardata.info/ )

100 %
v rámci projektu sa zabezpečí, že všetky datasety budú registrované v
katalógu data.gov.sk budú minimálne na úrovni 3

Zlepšiť zapojenie Slovenska do
jednotného digitálneho trhu (DSM)

Katalóg datasetov preložený v anglickom
jazyku

100 %

Príklady dobrej praxe pre otvorené údaje
Pre zabezpečenie naplnenia cieľov je nevyhnutné implementovať príklady dobrej praxe, resp. pravidlá pre portály pre sprístupnenie otvorených údajov, ako sú
špecifikované napr. https://www.w3.org/2013/share-psi/bp/portal/. Rovnako musí centrálne technické riešenie zabezpečiť, aby jednotlivé typy jeho používateľov
v rámci jednotlivých domén mohli realizovať nasledovné činnosti.
Tabuľka 5: Príklady dobrej praxe pre portály otvorených údajov

Doména

Typ používateľa
Používateľ

Vlastnosti
dátového
katalógu

Poskytovateľ

Administrátor

Musí byť schopný vyhľadávať datasety pomocou
jedného alebo viacerých výrazov obsiahnutých v
metadátach datasetov

Musí byť schopný pridávať, editovať,
odstraňovať záznamy v katalógu.

Musí byť schopný vytvoriť, upraviť a odstrániť kategórie metadát

Musí byť schopný prehľadávať alebo skúmať
údaje podľa kategórií

Bude mať možnosť označiť položky
katalógu za súkromné, tak že nebudú
verejne viditeľné

Musí byť schopný nakonfigurovať predvolené triedenie v rámci
dátového katalógu

Musí byť schopný stiahnuť katalóg v strojovo
čitateľnom formáte, ktorý je kompatibilný so
spoločnou základnou metadátovou schémou zo
známej adresy (zvyčajne /data.json)

Musí byť schopný konfigurovať globálne nastavenia pre dátového
katalógu vrátane farebnej témy, značky / loga, titulkovania.

Musí mať možnosť zobraziť súhrnné informácie
pre každý dataset, ktoré obsahujú podrobnosti o
zdrojoch údajov, metadátach a ďalšej relevantnej
dokumentácii

Musí byť schopný nakonfigurovať ďalšie globálne nastavenia pre
dátový katalóg vrátane Cascading Style Sheets (CSS), prvkov
zobrazovania domovskej stránky a rozloženia, zobrazených
prvkov katalógu a ďalších informácií.

Bude mať možnosť vyhľadávať datasety podľa
výrazov obsiahnutých v údajoch

Musí byť schopný vytvoriť, upraviť a odstrániť kategórie metadát

Správa
a ukladanie
dát

Musí byť schopný hromadne stiahnu uložené
údaje

Musí byť schopný vytvoriť nové údaje

Musí byť schopný spravovať povolenia pre ostatných správcov
a vydavateľov/ zverejňovateľov

Bude mať prístup k uloženým údajom
prostredníctvom rozhrania REST API

Musí byť schopný nahradiť alebo
aktualizovať existujúce údaje

Prezentácia
dát

Musí mať možnosť prezerať údaje
prostredníctvom svojho internetového prehliadača
(napríklad prostredníctvom mriežky riadkov a
stĺpcov alebo mapy)

Bude mať možnosť vytvoriť vizualizácie dát
a sprístupniť ich prostredníctvom katalógu
dát alebo stránok kde sa údaje nachádzajú

Bude mať možnosť kontrolovať, či sú prezentácie dát vytvorené
užívateľmi viditeľné/dostupné aj pre iných užívateľov

Musí byť schopný poskytnúť pripomienky a spätnú
väzbu k jednotlivým údajom

Musí byť schopný poskytnúť údaje
navrhnuté používateľmi

Musí byť schopný sledovať a analyzovať spätnú väzbu od
používateľov

Bude mať možnosť navrhnúť údaje na
uverejnenie

Bude mať možnosť aktualizovať stav dát
navrhnutých používateľmi

Bude mať možnosť poskytnúť pripomienky a
spätnú väzbu k dátovému katalógu

Bude mať možnosť reagovať požiadavky
používateľov k zverejneniu dát

Bude mať možnosť vizualizovať údaje graficky,
vrátane máp, grafov, atď
Bude mať možnosť uložiť vizualizácie
s konfiguračnými nastaveniami pre prezeranie
v budúcnosti
Komunita

Bude mať možnosť zobraziť a reagovať na
komentár a spätnú väzbu používateľov
Bude mať možnosť skontrolovať a schváliť
zverejnenie pripomienok a spätnej väzby
používateľov
Účty a
profily

Môže si vytvoriť účet s e-mailovou adresou

Bude mať možnosť udeliť konkrétnym
registrovaným používateľom povolenie na
prístup ku konkrétnym údajom, ktoré vlastní
tento vydavateľ/ zverejňovateľ

Bude byť schopný vytvoriť, upraviť alebo odstrániť
informácie o svojom profile, ktoré môžu byť
prístupné ostatným používateľom
Všeobecné
požiadavky

Musí byť schopný spravovať povolenia pre ostatných správcov a
vydavateľov

Musí byť schopný zakázať alebo zrušiť používateľské účty (ak
používateľské účty sú súčasťou portálu)

Údaje musia byť dostupné na stiahnutie aj vo formáte, v ktorom boli pôvodne zverejnené na portáli
Volania API, ktoré sú neplatné alebo neúspešné, musia vrátiť príslušný kód stavu odpovede HTTP (404, 500 atď.) a stavovú správu
Portál musí byť dostupný prostredníctvom internetového názvu domény poskytnutej štátom (napr. data.gov.sk)
Transport Layer Security (TLS) musí byť použité na registráciu účtu, prihlásenie a všetky akcie vykonávané vydavateľmi/zverejňovateľmi a správcami
Webové stránky musia byť prístupné na veľkoplošných zariadeniach (stolné počítače, prenosné počítače atď.)
Webové stránky by mali byť prístupné na zariadeniach s malou obrazovkou (mobilné / inteligentné telefóny, tablety atď.)

Zdroj: http://labs.centerforgov.org/open-data/portal-requirements/
Mnohé z požiadaviek spĺňa už dnešná centrálna platforma otvorených údajov, cieľom projektu je teda zladiť aktuálnu (staršiu) implementáciu (novšími)
odporúčaniami.

2.6.0.0.5. Základné pojmy používané v štúdii
Prioritné datasety
Prioritné datasety sú najžiadanejšie datasety od verejnosti, ktoré sú určené na základe pravidelného prieskumu medzi verejnosťou a zainteresovanými subjektami.
Prioritné datasety budú schválené v procese manažmentu údajov. Zoznam je dynamicky aktualizovaný každoročne, pričom cieľom je jeho redukcia. Zoznam
pripravuje Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti a je schvaľovaný Dátovou kanceláriou verejnej správy.
Publikačné minimum pre samosprávu
Publikačné minimum pre samosprávu predstavuje zoznam datasetov podľa jednotlivých kategórií miest a obcí, ktoré by mala prioritne publikovať inštitúcia
samosprávy. Tento zoznam datasetov definuje aj požiadavky na kvalitu, aktuálnosť a formát údajov (pre jednotlivé typy datasetov). Ako také bude toto publikačné
minimum definované Úradom podpredsedu vládu SR pre informatizáciu a investície v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a
predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, pričom publikačné minimum bude aktualizované.
Podiel inštitúcií verejnej správy, ktoré publikujú otvorené údaje
Ukazovateľ vyjadruje podiel inštitúcii verejnej správy na celkovom počte inštitúcií, ktoré publikujú otvorené dáta, ktoré sú zaevidované v centrálnom katalógu
otvorených údajov. Dôležité je, aby inštitúcie dodržiavali procesy publikovania otvorených údajov.
Podiel inštitúcií verejnej správy, ktoré publikujú aktuálne otvorené údaje:
Aktuálne údaje sú údaje, ktoré sa zhodujú s platnými údajmi v informačnom systéme verejnej správy a informácia o tejto zhode je dostupná, a zároveň ak
požadovaná frekvencia zverejňovania datasetu je dodržiavaná.
Podiel údajov publikovaných ako otvorené údaje, ktoré sú použiteľné na právne účely
Dataset je použiteľný na právne účely v prípade, ak má zmysel na základe neho tvoriť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú vzťahy subjektov v občianskom alebo
obchodnom práve, alebo sú informácie z datasetu relevantné v konaniach orgánov verejnej moci, respektíve ide o referenčné údaje. V každom prípade sa musí
zároveň jednať informácie, ktoré má zmysel, aby boli verejne prístupné (napríklad RPO) – inak by podliehali mechanizmu zverejňovania výlučne cez „Moje dáta“, a
zároveň je potrebné, aby tento mechanizmus vychádzal z princípu (a bol napojený) udeľovania povolení o zverejňovaní (opäť v module „Moje dáta“).
Počet datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Vysokým formátom na znovupoužitie sú myslené prepojené údaje: na identifikáciu entít sa používajú Jednotné referencovateľné identifikátory v podobe URI,
jednotlivé údaje sú popísané prostredníctvom odporučených ontológií EÚ na popis údajov respektíve prostredníctvom národných ontológií, ak také nie sú k dispozícií.
Údaje tak vedia byť strojovo spracované s ohľadom na význam. Podielom datasetov sa rozumie pomer medzi počtom datasetov, ktoré spĺňajú danú podmienku a
celkovým počtom datasetov v rámci daného časového okna.
Riziká

Spresnenie identifikovaných
rizík: R_M_1.1, R_M_1.2, R_M_
1.3

R_M_1.1: Vývoj projektu bude pre členov komunity netransparentný, výstupy nebudú dodávané v dostatočných predstihoch
pre možnosť komunity niečo ovplyvniť a nebudú mať v projekt dôveru, čím centrálna platforma nebude prijatá
R_M_1.2: Legislatíva v oblasti otvorených údajov tzv. zákon o údajoch, ktorý je v čase písania štúdie pripravovaný na UPVII
nebude dostatočne pripravený a v takom prípade by komponenty centrálnej platformy nenaplnili svoj účel
R_M_1.3: V ekosystéme slovenského eGovernmentu predstavuje vytvorenie riešenia na báze technológie blockchain
významnú inováciu, ktorá však na druhej strane môže byť odmietnutá inšitúciami verejnej správy
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky
v plnom rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká
CBA

[1] https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/country-factsheet_slovakia_2017.pdf
[2] http://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_through_open_data_0.pdf
[3] Poznámka k úrovniam kvality (citácia z dokumentu „Strategická priorita Otvorené údaje“ ): „Rozhodnutie o tom, v akej kvalite sú, alebo majú byť
vypublikované otvorené údaje je v kompetencii Centrálnej dátovej kancelárie (pridelenie úrovne kvality v stupňoch interoperability 1-5). Pre existujúce
otvorené údaje, ktoré sú reprezentované vo forme s nízkym stupňom interoperability (max 3), avšak majú vysoký potenciál na znovupoužitie, Centrálna

dátová kancelária odporučí ich postupné skvalitnenie na dosiahnutie požadovaného stupňa interoperability. V prípade nových, alebo inovovaných ISVS

dátová kancelária odporučí ich postupné skvalitnenie na dosiahnutie požadovaného stupňa interoperability. V prípade nových, alebo inovovaných ISVS
publikujúcich otvorené údaje Centrálna dátová kancelária určí, či sú dáta povahy z vysokým stupňom znovapoužitia a je nutné zabezpečiť ich súlad z
Centrálnym modelom údajov založených na ontológiách (5), alebo údaje tento charakter nemajú (4).
[4] Poznámka k úrovniam kvality (citácia z dokumentu „Strategická priorita Otvorené údaje“ ): „Rozhodnutie o tom, v akej kvalite sú, alebo majú byť
vypublikované otvorené údaje je v kompetencii Centrálnej dátovej kancelárie (pridelenie úrovne kvality v stupňoch interoperability 1-5). Pre existujúce
otvorené údaje, ktoré sú reprezentované vo forme s nízkym stupňom interoperability (max 3), avšak majú vysoký potenciál na znovapoužitie, Centrálna
dátová kancelária odporučí ich postupné skvalitnenie na dosiahnutie požadovaného stupňa interoperability. V prípade nových, alebo inovovaných ISVS
publikujúcich otvorené údaje Centrálna dátová kancelária určí, či sú dáta povahy z vysokým stupňom znovapoužitia a je nutné zabezpečiť ich súlad z
Centrálnym modelom údajov založených na ontológiách (5), alebo údaje tento charakter nemajú (4).„

2.6.1. Potenciál prepojených údajov (Linked-data)
Linkované údaje sa stali strategickou prioritou pri manažmente ako aj publikácii údajov v celom verejnom sektore, ktorá vychádza z dátového
smerovanie EÚ[1]. Dôležitým aspektom je dlhotrvajúca odborná štandardizácia dátových prvkov, ktoré od roku 2013 začali tvoriť Centrálny model
údajov verejnej správy. Vlastnosti ako predpísaná dátová schéma pri výmene/publikácie dát a jednoznačná identifikácia entít a dátových prvkov
zaručuje výrazný posun a zjednodušenie dátovej integrácie. Nakoľko je strategický zámer využitia linkovaných údajov v celom štátnom priestore,
otvorené údaje sú do tejto stratégie zapojené a sú transformované do tejto podoby. Tým, že sú všetky entity jednoznačne identifikované
prostredníctvom referencovateľných identifikátorov, a zdieľajú spoločný model je napĺňaný aj národný strategický cieľ „jeden krát a dosť“ a to rozšírený
nie len o štátny sektor, ale prostredníctvom otvorených údajov aj v oblasti komerčných subjektov. Linkované údaje preto zabezpečia, že :
bude dátová integrácia zabezpečená už na najnižších úrovniach práce s údajmi
výrazným spôsobom sa zredukuje množstvo potrebných dátových integrácií
výrazným spôsobom klesnú náklady a čas potrebný na integráciu s tým, že tieto benefity nepocítia iba inštitúcie verejnej správy, ale
v konečnom dôsledku aj komerčný sektor, ktorý vďaka otvoreným údajom bude konzumentom rovnako kvalitných výstupov s radikálnou
časovou aj finančnou úsporou
nakoľko je Centrálny model údajov naviazaný na európske dátové štandardy, bude vytvorená interoperabilita nie len v rámci štátu, komerčného
sektora alebo samospráv, ale údaje budú jednoducho integrovateľné aj s inštitúciami v rámci Európskej únie
Potenciál otvorených údajov je preto obrovský a predstavuje nosnú časť inovácií v nasledovnom období pre oblasť dát. Pozitívny ekonomický dopad
v tejto oblasti do značnej miery odbremení nadchádzajúce investície do informačných systémov verejnej správy.

2.6.2. Otázka anonymizácie
Cieľom projektu je radikálny nárast počtu datasetov zo všetkých oblastí verejného sektora. Očakáva sa, že mnohé údaje môžu obsahovať osobné údaje
používateľov. Tieto údaje by sa, ale bez osobného súhlasu dotknutých osôb alebo špecifickým ošetrením v zákone, nesmú zverejňovať na základe
zákona o ochrane osobných údaje. Na tento zákon nadväzuje aj európska smernica GDPR[2], ktorá predstavuje ďalší krok v oblasti ochrany osobných
údajov a ich uchovávania. Aj z tohto dôvodu je nutné sa týmto problémom venovať aj priamo v tomto projekte. Riešenie problému pozostáva z dvoch
komponentov, kde jeden zabezpečuje anonymizáciu osobných údajov prostredníctvom manuálneho označenia od poskytovateľa datasetu, ktoré údaje
by mali byť anonymizované a druhého mechanizmu, ktorý zabezpečuje automatizované rozpoznávanie osobných údajov z ich následnou
anonymizáciou, ktorú je ale nutné potvrdiť samotným poskytovateľom datasetu. I keď je táto služba poskytovaná centrálnou platformou, jej určenie má
byť za hranicou tejto platformy a to hlavne pre iných poskytovateľov otvorených údajov,ktorý budú účastníci decentralizovaného spôsobu prevádzky
otvorených údajov. Tieto decentralizované menšie portály budú môcť používať službu anonymizácie prostredníctvom volania služby.

2.6.3. Sledovania a vyhodnocovanie plnenia cieľov
Projekt si stanovuje konkrétne KPI (viď tabuľky “1: Merateľné ukazovatele OP II, ktoré budú naplnené realizáciou projektu” a “5: Kritéria otvorených
údajov”). Aby mohol UPVII aj verejnosť sledovať priebežné plnenie týchto cieľov, bude súčasťou projektu zavedenie komplexného monitorovania stavu
a spokojnosti s otvorenými údajmi, ktorého súčasťou bude aj tzv. Dashboard. Dashboard bude zbierať a vizualizovať informácie ohľadom plnenia cieľov
formou tabuliek a grafov: pre každé KPI konkrétne hodnoty v konkrétnych časoch, k tomu percentuálne vyčíslenie naplnenia cieľa a tiež zobrazenie
údajov v grafe.
Sledovania a vyhodnocovanie plnenia cieľov bude vykonávané najmä na základe:
1. zoznamov datasetov, ktoré vypracúvajú jednotlivé organizácie verejnej správy (VS) na základe úlohy OGP č. B.5[3]
2. monitoringu a kontroly zo strany UPVII (súčasť existujúcich a plánovaných nových kontrolných činností)
Súčasťou sledovania a vyhodnocovania cieľov je aj vyhodnocovanie kvality zverejnených datasetov (podrobnejšie informácie ku kvalite sú v
nasledujúcej kapitole) a iných parametrov (aktuálnosť, súlad s centrálnym modelom údajov, a pod.)
Implementácia dashboard-u môže okrem iného obsahovať aj vytvorenie jednoduchej aplikácie na tvorbu a publikovanie zoznamu datasetov pre
organizácie VS tak, aby im uľahčila tvorbu a udržovanie zoznamov datasetov a UPVII uľahčila vyhodnocovanie plnenia cieľov.

2.6.4. Kvalita údajov
V oblasti otvorených údajov je nesmierne dôležité aby boli vypublikované v čo najvyššej kvalite. Projekt preto rieši túto otázku podpornými nástrojmi,
ktoré budú schopné vytvoriť aj bežným/netechnickým používateľom vysoko kvalitný výstup. Prostredníctvom sémantickej anotácie Centrálneho modelu
údajov je možné výrazné zlepšenie použitia referenčných údajov a tým zabezpečenie najvyššej možnej kvality.
Tabuľka 6: Pravidlá pre úrovne interoperability otvorených údajov SR
Úroveň

Popis

1

Sprístupnenie údajov (v akomkoľvek formáte) pod otvorenou licenciou

2

Údaje sú sprístupnené v štruktúrovanej forme (napr. Excel namiesto obrázka s tabuľkou)

3

Sprístupnenie údajov v otvorenom formáte (napr. CSV, alebo ODS namiesto Excelu)

4

Použitie URI na identifikáciu ľubovoľných entít (dátové prvky, údaje) tak, aby ich bolo možné referencovať. Údaje sú popísané ontológiami,
avšak tie nepatria do Centrálneho modelu údajov verejnej správy.

5

Zladenie/prepojenie údajov s ostatnými, aby bol jasný ich význam. V prípade otvorených verejných údajov SR ide o ich popísanie
Centrálnym modelom údajov verejnej správy jednotne mapovaným na medzinárodné ontologické štandardy.

Uvedená definícia stupňov interoperability (kvalita otvorených údajov z pohľadu ich strojového spracovania) spresňuje a nahradzuje pôvodnú definíciu v
dokumente “Strategická priorita – Manažment údajov” pridaním Centrálneho modelu údajov verejnej správy (viď dokument „Strategická priorita
Otvorené údaje“[4]). Podrobná metóda použitia jednotlivých úrovní interoperability spolu s príkladmi je predmetom Sémantických dátových štandardov
pracovnej skupiny PS1 na ÚPPVII.
„Všetkými novými a inovovanými ISVS publikujúcimi otvorené údaje“, sú pre účely definície dostupnosti údajov v štátnej správe označené také
programové vybavenia, ktoré zabezpečujú tvorbu otvorených údajov a sú spolufinancované prostredníctvom verejných zdrojov, akými sú napr. rôzne
operačné programy (OPII, OPEVS ...), resp. štátny rozpočet, alebo zdroje Európskej Únie.

2.6.5. Budovanie otvorených a dôveryhodných dát v zdrojových registroch
Je potrebné, aby obyvatelia mali úplnú dôveru k údajom, ktoré spravuje štát. Na naplnenie tohto cieľa je možné použitie najmodernejších technológií na
vytvorenie dôveryhodného úložiska otvorených údajov.
Hoci použitie distribuovaných riešení je známe najmä v oblasti finančníctva a predstavuje základ meny Bitcoin, má veľký potenciál v štátnej správe.
Existujú príklady krajín (napr. Estónsko, Veľká Británia, Spojené arabské emiráty), ktoré blockchain začínajú využívať komplexnejšie. Cieľom tejto
štúdie uskutočniteľnosti ani navrhovaného projektu však nie je kompletná zmena prístupu v rámci štátu, ale zavedenie pilotného projektu pre využitie
distribuovaných technológií na riešenie otázok trvácnosti údajov, ich integrity, dôveryhodnosti a ich pôvodu.

2.6.6. Archivácia pre zabezpečenie trvalej dôveryhodnosti otvorených údajov
Archivácia je jednou z dôležitých tém v oblasti dát. Používatelia musia mať dôveru, že publikované údaje zostanú prístupné na dostatočne dlhé
(niekoľkoročné) časové obdobie, poprípade sú dostatočne vopred informovaný, že údaje budú z nejakého dôvodu odstránené. Archivácia je
navrhovaná ako perzistentné úložisko s ST (short term) a LT (long term) dĺžkou uchovávania.
Riešenie definované v tejto štúdii uskutočniteľnosti umožní bezpečnú archiváciu datasetov, vrátane časovej pečiatky s uvedením vzniku a prípadných
zmien datasetu. Nad týmto riešením bude vytvorená biznis služba, ktorá umožní vyhľadávanie datasetov s presným určením času vzniku a prípadnej
zmeny. Bude tak možné získať aj datasety a informácie v nich obsiahnuté, ktoré už nie sú aktualizované príslušnými inštitúciami. Je nutné definovať, že
nie je ambíciou dlhodobo uchovávať všetky údaje na jednom mieste. Hlavným dôvodom je poskytnutie platformy pre menších poskytovateľov
otvorených údajov, ktorý nemajú prostriedky na zabezpečenie archivácie a správy otvorených údajov. Pri veľkých poskytovateľov údajov, je predpoklad
vlastného portálu otvorených údajov, ktoré budú publikovať údaje štandardizovaným spôsobom so štandardizovanými metaúdajmi a bude ich možné
prostredníctvom „harvestingu“ napojiť na centrálny portál otvorených údajov.
V súčasnosti je nasadených niekoľko riešení dlhodobej archivácie v rámci riešení MV SR – Elektronický archív, MK SR – Slovakiana, NASES – MDURZ
atď..
Budúca analýza by sa mala zaoberať opodstatnenosťou dlhodobej archivácie v kontexte otvorených údajov a prípadnou možnosťou znovupoužiteľnosti
existujúcich riešení aj z ohľadom na budúcu migráciu do cloud prostredia.

2.6.7. Posúdenie alternatív
V predchádzajúcich kapitolách boli popísané rôzne okruhy problémov a možných riešení. Keďže je na realizáciu projektu k dispozícii len konečné
množstvo času a peňazí a rôzne riešenie prinášajú rôzne prínosy, obsahuje táto štúdia aj posúdenie niektorých alternatív. Každá z alternatív obsahuje

V predchádzajúcich kapitolách boli popísané rôzne okruhy problémov a možných riešení. Keďže je na realizáciu projektu k dispozícii len konečné
množstvo času a peňazí a rôzne riešenie prinášajú rôzne prínosy, obsahuje táto štúdia aj posúdenie niektorých alternatív. Každá z alternatív obsahuje
niektoré navrhované riešenia a z nich vyplývajúce prínosy. Alternatívy sú štyri a sú odstupňované podľa očakávanej náročnosti (čo do ceny a dĺžky
realizácie). Podrobný popis alternatív je v časti „2.7 Alternatívne riešenia“, v tejto časti sa nachádza len základný sumár.
Alternatíva A predstavuje len prevádzka existujúceho riešenia bez ďalšieho rozvoja. Nakoľko sa otvorené údaje stávajú jednou z hlavných priorít vlády,
alternatíva A sa javí ako nelogické riešenie, ktoré je protichodné s národnou stratégiou, nakoľko nie všetky stanovené ciele budú môcť byť realizované.
Alternatíva B poskytuje veľký pokrok v oblasti otvorených údajov a priamo sa venuje problémom predchádzajúceho obdobia ako aj identifikuje nové
oblasti, kde je možné posunúť otvorenosť údajov na novú úroveň. Táto alternatíva taktiež obsahuje veľké množstvo inovatívnych prvkov, ktoré sú
zakomponované do existujúcich ako aj nových komponentov.
Alternatíva C je nadstavbou alternatívy B. Táto alternatíva je rozšírená o nové nápady a idei smerovania otvorených údajov ako napríklad:
garantovaná dlhotrvajúca archivácia dát (LTS a STS)
vyhľadávanie nad neštruktúrovanými údajmi
IoT a streamované údaje
lokalizácia metaúdajov
prepojenie a spolupráca s krajinami V4 a ich portálmi otvorených údajov
Proof of Concept v oblasti strojového učenia a umelej inteligencie
Všetky menované rozšírenia môžu pozitívne vplývať na rozvoj témy otvorené údaje v SR, nakoľko sa zvýši pokrytie čo sa týka rozsahu dotknutých
oblastí ako aj poskytovaných služieb pre koncových používateľov.
Poslednou alternatívou je D, ktorá je taktiež rozšírením možnosti B. Táto možnosť sa pozerá na oblasť otvorených údajov z pohľadu tvorby partnerstiev
so zameraním aj na menších poskytovateľov. I keď sa javí táto myšlienka veľmi dobre, jej základným problémom je plánovaný systém dopytových
výziev pre oblasť otvorených údajov na ÚPPVII. Tým by vznikla duplicita v tejto oblasti a zároveň by neboli jasne stanovené hranice medzi jednotlivými
účastníkmi v oblasti otvorených údajov.
Z celkového posúdenia alternatív sa javia ako najvhodnejšie alternatívy B a C. Hlavným rozdielom je zvýšený dôraz na rozširovanie pôsobnosti
otvorených údajov do nových prípadov použitia. Variant B je konzervatívnejší spôsob pri naplnení všetkých strategických cieľov a priorít. Variant C sa
snaží ísť ešte o krok ďalej, čo ale zvyšuje nároky na projekt samotný – riadenie, kvalifikované personálne kapacity, dĺžku trvania projektu a hlavne cenu.
Rozhodovanie medzi týmito dvoma alternatívami musí vychádzať hlavne z analýzy nákladov a prínosov, kde sa porovnajú prínosy alternatív.

[1] https://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-vocabularies_en
[2] https://www.eugdpr.org/
[3] https://trello.com/c/zqeuszMP
[4] https://sp.finance.gov.sk/lepsie-data/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/lepsie-data/Zdielane%20dokumenty/V%C3%BDstupy/v0%2092_SP
_Otvorene_udaje.docx&action=default

2.7. Popis aktuálneho stavu
2.7.1. Legislatíva
Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav
Súhrnný popis
Legislatívny rámec súvisiaci s problematikou otvorených údajov je možné rozdeliť do troch základných skupín:
1. skupina – Legislatíva priamo súvisiaca so zverejňovaním otvorených údajov
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov (úprava opakovaného použitia informácií verejného sektora). Dňa 26. júna 2013 bola prijatá Smernica Európskeho
parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného
sektora (ďalej len “Smernica 2013/37/EÚ”). Toto doplnenie rozšírilo pôsobnosť smernice PSI a zásadne ovplyvňuje aj vytváranie a znovupoužitie
otvorených údajov. Podľa tejto smernice PSI je opakované použitie údajov nárokovateľné. Transpozícia smernice je vykonaná novelou zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií) úpravou osobitných ustanovení o opakovanom použití informácii. V tejto úprave sú vytvorené
viaceré špecifické nástroje pre vytváranie a používanie otvorených údajov, vrátane umožnenia proaktívneho prístupu povinných osôb.
Novelizované ustanovenia sú účinné od 1. januára 2016.
2.skupina – Legislatíva súvisiaca s informatizáciou a eGovernmentom
zákon č. 305/2013 Z. zo elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
e-Governmente) v znení neskorších predpisov (úprava elektronickej podoby výkonu verejnej moci),
zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o dôveryhodných službách),
výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších
predpisov (úprava štandardov pre informačné systémy).
Obrázok č. 4 Legislatíva AS-IS

3.skupina – Legislatíva obmedzujúca zverejňovanie údajov verejnej správy, ktoré sú utajené alebo inak chránené (výpočet nemusí byť konečný)
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov,
zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.,
zákon č. 162/1995 Z. z.. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov
zákon č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - GDPR
zákon č. 326/2014 Z.z. o štátnej štatistike
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_L_1.1

R_L_1.1: Súčasná právna úprava nereaguje na vývoj nielen v oblasti otvorených údajov ale celkovo v rámci „manažmentu“ dát, ktorými
disponuje verejná správa a prístupu k týmto údajom. Reakciou na toto riziko je prijatie novej právnej úpravy.
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 4 Legislatíva

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

2.7.2. Architektúra
2.7.2.1. Biznis architektúra
Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

2.7.2.1.1. Popis Modulu otvorených dát
Modul Otvorených dát (MOD) je súčasťou integrovaného informačného systému národného projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej
republiky - eDemokracia a otvorená vláda (ďalej aj len „eDOV“) financovaného z prostriedkov EÚ. Integrovaný informačný systém eDOV sa skladá z
viacerých modulov a jeden z nich je aj Portál otvorených údajov (data.gov.sk).
Zámerom portálu otvorených údajov je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a
zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci informácie (metaúdaje) o rôznych datasetoch od povinných osôb. Portál otvorených údajov je tiež
schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi podľa typu dát (a formy použitia).
Medzi základné charakteristiky portálu patrí poskytovanie informácií o samotných dátach, ako aj prístup k nim vo forme spĺňajúcej otvorené a
technologicky neutrálne štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ich ďalšie využívanie.
Od svojho vzniku portál prešiel inovatívnou zmenou týkajúcou sa softvérovej časti riešenia a taktiež technologickým zabezpečením jeho prevádzky.
Vďaka tomu táto aktualizácia priniesla viacero vylepšení, vrátane viacerých možností kategorizácie údajov a ich vyhľadávania, viac typov náhľadov
dát, vylepšený vzhľad a ovládanie a doplnenie nástrojov pre transformáciu dát (pre povinné osoby).
V súčasnej dobe je v rámci portálu data.gov.sk evidovaných 1 454 datasetov z 69 organizácií, 2 aplikácie a 2943 registrovaných používateľov. Data.g
ov.sk využíva CKAN. CKAN Dataset je zbierka dátových zdrojov (ako napr. súborov), spoločne s opismi a ďalšími informáciami, ako pevná URL.
Datasety sa už pri nahrávaní dajú rozdeľovať aj podľa lokality a tagov, ktoré si vie povinná osoba určiť sama. Data.gov.sk má na výber z 15 druhov
licencií (preferované sú Creative Commons), ktoré sú používané aj vo svete a pri iných národných open data portáloch (vrámci realizácie projektu
bude zoznam aktualizovaný a zladený s European Data Portal). Pri nahrávaní datasetu musí povinná osoba určiť aj periodicitu aktualizácie datasetu.
Portál pre otvorené údaje je orientovaný na vznik inovatívnych komunít. Publikovanie otvorených údajov samo o sebe nemá zmysel. Aby sa naplnilo
ich poslanie, je nevyhnutné, aby vznikla inovatívna komunita, ktorá bude otvorené údaje aktívne používať, vytvárať aplikácie, diskutovať o inováciách
a nových nápadoch.
Súhrnne je modul otvorených údajov určený pre:
konzumentov dát – občania, podnikatelia, tvorcovia aplikácií
producentov údajov – inštitúcie verejnej správy (povinné osoby)
Modul poskytuje:
Nástroje na sprístupňovanie údajov pre povinné osoby
Jednoduché vyhľadávanie údajov
Náhľady nad údajmi
Technické rozhrania na získavanie údajov
Prehľad aplikácií používajúcich údaje verejnej správy
Modul je rozdelený podľa obsahových častí na nasledujúce submoduly
Katalóg otvorených údajov
Katalóg požiadaviek

2.7.2.1.2. Biznis požiadavky na riešenie
Z pohľadu biznis požiadaviek spĺňa Modul otvorených údajov nasledovné biznis požiadavky:
1. Poskytnutie údajov grafickým rozhraním:
MOD umožňuje cez grafické rozhranie vyhľadávať, prezerať, získavať údaje (datasety a metaúdaje k datasetom) a vytvárať dotazy na údaje vo
forme queries.

1. Poskytnutie údajov pomocou API: MOD umožňuje získavať údaje (metaúdaje k datasetom a datasety) prostredníctvom aplikačného
rozhrania na báze REST, JSON a SQL.
2. Podpora poskytovateľov dát - SW nástroje:
Pre poskytovateľov dát (povinné osoby, atď.) sú vytvorené SW nástroje uľahčujúce proces poskytovania dát. SW podpora obsahuje voľne
dostupné (Free a Open Source licence) SW komponenty, ktoré zabezpečujú:
základné nástroje na publikovanie transformovaných dát a metadát v podobe Open Data,
synchronizačnú aplikáciu, ktorá publikuje transformované údaje do MOD
podpora poskytovateľov dát – návody pre poskytovateľov dát (povinné osoby, atď.) sú vytvorené návody a metodické postupy
import údajov cez Webové rozhranie
MOD umožňuje manuálne nahrávanie a aktualizáciu datasetov (metadát a dát) cez Webové rozhranie. V prípade poskytovania datasetu
externým systémom, MOD umožňuje harvestovanie údajov.
nahrávanie údajov pomocou API: MOD umožňuje nahratie a aktualizáciu informácií v katalógu (metaúdajov k datasetom a aj samotných
údajov) prostredníctvom aplikačného rozhrania.

2.7.2.1.3. Zhrnutie problémov súčasného stavu
Používatelia modulu otvorených údajov sú:
Verejnosť,
Komunita,
Inštitúcie verejnej správy zverejňujúce otvorené údaje,
Dátoví kurátori v inštitúciách verejnej správy,
Dátový kurátor v Dátovej kancelárie,
Podpora prevádzky v UPVII,
Hlavný dátový kurátor pre otvorené údaje verejnej správy
Z biznis pohľadu je možné identifikovať bariéry pre každú z týchto skupín, ktoré bránia plnohodnotnému využitiu potenciálu otvorených údajov.
Verejnosť
Slabé povedomie o problematike (požiadavku rieši EVS projekt)
Nedostatočná penetrácia otvorených údajov vyústila do melého množstva inovatívnych aplikácií pre koncových používateľov, ktoré by používali
vládne údaje. (Aj keď mnohé z existujúcich aplikácií sú veľmi kvalitné a získali aj medzinárodné ocenenia.)
Objaviteľnosť/Dohľadateľnosť otvorených údajov - komplikované rozhranie ako aj málo použiteľné vyhľadávanie sťažujú dohladateľnosť
otvorených údajov
Komunita
Nedostatočná kvalita poskytovaných údajov (požiadavku rieši OPII projekt + čiastočne EVS)
Málo zverejnených údajov a nezáujem pôsobili ako demotivujúci faktor (rieši OPII projekt prostredníctvom zjednodušovania bariery na
publikáciu údajov)
Chýbajúce alebo neadekvátne licenčné podmienky (požiadavku rieši OPII projekt)
Slabá a náročná technická realizácia integrácie na otvorené údaje (požiadavku rieši OPII projekt)
Chýbajúce údaje od poverených subjektov (nemožnosť publikácie datasetov pre štátne firmy či iné typy organizácií ako napr. Železnice
slovenskej republiky a ich cestovný poriadok alebo SHMÚ) (požiadavku rieši OPII projekt)
Chýbajúci funkčný eskalačný proces pri porušovaní povinností poskytovania údajov vychádzajúcich zo zákonov, vyhlášok a zmluvných
vzťahov a pri porušovaní štandardov. (požiadavku rieši EVS projekt)
Dôveryhodnosť otvorených údajov (požiadavku rieši OPII projekt)
Aplikácie a systémy za verejné peniaze nemajú zverejnený zdrojový kód (použiadavku rieši OPII projekt prostredníctvom centrálneho
repozitára zdrojových kódov spolu so zákonom o ITVS a plnánovanou novelou výnosu, kde bude data.gov.sk definovaný ako centrálny bod
na zverejňovanie zdrojových kódov)
Inštitúcie verejnej správy

Nezabezpečené financie na kľúčových zástupcov (dátových kurátorov), ktorý dlhodobo riešia otvorenosť údajov v jednotlivých rezortoch
a pomáhajú s ich publikáciou (požiadavku rieši EVS a dopytová výzva Manažment údajov)
Chýbajúce podporné technické nástroje pre Dátových kurátorov (požiadavku rieši OPII projekt)
Chýbajúce právne povedomie a dôvody „prečo by som to mal chcieť robiť?“ (požiadavku rieši EVS projekt)
Nevyžadovanie otvorenosti údajov ako základného kritéria pre realizované projekty (aktuálne je téma otvorených údajov silno zakotvená v
akčných plánoch ako aj strategických dokumentoch)
Chýbajúca technická aj odborná podpora na Centrálnej úrovni (adresovaná EVS projektom aj OPII projektom)
Chýbajúci funkčný eskalačný proces pri porušovaní povinností poskytovania údajov vychádzajúcich zo zákonov, vyhlášok a zmluvných
vzťahov a pri porušovaní štandardov.
Centrálna autorita
Chýbala koordinácia aktivít (adresovaná EVS projektom)
Chýbali dôsledné školenia (adresovaná EVS projektom aj OPII projektom)
Chýbalo zabezpečenie podpory v akčných plánoch a strategických dokumentoch (aktuálne je téma otvorených údajov silno zakotvená v
akčných plánoch ako aj strategických dokumentoch)
Neriešenie štandardizácie a vynucovanie štandardizácie pre projekty financované zo štátneho rozpočtu alebo z EU fondov (adresované
OPII projektom)
Riziká

Spresnenie identifikovaných
rizík: R_B_1.1, R_B_1.2, R_
B_1.3

R_B_1.1: Existujúce riešenie nebude zodpovedať najnovším trendom pre tento typ infraštruktúry a nezabezpečí
predpoklady pre naplnenie cieľov a úloh vyplývajúcich zo stratégií a pre posun SR medzi tzv. trend setterov.
R_B_1.2: Nebude možné dosiahnuť prechod na využívanie Linked Data
R_B_1.3: Nebude možné zverejňovať otvorené údaje v minimálnej kvalite úrovne 4
Prílohy

Tabuľka 2 Riziká

Diagramy, modely,
obrázky v plnom
rozlíšení

2.7.2.2. Architektúra informačných systémov
Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav
Súhrnný popis
Štruktúra modulu otvorených údajov
Modul otvorených údajov je tvorený nasledovnými internými komponentnmi
Komponent API manažmentu
Webový modul pre rôzne administratívne funkcie
Aplikačný server (servlet container) pre J2EE aplikácie
Plánovač
Query engine
Komponent pre riadenie úložísk
Komponent pre správu požiadaviek
Vyhľadávač
Integračný komponent pre spoluprácu s BI modulom eDOV
Prístupový komponent na integráciu s tretími stranami.
Migračný nástroj
Softvér pre decentralizované zverejňovanie údajov a metadát, dodávaný ako template v rámci MOD (Podporná aplikácia).
Prezentačná aplikácia
RDF úložisko
Relačný store pre datasety
Repozitár datasetov
Správa požiadaviek
Súborové úložisko
Technické úložisko
Servlet kontajner, ktorý prevádzkuje aplikácie.
Komponent pre správu ontológií
web server
Správa katalógov
Integrácie modulu otvorené údaje
Modul otvorené údaje je zároveň prepojený ako s ďalšími modulmi eDOV tak aj externými IS povinných osôb:
Modul Elektronické hromadné žiadosti
Modul ITMS OD
Modul dotačných schém
Modul otvorená vláda
Agendový systém
eDOV Užívateľské rozhranie podaní
Business Intelligence modul
Modul Centrálne komponenty
Modul Správa prístupov a rolí (SPR)
Modul eNotify ÚPVS
Interný systém povinnej osoby (napr. register Adries)

Obrázok č. 5 Aplikačná architektúra
Modul otvorených údajov bol vytvorený ako súčasť projektu eDOV, táto skutočnosť determinuje jeho väzby na ďalšie moduly vytvorené v rámci
projektu, na ďalšie ISVS spravované ÚV SR a ďalšie ISVS v správe ostatných inštitúcií.
V module eDEM sú umiestnené 4 hlavné komponenty, ktoré využívajú služby spoločných modulov a to pomocou komponentu MIP. Komunikácia
medzi MIP a SPR je vo forme výmeny XML dokumentov, ktoré sú obalené autentifikačným tokenom. Tento token je poskytovaný modulu MIP z
komponentu IAM (ÚPVS) cez internú zbernicu ÚPVS. Token obsahuje identitu prihláseného užívateľa, spôsob akým sa užívateľ príhlásil a rolu,
evidovanú v ÚPVS IAM. Interná zbernica ÚPVS komunikuje s modulom IAM. Ďalším významným komponentom, ktorý eDOV využíva je komponent
ÚPVS označovaný ako G2G.
V ďalšej časti riešenia – OV- je umiestnený autentifikačný a autorizačný modul IAM OV, ktorý ma za úlohu zabezpečiť prihlásenie používateľa
systémov MOV v režime SSO cez externú zberniu ÚPVS do IAM ÚPVS. Podania z/do modulu MOV putujú zbernicou G2G.
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_A_1.1, R_A_1.2, R_A_1.3

R_A_1.1: Zachovaním súčasného stavu nebude možné vytvoriť podmienky pre využívanie dôveryhodných otvorených údajov
R_A_1.2: Zachovaním súčasného stavu nebude možné reagovať na zmeny a trendy v technológiách využívaných v zverejňovaní otvorených
údajov
R_A_1.3: Zachovaním súčasného stavu nebude možné reagovať na zmeny vyvolané inými rozvojovými projektami VS s vplyvom na oblasť
otvorených údajov
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

2.7.2.3. Technologická architektúra
Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

Modul otvorená vláda je súčasťou časti eDemokracia v rámci projektu eDemokracia a otvorená vláda. Technologickú architektúru časti eDemokracia
definuje obrázok nižšie.
Servery Blade
30 ks Lokalita A

2.7.2.4. Lokalita 1
výpočtový výkon
16 serverov
CPU 2xIntel Xeon E5-2640v3
RAM 256GB
redundantný prístup na storage
2x10Gb (virtualizácia NPAR, podpora pre konvergovane siete /CNA/)
local HDD 2x600GB SFF v RAID1 (pre inštaláciu hypervízorov)
24 serverov
CPU 2xIntel Xeon E5-2640v3
RAM 128GB
redundantný prístup na storage
2x10Gb (virtualizácia NPAR, podpora pre konvergovane siete /CNA/)
local HDD 2x600GB SFF v RAID1 (pre inštaláciu hypervízorov)
Storage systém kapacity Lokalita A (1x)
Disková kapacita v lokalite
168 x 900GB SFF
94 x 4TB LFF
Backup mechanika
Pásková knižnica (2xLTO6 mechanika, 35 slotov pre pásky LTO6)
Virtualizačný sw
Licencie pre 30 serverov VMWare enterprise ENT+ (každý server má dva CPU)
1 x vCenter
OS pokrytie lic pre OS
Microsoft Windows server na 14ks hypervízorov.(licencie datacenter, ktoré umožňujú prevádzku unlimited virtuálnych systémov)
Windows Server External Connector pre 4 servery
Oracle Linux subscription pre 16 fyzických serverov
Licencie pre aplikačný SW
Microsoft SQL server 32 licencii na 2CPU (licencie Enterprise, ktoré majú vyššiu funkcionalitu ako licencie štandard a zároveň s možnosťou SA
– Software Assurance, aby bolo možné licencie v prípade potreby prenášať na iný HW)
MSDN Premium subscription pre 5 užívateľov
PostgreSQL licencie
Licencie pre OCR - ABBYY FineReader 12 Corporate / Concurrent use 2ks
Licencie pre riešenie modulu Open Data
CKAN (Open Source)
PoolParty Semantic Integrator
MediaWiki (Open Source)
DRUPAL || Liferay (Open Source)
Virtuoso Departamental Cluster
Licencie pre Java aplikačný runtime WildFly
IBM Cognos BI Forward Looking Analytics Architect Authorized User License + SW Subscription & Support 12 months - 2ks
IBM Cognos BI Analytics Explorer Authorized User License + SW Subscription & Support 12 months - 2ks
IBM Cognos BI Analytics User per Authorized User License + SW Subscription & Support 12 months - 30ks
IBM Cognos BI Analytics User per processor value unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 months – 420 PVU
Software pre zálohovanie riešenia - TSM Backup
Software pre manažment - CA Nimsoft

Obrázok č.6 Technologická architektúra AS IS

Technické parametre zdieľaných komponentov
Lokalitné riešenie
Zariadenia sú umiestnené v 3 rackoch
Každý rack je napájaný jednou fázou 2x32A
Blade šasy
Moduly v blade šasy redundantné (LAN, SAN, manažment)
Pripojenie blade šasy na top of the rack switche cez blade switch (ethernet aj FC, nie passthrough moduly)
Uplink 20Gb pre LAN
Uplink pre SAN cez FC
Storage systém
Lokalita A (1ks)
rozšíriteľnosť poľa
redundantný controller diskového poľa
NAS gateway
SAN a LAN switche
Lokalita A (2xLAN a 2xSAN)
Pokrýva potreby pre pripojenie serverov, SAN infraštruktúry cez FC
Riešenie s konvergovanou sieťou
Redundantné prvky
Porty QSP+, SFP+
Poskytuje nezávislá sieťovú konektivitu
pripojenie diskového poľa cez FC infraštruktúru
Umožňuje zonáciu v rámci SAN
Zabezpečuje prepojenie medzi lokalitami 2x10Gb redundantne
Management switch
Lokalita A (1 ks)
v lokalite management switch 24x1Gb
4xSFP uplink
Zariadenia pre núdzový vzdialený prístup
Lokalita A (1 ks)

v lokalite konzolový switch pre pripojenie 2x16 RS232 zariadení
prístup cez 3G/4G sieť
Frontendové firewally Lokalita A (2ks)
2 management rozhrania
Firewall throughput 2Gbps
Režim pre HA Active/Active, Active/Passive
Inšpekcia packetov na aplikačnej úrovni
Podpora pre virtuálne firewally
Backendové firewally Lokalita A (2ks)
2 management rozhrania
Firewall throughput 2Gbps
Režim pre HA Active/Active, Active/Passive
Inšpekcia packetov na aplikačnej úrovni
Podpora pre virtuálne firewally
Load balancer
Pre lokalitu minimálne 2ks load balancera v zapojení Aktív/Pasív alebo Aktív/Aktív pre load balancovanie prezentačnej a aplikačnej vrstvy.
Racky 3ks Lokalita A (3 ks)
2ks PDU v každom z rackov výstupy minimálne 30xC13 a 6xC19 na rack
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_T_1.1, R_T_1.2, R_T_1.3, R_T_1.4

R_T_1.1: V súčasnom stave nie je využívaná infraštruktúra vládneho cloudu
R_T_1.2: Rozdielna technologická architektúra centrálneho riešenia a poskytovateľov otvorených údajov
R_T_1.3: Nebude možné zefektívniť správu technologickej architektúry centrálnych komponentov pre zverejňovanie otvorených údajov
R_T_1.4: Nebude možné umožniť zvýšenému počtu inštitúcií VS využívať centrálne komponenty pre zverejňovanie otvorených údajov
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

2.7.2.5. Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis
Keďže Modul Otvorených dát (MOD) je súčasťou integrovaného informačného systému národného projektu Elektronické služby Úradu vlády
Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (ďalej aj len „eDOV“) aj bezpečnostná architkektúra modulu je súčasťou väčišeho celku, ktorým
je IIS eDOv, pre ktorý bol vypracovaný bezpečnostný projekt.
Bezpečnostný projekt IIS eDOV je tvorený sústavou dokumentov, ktoré spoločne napĺňajú ciele stanovené v úvode tohto bezpečnostného zámeru.
Na základe požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov sú to nasledovné dokumenty:
Bezpečnostný zámer
Analýza bezpečnosti
Závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti.
Bezpečnostný projekt IIS eDOV bol vytváraný za účelom naplnenia nasledujúcich cieľov bezpečnosti:
ochrana údajov a služieb pred zneužitím, falšovaním,
zaistenie dôvernosti používateľských údajov,
plynulá prevádzka v medziach predpísaných funkčných parametrov,
prevádzka v súlade so všetkými relevantnými požiadavkami (legislatíva),
ochrana dobrého mena prevádzkovateľa, SR, dodávateľa,
dosiahnutie uvedených priorít efektívnym spôsobom.
Za účelom dosiahnutia bezpečnostných cieľov a naplnenia požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy s dopadom stanovených na informačnú
bezpečnosť bolo stanovených viac ako 100 detailných bezpečnostných požiadaviek. Požiadavky zahŕňajú:
sumarizáciu bezpečnostných požiadaviek stanovených v jednotlivých FŠ,
sumarizáciu iných požiadaviek stanovených v jednotlivých DFŠ, ktoré súvisia s riešením bezpečnosti IIS eDOV,
bezpečnostné požiadavky vyplývajúce zo zákona o ISVS
bezpečnostné požiadavky, vyplývajúce zo zásad dobrej praxe / normy ISO 27002:2013 a potreby minimalizovať ďalšie potenciálne
bezpečnostné rizika vrátane tých, ktoré boli v minulosti identifikované pri implementácii ÚPVS.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Z hľadiska samotného funkčného nastavenia musí IIS eDOV spĺňať nasledovné bezpečnostné požiadavky

2.7.2.5.0. 5. Súlad s legislatívou
Projekt spĺňa požiadavky na bezpečnosť v súlade s legislatívou SR a to najmä s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch
pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 Z.z.

2.7.2.5.0. 6. Auditné logovanie
Moduly projektu využívajú jednotný centrálny auditný logovací systém, do ktorého budú zapisovať všetky zásadné udalosti v rámci ich procesov.

2.7.2.5.0. 7. Logované informácie
O každej logovanej udalosti sú zapísované nasledovné informácie:
Dátum a čas, kedy udalosť nastala
Modul, v ktorom udalosť nastala (MOV/MOD/ITMS/...)
Detailnejšie určenie miesta, kde udalosť nastala (obrazovka, krok procesu, ...)
Identifikáciu používateľa alebo systému alebo skriptu, ktorý udalosť vyvolal (meno/login/IAM ID)
Identifikácia pracovnej stanice (IP adresa)
Operácia
Výsledok operácie
Popis
Úroveň/závažnosť

2.7.2.5.0. 8. Stále logovanie
Auditné logovanie je vždy aktivované a nie je ho možné vypnúť

2.7.2.5.0. 9. Nepopierateľnosť transakcie
Systém zabezpečuje nepopierateľnosť pôvodcu transakcii. Ku každej transakcii je priradená jednoznačná a nepopierateľná identita pôvodcu
transakcie, ktorý ju vyvolal.

2.7.2.5.0. 10. Mazanie dočasných súborov
Moduly systému zabezpečujú, že všetky dočasné súbory, ktoré vytvorili, sú bezpečne vymazané hneď ako prestanú byť potrebné.

2.7.2.5.0. 11. Zabezpečený prenos informácií
Všetky dátové prenosy medzi aplikáciou a ostatnými dôveryhodnými subjektmi (autentifikovanými voči aplikácii) umiestnenými v rôznych uzloch v
sieti musia byť šifrované tak, aby zabezpečili dôvernosť prenášaných dát
Prístupové práva
Rola v systéme má definované samostatné právo pre nasledovné operácie:
zmena stavu (aktivovanie/deaktivovanie),
zistenie stavu
Toto právo je definované pre funkcie:
správa používateľov,
správa rolí,
správa auditných operácií.

2.7.2.5.0. 12. Zotavenie aplikácie
Systém poskytuje funkcionalitu, ktorá zabezpečí zotavenie aplikácie po chybe alebo výpadku služby a uvedie ich do bezpečného stavu.

2.7.2.5.0. 13. Systémový čas
Systém používa dôveryhodný a spoľahlivý referenčný zdroj času a všetky jeho moduly budú využívať rovnaký referenčný zdroj času.

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_S_1.1, R_S_1.2, R_S_1.3, R_S_1.4

R_S_1.1: Výpadok GOVNETu má negatívny vplyv na poskytovanie otvorených údajov
R_S_1.2: Súčasné zabezpečenie dostupnosti a obnovy ISVS, ktoré obsahujú zdrojové údaje pre zverejňovanie otvorených údajov v prípade
výpadku v dôsledku havárií a živelných pohrôm, je nedostatočné
R_S_1.3: Riešenie neposkytuje ochranu voči spätnému prepisovaniu údajov v datasetoch, čo môže mať dopad na ich integritu, dôveryhodnosť a
využiteľnosť
R_S_1.4: Niektoré používané informačné systémy povinných osôb nie sú dostatočne zabezpečené, resp. nie je dostatočne definovaná a
implementovaná bezpečnostná politika a hrozí únik citlivých údajov a osobných údajov pri zverejňovaní otvorených údajov
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

2.7.3. Prevádzka
Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav
Súhrnný popis
Prevádzka IIS eDOV je zabezpečovaná dodávateľsky
Služby týkajúce sa modulov APV
Dodávateľ v rámci prevádzky a aplikačnej podpory realizuje nasledovné služby:
Riešenie incidentov
Riešenie problémov
Zálohovanie aplikácie
Nasadenie a konfigurácia požadovaných zmien (Release a deployment manažment – v rozsahu max. 1x ročne)
Uzatváranie incidentov s popisom príčin
Vypracovanie protokolu ku každému výpadku spôsobenému nedostupnosťou IIS eDOV
Pravidelná údržba aplikácií - kontrola logov, kontrola integrity aplikácie, archivácia/odmazanie starých údajov v zmysle pravidiel dohodnutých
medzi ÚPPVIIa dodávateľom
Činností súvisiace s riadením prevádzky a aplikačnej podpory
Dodávateľ v rámci prevádzky a aplikačnej podpory realizuje nasledovné služby riadenia prevádzky a podpory súvisiace s nasledovnými procesmi:
Incident manažment
Problem manažment
Release a Deployment manažment
SLA parametre pre IIS eDOV
a)

IIS eDOV je v režime 24 x 7

b)

Minimálna dostupnosť IIS eDOV je D = 99,0%

c)

Obdobie vyhodnocovania dostupnosti je kvartál (každé tri mesiace počítané odo dňa účinnosti Zmluvy)

d)

Výpadok služby počas schválenej odstávky sa nezarátava do dostupnosti služby pričom vyriešenie incidentu znamená:
Neutralizácia príčiny incidentu
Poskytnutie náhradného riešenia – obmedzenie alebo vylúčenie dopadu incidentu, alebo problému, pre ktoré zatiaľ nie je k dispozícii úplné
riešenie

e)

Maximálna dĺžka vyriešenia incident je nasledovná

Požiadavky na hlásenie incidentov sa spracúvajú 24 hodín 7 dní v týždni.
f)

Kategorizácia incidentov pre IIS eDOV je definovaná nasledovne:

Kritický incident
Nedostupnosť alebo zásadné obmedzenie funkcionality, v dôsledku ktorého o nie sú služby IIS eDOV poskytované občanom a povinným
osobám o nie je dostupný modul Otvorená vláda o nie sú dostupné služby IIS eDOV na 5 a viac integrovaných inštitúciách počas doby trvania
incidentu.
Závažný incident
Čiastočné obmedzenie funkcionality služby, v dôsledku ktorého nie sú odstupné služby IIS eDOV na 2 - 4 integrovaných inštitúciách počas doby
trvania incidentu.
Nedostupnosť alebo obmedzenie funkcionality, ktoré nemá vplyv na poskytovanie služieb IIS eDOV občanom, povinným osobám, Úradu vlády
SR alebo integrovaným inštitúciám.
Nekritický incident
Incident, ktorý nespôsobí nedostupnosť služieb IIS eDOV, avšak zvyšuje riziko vzniku kritického alebo závažného problému.
Kritický incident alebo závažný incident, ktorý sa prejaví len na jednom úrade.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_P_1.1, R_P_1.2

R_P_1.1: Nebude možné dosiahnuť prevádzkové úspory
R_P_1.2: Zvolený dodávateľský model prevádzky môže spôsobiť neflexibilitu spolupráce zainteresovaných aktérov počas procesu budúceho
rozvoja riešenia.
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
CBA

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení
Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

2.8. Alternatívne riešenia
2.8.0.0.1. Kritéria
Pre zmysluplné nastavenie projektu Open Data 2.0:
aby bola dosiahnutá maximálna hodnota za peniaze,
aby riešenie podporilo inovačný potenciál dátovej ekonomiky,
aby projekt maximalizoval príspevok k navrhnutým cieľom a merateľným ukazovateľom SP Manažment údajov a SP Otvorené údaje.

2.8.0.0.2. Dôležité rozhodnutia
Je potrebné modernizovať súčasné centrálne riešenie (rozsah nových komponentov)?
Akým spôsobom zabezpečiť dôveryhodnosť otvorených údajov?

2.8.0.0.3. Skúmané alternatívy
Alternatíva A: Prevádzka existujúceho riešenia bez ďalšieho rozvoja,
Alternatíva B: Rozvoj centrálnych komponentov,
Alternatíva C: Rozvoj centrálnych komponentov s novátorskými technológiami
Alternatíva D: Rozvoj centrálnych komponentov a zabezpečenie partnerstiev

2.8.1. Alternatíva A – Prevádzka existujúceho riešenia bez ďalšieho rozvoja“
Súhrnný popis
Portál data.gov.sk, resp. centrálna infraštruktúra pre zverejňovanie otvorených údajov je postavená a prevádzkovaná na CKAN (Comprehensive
Knowledge Archive Network). CKAN je voľne dostupný Open Source systém, ktorý bol vyvinutý v komunite Open Knowledge Foundation na pomoc
ľuďom pracujúcim s otvorenými údajmi na webe. Tento systém je možné používať na katalogizáciu a prístup k otvoreným údajom bez licenčných
poplatkov a ponecháva používateľovi všetky práva k vloženým údajom a metadátam. Táto voľnosť umožňuje v prípade potreby premiestniť celý
portál na inú platformu alebo manipulovať zdrojový kód bez obmedzení. CKAN má modulárnu architektúru, ktorá umožňuje vývoj rozšírení pre
dodatočnú funkcionalitu ako napríklad harvesting alebo nahranie dát.
CKAN má vlastný interný model na ukladanie metadát o rôznych záznamoch. Tento model je prezentovaný na webovom rozhraní, ktoré umožňuje
používateľom prehľadávať zadané metadáta. Poskytuje tiež robustné API, vďaka ktorému môžu vznikať nad platformou CKAN aplikácie a služby
tretích strán využívajúce metadáta a otvorené údaje.
Hoci riešenie v dnešnom stave je využiteľné ako pre poskytovateľov, tak aj používateľov otvorených údajov, bez ďalšieho rozvoja by nebolo možné
dosiahnuť biznis ciele definované v strategických dokumentoch (a dosiahnuť ukazovatele a KPI) ako je napr.
Využívanie vládneho cloudu
Plnohodnotné využívanie Linked Data a Centrálneho modelu údajov
Využívanie dôveryhodných otvorených údajov
Zapojenie pokiaľ možno všetkých inštitúcií VS
Znižovanie prevádzkových nákladov riešenia
Zabezpečenie datasetov publikovaných minimálne v úrovni kvality 4
Využívanie nadstavbových služieb a pod.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Existujúce riešenie si vyžaduje prinajmenšom aktualizáciu komponentu CKAN - CKAN oficiálne oznámil prechod z pôvodného webového frameworku
Pylons, ktorý bol používaný v predchádzajúcich verziách CKAN, na modernejší webový framework Flask a zabezpečenie využívania služieb
vládneho cloudu. Rovnako tak je nevyhnutné zlepšovať ďalšie doplnkové služby pre poskytovateľov otvorených údajov.

V porovnaní s ostatnými alternatívami, nepovažujeme ponechanie existujúceho riešenia bez jeho ďalšieho rozvoja za želateľné z hľadiska
dosiahnutia cieľov strategických dokumentov a z hľadiska dlhodobej efektívnosti prevádzky existujúcich technologických komponentov. Slovensko by
tak stratilo svoju pozíciu v rámci hodnotenia otvorených údajov, kde sa po počiatočnom dobrom umiestnení po odovzdaní Open Data 1.0 dostalo, no
v súčasnosti je na zostupe. V čase písanie tejto štúdie je Slovensko podľa Európskeho portálu pre otvorené dáta 12. mieste[1].
[1] https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard

2.8.2. Alternatíva B – Rozvoj centrálnych komponentov
Súhrnný popis
Alternatíva B poskytuje veľký pokrok v oblasti otvorených údajov a priamo sa venuje problémom predchádzajúceho odbobia ako aj identifikuje nové
oblasti, kde je možné posunúť otvorenosť údajov na novú úroveň. Dôležitým elementom je taktiež to, že sa nesnaží len kopírovať stav v okolitých
krajinách, ale snaží sa posúvať úroveň otvorených údajov tak, aby sa Slovensko postupne radilo medzi lídrov tejto témy.
Témy obsiahnuté v tejto variante:
Zjednodušené publikovanie otvorených údajov pre podporu nárastu otvorených údajov
Zlepšenie používateľskej prívetivosti nástrojov na publikovanie otvorených údajov
Podpora procesov Extract, transform, and publish na strane poskytovateľov otvorených údajov
Zlepšenie podpory nástrojov pre automatizované publikovanie cez informačné systémy
„First class“ integrácia s kľúčovými poskytovateľmi a dátovými platformami (CSRÚ, DCOM,...)
Asistenčné služby pre tvorcov aj odberateľov (napr. anonymizácia)
Vlastný autorizačný modul v platforme otvorených údajov ( súčasný modul zdieľa autorizáciu s platformou eDemokracia, ktorý je preto
značne komplikovaný) pre zjednodušenie prístupu a publikácie poverených subjektov (SHMÚ, ŽSR,...)
pilot využitia distribuovaného zabezpečenie metaúdajov datasetov pre zvýšenie dôveryhodnosti datasetov
zavedenie finálneho riešenia pre zabezpečenie dôveryhodnosti datasetov
Zvyšovanie kvality vypublikovaných datasetov
linkované údaje
použitie Centrálneho modelu údajov verejnej správy
automatizovaná kontrola kvality a dostupnosti otvorených údajov
technická podpora dátových auditov prostredníctvom softvérových nástrojov
monitorovacie mechanizmy na včasnú diagnostiku problematických datasetov
Zvyšovanie interoperability otvorených údajov na Európske úrovni použitím štandardizovaného formátu metaúdajov (DCAT-AP-SK)
Podporné mechanizmy na tvorbu komunity
Vizualizačné nástroje na linkované údaje
Zabezpečenie dôveryhodnosti otvorených údajov prostredníctvom podpisovania a vytvorením dodatočnej služby autorizácie datasetov verejnej
správy v UPVII
Zabezpečenie centrálneho poskytovania nadstavbových služieb v UPVII
Zabezpečenie podpory pravidelných dátových auditov otvorených údajov verejnej správy pre zabezpečenie neustálej kontroly a prehľadu nad
stavom otvorených údajov (zahŕňajúc kontrolu existencie datasetu na odkazovanej linke)
Zabezpečenie činností dátových kurátorov v inštitúciách verejnej správy
Zabezpečenie podpory činností dátového kurátora v UPVII
Zabezpečenie podpory činností prevádzky v UPVII
Zlepšenie nájditeľnosti otvorených údajov pomocou zlepšenia vyhľadávača ako aj publikácia metaúdajov do stránok pre indexáciu
treťostrannými vyhľadávačmi
Sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi
Dereferenciácia jednotných referencovateľných identifikátorov
Nástroj na tvorbu, sledovanie a monitorovanie stavu publikácie otvorených údajov a plnenia úloh
Presun komponentov do vládneho cloudu
Štátny "Github" repozitár zdrojových kódov
Alternatívu B považujeme za dobrý základ, ktorý je potrebné vykonať na to, aby sme naplnili ciele (udržanie sa medzi trendsetter, zlepšie pozície
v rebríčkoch, ekonomické prínosy a iné.). Nakoľko investície v tejto oblasti stagnujú, Slovensko sa začalo postupne prepadať v rebríčkoch, čo by
ďalším odďaľovaním modernizácie centrálnej platformy mohlo viesť k nenaplneniu stanovených cieľov. Zároveň alternatíva rozširuje oblasť
otvorenosti vládnutia napríklad prostredníctvom repozitára zdrojových kódov, ktorý môže výrazným spôsobom ušetriť ďalšie náklady na
implementáciu všeobecne prepoužiteľných modulov. Napríklad integrácie systémov vrámci VÚC (tj. služba sa vyvinie raz ale je možné tieto poznatky
aplikovať aj na ďalších 7 VÚC).
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)
Táto alternatíva je preferovaná nakoľko predstavuje rozumný kompromis medzi rozšíreniami, ktoré boli diskutované v rámci pracovaných skupín
orientovaných na dáta, uzneseniami vlády SR a dátovými štandardmi oproti veľkému nadnárodnému projektu, ktorý by stál príliš veľa zdrojov
a znižovala by sa tak potenciálna hodnota za peniaze.

2.8.3.

Alternatíva C – Rozvoj centrálnych komponentov s novátorskými technológiami
Súhrnný popis
Táto alternatíva obsahuje všetky položky definované v alternatíve B a ďalej ich rozširuje o témy:
Garantovaná dlhotrvajúca archivácia dát (LTS a STS)
Vyhľadávanie nad neštruktúrovanými údajmi
IoT a streamované údaje
Lokalizácia metaúdajov
Prepojenie a spolupráca s V4 portálmi otvorených údajov
PoC v oblasti strojového učenia a umelej inteligencie

Hlavnou prednosťou tejto alternatívy je rozvoj oblastí pôsobenia otvorených údajov v celom spektre ako aj využitím najnovších trendov. Vďaka týmto
témam by sme tak potvrdili svoju aktuálnu pozíciu „trendsetterov“ v oblasti Otvorených údajov a vládnutia. Takisto aj tématika Priemyslu 4.0 alebo
uplatňovanie strojového učenia v mnohých oblastiach života občanov by zvýšili našu inovatívnosť v rámci celého priestoru EÚ.
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)
Táto alternatíva predstavuje zvýšené náklady na projekt tak ako po stránke finančnej tak aj časovej. I keď jednotlivé aktivity majú potenciál posunúť
ďalej problematiku otvorených dát a otvoreného vládnutia, ich hodnota za peniaze by mohli neúmerne navýšiť náklady na projekt. Zároveň bolo nutné
stanoviť si priority rozvoja ako aj kľúčové oblasti aby sa dátová ekonomika mohla rozbehnúť čím skôr. Do budúcna je potenciál s danými témami
pracovať, ale neodporúčame aby boli súčasťou tohto projektu v súčasnosti. Možným riešením implementácie je využitie dopytových výziev, ktoré sú
plánované.

2.8.4.

Alternatíva D – Rozvoj centrálnych komponentov a zabezpečenie partnerstiev
Súhrnný popis
Alternatíva D poskytuje veľký pokrok v oblasti otvorených údajov a priamo sa venuje problémom predchádzajúceho odbobia ako aj identifikuje nové
oblasti, kde je možné posunúť otvorenosť údajov na novú úroveň.. Dôležitým elementom je taktiež to, že sa nesnaží len kopírovať stav v okolitých
krajinách ale snaží sa posúvať úroveň otvorených údajov tak, aby sa Slovensko postupne radilo medzi lídrov tejto témy.
Táto alternatíva obsahuje všetky položky definované v alternatíve B a ďalej ich rozširuje o témy:
Vytvorenie partnerstiev s kľúčovými inštitúciami verejnej správy pri implementácií rozvoja centrálnych komponentov
Zabezpečenie riadenia implementačných projektov
Hradenie nákladov partnerstiev mimo dopytových výziev
Prednosťou tejto alternatívy javí vytvorený jednotný model riadenia projektov a couchovanie inštitúcií, ktoré svojími vlastnými zdrojmi nedokáze
postihnúť takúto komplexnú problematiku.

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)
Táto alternatíva predstavuje zvýšené náklady na projekt tak ako po stránke finančnej tak aj časovej. Celkové odhadované náklady na „partnerstvá“
by predstavovali cca 2 mil. €. Jednoduchším sa javí implementácia týchto partnerstiev prostredníctvom riadených dopytových výziev za účasti
dátovej kancelárie, krorá stanoví jednoznačný postup a za účasti vstupov projektu z OP EVS pre oblasť OPEN DATA, kde budú definované metodiky
implementácie ako aj nástroje na kontrolu.

Posúdenie biznis alternatív z pohľadu potrebnosti komponentov na naplnenie KPI
Detail / Služba

Typ

Alternatív
aA

Alternatíva
B

Alternatíva
C

Alternatíva
D

Dlhodobá a udržateľná archivácia uložených otvorených údajov

Nice to
have

x

Pilotná aplikácia vkladania metaúdajov datasetov do verejného blockchainu

Nice To
have

x

x

x

Nástroj na vypublikovanie údajov v súlade s CMÚ VS

Must have

x

x

x

Migrácia komponentov služieb

Must have

x

x

x

Nástroj na anonymizáciu publikovaných údajov

Must have

x

x

x

Podpora publikovanie streamovaných údajov z IoT platforiem

Nice to
have

Integrácie

Must have

Úložisko a vyhľadávač neštruktúrovaných dokumentov

Out of
scope

Nákup licencií pre potreby realizácie projektu

Must have

Zabezpečenie procesov archivácie

Nice to
have

Sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi

Must have

Transformácia dát do 5*

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Must have

x

x

x

Zjednodušenie práce s portálom data.gov.sk

Must have

x

x

x

Automatická syntaktická a sémantická validácia datasetov a reportovanie

Must have

x

x

x

Objaviteľnosť otvorených údajov prostredníctvom publikácie metadát do stránok

Must have

x

x

x

Vytvorenie vlastného autorizačného modulu pre zjednodušenie prístupu a publikácie pre všetky
poverené osoby

Must have

x

x

x

Zvýšenie dôveryhodnosti prostredníctvom podpisovania KEP

Must have

x

x

x

Zriadenie testovacieho prostredia pre data.gov.sk

Must have

x

x

x

Nástroj na tvorbu a sledovanie harmonogramu zverejňovania údajov

Must have

x

x

x

Podpora otvorených máp s predpripraveným exportom ( napr. OpenStreetMaps )

Must have

x

x

x

Zjednodušenie decentralizácie katalógu

Must have

x

x

x

Transformácie do často používaných formátov z 5 -> 3

Must have

x

x

x

Zlepšenie decentralizáčného mechanizmu platformy (docker images)

Must have

x

x

x

Podpora procesov Extract, transform, and publish

Must have

x

x

x

Štátny "Github" - repozitár zdrojových kódov

Must have

x

x

Synchronizácia s európskymi štandardami v oblasti otvorených údajov DCAT-AP-SK

Must have

x

x

Realtime dopytovanie nad linkovanými otvorenými údajmi

Must have

x

x

Rozšírenie diskusného fóra

Must have

x

x

Transparentné a efektívne vyhodnocovanie dopytu po datasetoch

Must have

x

Monitoring a podpora pri problematických datasetoch

Must have

x

x

x

Technická podpora pre dlhodobo nedostupné datasety prostredníctvom nástroja

Must have

x

x

x

Technická podpora pre publikačné minimum samosprávy

Must have

x

x

x

Aktualizácie centrálnej platformy otvorených údajov CKAN

Must have

x

x

x

x

x
x

Technická podpora procesov dátového auditu

Must have

x

x

x

Technická podpora pri tvorbe OPEN DATA API

Must have

x

x

x

Dereferenciácia jednotných referencovateľných identifikátorov URI

Must have

x

x

x

Zjednodušené prihlasovanie pre zvýšenie záujmu o interakciu komunity

Must have

x

x

x

Kolaboratívne tagovanie obsahu prostredníctvom centrálneho modelu

Must have

x

x

x

Multikriteriálna analýza alternatív
Alternatíva A

Alternatíva B

Alternatíva C

Alternatíva D

Pomer dôveryhodných otvorených údajov

Nie

Áno

Áno

Áno

Pomer archivovaných otvorených údajov

Nie

Nie

Áno

Nie

Veľkosť komunity pracujúcej s otvorenými údajmi

Áno, ale s rizikom

Áno

Áno

Áno

Náročnosť publikovania otvorených údajov (čas)

Nie

Áno

Áno

Áno

Nové služby pre publikovanie údajov

Nie

Áno

Áno

Áno

Nové služby pre používateľov

Nie

Áno

Áno

Áno

2.9. Popis budúceho stavu
2.9.1. Legislatíva
Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav
Súhrnný popis
Hoci transpozícia smernice PSI bola vykonaná novelou zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov úpravou osobitných ustanovení o opakovanom použití informácii, v
rámci prípravy Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy, ako aj v rámci Pracovnej skupiny K9.4
Lepšie dáta bola identifikovaná potreba vzniku nového komplexného zákona, ktorý prehľadne transponuje európsku direktívu PSI (Directive
2003/98/EC). Týmto zákonom má byť zákon o údajoch.
Medzi špecifické ciele nového zákona o údajoch patrí:
ujasnenie zodpovedností a kompetencií ohľadom otvorených údajov: Aktuálne je téme rozdrobená medzi ÚSV ROS, ÚPPVII a NASES. Návrh
na ujasnenie tzv. governance otvorených údajov je, aby ÚSV ROS zastrešoval tvorbu politík, ÚPPVII architektúru pre ISVS na tvorbu, prevádzko
vú časť ISVS, metodickú podporu (technická aj obsahová) a sprístupňovanie údajov.
posilnenie povinnosti uvádzania otvorenej licencie zúžením možnosti výberu na CC0 a CC-BY, pričom CC0 bude preferovaná a CC-BY bude
treba zdôvodniť
doplniť a zjednotiť povinnosti ohľadom otvorených údajov a PSI pre celú verejnú správu (t.j. aj samosprávu)
zjednotiť nový zákon (resp. Infozákon) s inými zákonmi (o Katastri, o RPO, GDPR, ...)
Okrem vzniku vyššie uvedeného zákona, bude predmetom úpravy aj nasledovná legislatíva:
Aktualizácia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Bude obsahovať presné vymedzenie používania licencií pre PSI, pričom primárne sa
odporúča používať CC0 a následne CC-BY.
Aktualizácia Výnosu 55/2014 o štandardoch ISVS. V rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch
pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov bude nevyhnutné prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah
publikovania datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy SR.
Pridaná výnimka pre otvorené dáta v súvislosti s nariadením GDPR a zákonom zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Metodický pokyn k výnosu o štandardoch, týkajúci sa tvorby a zverejňovania otvorených údajov, obsahujúci vzorové príklady, ktorý dostatočne
vysvetlí zásady publikovania datasetov, vrátane metodiky vyhodnotenia “Open Data Ready“ inštitúcie verejnej správy, metodiky pre vytváranie
metadát a popisovanie datasetov, metodiky pre vytvorenie dátového inventára a metodiky pre vytvorenie katalógu otvorených údajov a ich
prepojenosť na centrálny model verejnej správy vyjadrený ontológiami.
Vyššie uvedená legislatíva predstavuje nevyhnutný základ pre rozvoj poskytovania otvorených údajov na Slovensku. Príklady zo zahraničia však
ukazujú, že mimo rámec tohto projektu, bude nevyhnutné sa zaoberať aj legislatívnou úpravou rýchlo sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré už dnes zasahujú
do každodenného života spoločnosti ako je napr. využívanie dronov, využívani progresívnych technológií, využívanie kryptomien (postavených nielen
na technológii blockchain), vyuzžívanie umelej inteligencie atď.
V budúcnosti preto podobne ako bola definovaná právna úprava cloud computing, či právna úprava riešenia kybernetickej bezpečnosti, bude
potrebné prijať legislatívu pre vyššie uvedené oblasti.
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q_L_1.1

Q_L_1.1: Miera kvality legislatívy
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_L_2.1, R_L_2.2, R_L_2.3, R_L_2.4, R_L_2.5

R_L_2.1: Legislatívny proces prípravy právnych predpisov sa predĺži, návrhy právnych predpisov nebudú schválené Národnou radou Slovenskej
republiky.
R_L_2.2: Slovensko nebude schopné legislatívne upraviť progresívne technológie, ktorých využívanie má dopad aj na poskytovanie otvorených
údajov
R_L_2.3: EVS projekty zamerané na otvorené údaje nebudú spustené, čím by sa významne stratila opodstatnenosť investície
R_L_2.4: Vymožiteľnosť legislatívy bude na slabej úrovni a vlastníci údajov nebudú ochotní dáta zverejňovať
R_L_2.5: Nepodarí sa presadiť zmena legislatívy oproti európskemu nariadeniu GDPR, čím sa výrazným spôsobom zamedzí dynamickému
rozvoju publikácie otvorených údajov.
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritéria kvality

2.9.2. Architektúra
2.9.2.1. Biznis architektúra
Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav
Súhrnný popis

2.9.2.1.1. Používateľsky prívetivejšie poskytovanie biznis služieb - zjednodušenie existujúcich a tvorba nových podporných služieb
2.9.2.1.2. Služby pre verejnosť - Vyhľadávanie a prístup k údajom:
Objaviteľnosť/Dohľadateľnosť otvorených údajov
Objaviteľnosť otvorených údajov je možné riešiť viacerými technickými spôsobmi (mimo marketingových, osvetových a iných akcií). Jedným z nich je
určite natívny vyhľadávač, ktorý človek použije v prípade, že sa nachádza na portály otvorených údajov popísaný v predchádzajúcom bode. Dôležité
je, aby sa používateľ vôbec na daný portál otvorených údajov dostal tj. zvýšiť pravdepodobnosť, že jednotlivé údaje datasetov budú indexované
všeobecnými vyhľadávačmi typu Google alebo Bing. Tie dokážu pracovať so sémantickým významom pri použití schema.org. Technickými
prostriedkami sa linkované údaje vložia ako metaúdaje na stránky jednotlivých datasetov. Nakoľko datasety publikujú svoje údaje rešpektujúc
Centrálny model údajov, ktorý je prelinkovaný na schema.org, je možné automaticky generovať priamo z dát metaúdaje, ktorým Bing alebo Google
bude rozumieť a tak používateľ bude navigovaný na dataset aj priamo zo známych vyhľadávačov.
Prístup k údajom
Prístup k údajom je jednou z dôležitých aspektov. Portál bude používať jednoznačné URI identifikátory – jednotné referencovateľné identifikátory.
Tieto budú na základe dereferenciácie priamo referencované aj z webového prehliadača. Ďalším rozmerom je povinná voľná licencia a to tak aby boli
všetky otvorené údaje voľne použiteľné.
Garancia kvality datasetov
Je nesmierne dôležité nie len poskytovať otvorené údaje ale riešiť aj úroveň výstupných datasetov v kvalite definovanej na 5 hviezdičkovej stupnici.
Na základe požiadaviek na využitie referencovateľných resp. jednotných referencovateľných identifikátorov (unikátnosť identifikátora, stotožnenie
identifikátora, čistota referencovateľných údajov) je možné deklarovať zvýšenú kvalitu údajov nachádzajúcich sa v datasetoch.
Ďalším parametrom kvality údajov je jej periodicita aktualizácie údajov. Na základe automatizovaných skriptov bude pri každom datasete uvedená
jeho periodicita aktualizácií s ohodnotením aktuálnosti. Toto je možné docieliť len aproximáciou historických verzií v kombinácii s uvedenými
metaúdajmi datasetu. Ak bol preto dataset periodicky aktualizovaný na určitej časovej báze a tento rad bol zrazu porušený, automaticky je táto
informácia zobrazená ako upozornenie konečnému odberateľovi otvorených údajov.
V architektúre je potrebné uvažovať nástroje, ktoré pomôžu používateľom transformovať datasety do vyššej úrovne na 5 hviezdičkovej škále. Tieto
nástroje budú prostredníctvom používateľsky prívetivého rozhrania a podporných mechanizmov (odporúčanie mapovania na Centrálny model resp.
jednotné referencovateľné identifikátory, automatizovaná transformácia pomocou natrénovaných modelov strojového učenia a pod.) podporovať
tvorbu údajov v najvyššej kvalite. Podkladom pre nástroj je PoC tvorený na FIIT v spolupráci s UPVII.
Celkovo je potrebné v tejto službe vo vysokej miere zvažovať iteratívny prístup a verejné testovanie funkcionality na včasné odhalenie potenciálnych
problémov pri publikácii údajov vo vysokej úrovni kvality.
Sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi
Pri predpokladanom zvyšovaní počtu datasetov bude objaviteľnosť datasetov stále náročnejšia a používatelia sa možno nedozvedia ani o datasetoch
v doméne, v ktorej otvorené údaje hľadajú. Nakoľko otvorené údaje budú mať svoju štruktúru popísanú Centrálnym modelom údajov, bude v tejto
fáze implementovaný sémantický vyhľadávač, ktorý je schopný výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu výsledkov a zvýšiť presnosť vyhľadávača.
Vyhľadávač bude podporovať aj personalizovanú zložku a zložku strojového učenia, ktoré bude zabezpečovať vylepšovanie vyhľadávača v čase bez
dodatočných nákladov. Tak je možné napríklad vyhľadávať nad štátnymi tendrami inteligentným spôsobom.

2.9.2.1.3. Open data fórum a technická podpora komunity

Budúca analýza bude mať za úlohu nájsť spôsoby a nástroje na podporu participácie s verejnosťou, pričom fóra, hlasovania, shviezdičkovania atd.
sú nástroje online participácie. Analýza ďalej definuje, či je potrebné implementovať, alebo integrovať spomínané nástroje, alebo sa využijú
existujúce riešenia, alebo služby tretích strán. Treba prihliadať na základné úskalie kolaboračných platforiem a to je obsah a auditorium. Spustením
nástroja, auditorium automaticky nevzniká o obsahu nehovoriac. Jednou z možností je dohoda s OpenData komunitou na spoločnom využívaní
nových, alebo už zabehnutých platforiem ako sú napríklad platforma.slovenko.digital atď.
Fórum bude slúžiť pre opendata komunitu na zdieľanie knowhow a nápadov ako pracovať s katalógom otvorených údajov, transformačným nástrojov
prípadne s nástrojmi na tvorbu výstupov. Takisto fórum bude slúžiť aj na komunikáciu s dátovými kurátormi, ktorých prítomnosť na fóre
a komunikácia s komunitou je jednou z ich pracovných náplní. Na základe požiadaviek Open Data komunity by mali spoločne hľadať riešenia aké
údaje je schopné rezort poskytnúť a aká je priorita ich publikácia vzhľadom aj na personálne a finančné zdroje rezortov.
Ďalším zlepšením služieb pre komunitu môže byť zakomponovanie verejnej „user voice“ stránky v rámci rozšírenia komunikačnej platformy so
systémom eDov, kde komunita bude verejne hlasovať za otvorenie určitého typu dát verejnej správy ako aj samosprávy. Prostredníctvom verejného
hlasovania za otvorenie určitých typov údajov bude možné sledovať, ktoré datasety je potrebné publikovať na stimuláciu podnikateľského sektora
v oblasti dát tj. kde by mali štátne inštitúcie hľadať prostriedky na zabezpečenie publikácie požadovaných datasetov.
Zavedie sa tiež Vyhodnocovanie spokojnosti s vypublikovanými údajmi. Existujúce riešenie dovoľuje ohodnocovať datasety, ale aj to len
prihlásenému používateľovi cez eID. Nedostatočnosť tohto prístupu je možné popísať tak, že v prípade, ak si používateľ stiahne dataset, málokedy je
motivovaný sa vrátiť a dať mu recenziu nakoľko určitý čas trvá kým sa s datasetom zoznámi a potom už nie je motivovaný dať odozvu. Druhý prípad
je, keď sa v prevažnej väčšine vracajú hlavne nespokojní používatelia dať recenziu. Riešením je proaktívne monitorovanie spokojnosti
prostredníctvom posielania krátkych dotazníkov po uplynuti definovanej doby. Takýmto spôsobom sa zlepší relevantnosť hodnotení otvorených
údajov ako aj zväčší objem hodnotení. Zároveň tak bude zabezpečený relevantnejší ukazovateľ na monitorovanie posunu v oblasti otvorených
údajov.
Služby pre dátového kurátora
Dátový kurátor v UPVII plní koordinačnú úlohu pri plnení strategickej priority Otvorené údaje. Medzi ďalšie dôležité oblasti je zabezpečenie podpory
pre inštitúcie, ktoré chcú zverejňovať otvorené údaje. Okrem týchto úloh dohliada na plnenie vládnych uznesení a pravdielných sumárov, ktoré
poskytujú OVM. Dátový kurátor potrebuje aj čiastočnú technickú podporu na manžovanie týchto aktivít ako napríklad nástroj na manažmentu úloh
jednotlivých OVM (Jira, Trello,…). Okrem tejto nosnej činnosti je potrebné zabezpečiť aj dodatočné programové vybavenie pre zabezpečenie
automatizácie činností vyplývajúcich zo stratégie NASES (export údajov z nástroja ako otvorené údaje, či modernizáciu existujúceho nástroja na
tvorbu ontológií).

2.9.2.1.4. Kvalitné služby pre poskytovaľov údajov:
Manažment životného cyklu otvorených údajov, ktoré budú užívateľské prívetivé:
Služby integrácie údajov,
Publikačné (transformačné služby),
Dôveryhodné otvorené údaje
Téma dôveryhodných údajov je jednou z kľúčových pri otvorených údajov. Táto téma bola diskutovaná ako na pôde komunít, tak aj na pracovných
skupinách na ÚPPVII. Výsledkom bolo, že dôveryhodnosť údajov je potrebné zabezpečiť a boli navrhované hneď dva mechanizmy, kde oba boli v
pracovných skupinách odsúhlasené väčšinou. Prvý mechanizmus definuje podpisovanie vybraných datasetov prostredníctvom KEP, tj. kľúčové
datasety, pre ktoré je nutné garantovať dlhodobo pravosť budú využívať tento mechanizmus. Súčasťou navrhovanej funkcionality aj dôveryhodná
konverzia datasetov. Pre účely tvorby inovatívnych systémov v rámci EÚ je súčasťou aj pilotné riešenie úschovy metaúdajov otvorených údajov do
dôveryhodného úložiska - verejný blockchain. Výsledkom implementácie a nasadenia majú byť reálne skúsenosti a odhaľovanie potenciálnych
prínosov tejto technológie aj v iných aplikáciách verejného sektora.
Asistenčné služby pre tvorcov aj odberateľov
Anonymizácia je jednou z najčastejšie sledovaných biznis služieb hlavne na zabezpečenie nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR. Preto na
centrálnej úrovni vznikne služba, ktoré sa bude snažiť automatizovaným spôsobom identifikovať osobné informácie o osobách v priamočiarych
scenároch tj. na základe mena v kombinácii s trvalým bydliskom, rodného čísla, telefónneho čísla. Modul sa nebude snažiť analyzovať veľmi
sofistikované definovania osobných údajov ako napríklad „osoba so žltou bundou v budove o 7:40 ráno“, čo v prípade ak bola jediná, tak je to taktiež
osobným údajom. Pri tomto spôsobe odhaľovania si modul uplatňuje výnimku na základe „neprimeraného úsilia“ definovaného v nariadení resp.
v transponovanom zákone v rámci SR. Hlavnou pridanou hodnotou bude identifikácia všeobecného osobného údaju. Tu je možné vykonať iba po
potvrdení poskytovateľom datasetu aby sa zabránilo anonymizácii údajov, ktoré by mohli byť podľa legislatívy publikované bez nej.
Monitoring a predikcia problematických datasetov na základe pravidelnosti aktualizácií. Na základe histórie publikácie verzií datasetu (napríklad na
dennej báze), kde nastanú výpadky pri aktualizácii, môže dataset automatizovane systém označovať ako potencionálne neaktuálny. Zároveň bude
zabezpečená automatizovaná aj neautomatizovaná komunikácia, aby boli tieto problémy nahlasované dodávateľovi datasetov. Tým bude potlačený
problém riešenia neaktuálnosti otvorených údajov proaktívnym monitoringom na centrálnom portály.
Verejný repozitár zdrojových kódov

V súčasnosti neexistuje v priestore SR služba, ktorá by poskytovala vlastnosti repozitára zdrojových kódov. Na základe vytvorenia služieb repozitára
zdrojových kódov budú jednotlivé OVM mať jednotné miesto kde môžu zdrojové kódy zverejňovať.
Tvorba testovacieho prostredia
Poskytovatelia ako aj konzumenti otvorených údajov budú mať zriadené testovacie prostredie na ktorom bude možné testovať napríklad :
pripravenosť produkčného prostredia (záťaž pri náročných a veľkých integráciách)
vzdelávanie zamestnancov OVM
testovanie integrácie systémov OVM na data.gov.sk portál

2.9.2.1.5. Podporné služby pre ÚPPVII
Pre dátového kurátora v ÚPPVII budú vytvorené nové služby na podporu jeho činností minimálne v tomto rozsahu, pre ktoré je potrebné v rámci
tohto projektu zabezpečiť programové vybavenie na naplnenie stratégie NASES, ktorú si ÚPPVII v oblasti dát osvojilo:
Technická podpora vykonávania činností dátového kurátora povinnej osoby
a)

Služba - Vytváranie dátového inventáru povinnej osoby

b)

Služba - Vytváranie harmonogramu zverejňovania datasetov

c)

Služba - Vytváranie dátového katalógu povinnej osoby

d)

Služba - Vytváranie a aktualizácia OpenData Ready datasetu

e)

Služba – Autorizácia datasetov

Technická podpora prípravy ontológií
a) Služba - Podpora vypracovávania ontológií pre otvorené údaje prostredníctvom modernizovaného ontologického editora
Technická podpora kontrolných činností
a)

Služba - Kontrola plnenia úloh z harmonogramov zverejňovania datasetov povinných osôb

b)

Služba - Kontrola kvality datasetov povinných osôb

c)

Služba - Kontrola úplnosti a kvality metadát povinných osôb

d)

Služba - Kontrola OpenData Ready povinných osôb

Technická podpora štatistických činnosti
a)

Služba - Štatistiky počtu stiahnutí

b)

Služba - Štatistiky počtu datasetov s metadátami

c)

Služba - Štatistiky počtu povinných osôb prepojených na data.gov.sk

d)

Služba - Štatistiky kvality datasetov na data.gov.sk

e)

Služba - Štatistiky aplikácií používajúcich otvorené údaje

Technická podpora manažmentu otvorených údajov
a)

Služby - Podpora realizácie dátových auditov otvorených údajov

2.9.2.1.6. Zjednodušenie authentifikácie a autorizácie používateľov
V niektorých prípadoch vznikli v SR komplikované zriaďovacie a organizačné štruktúry, kedy organizácia nie je priamo PO/OVM/..., ale realizuje
niektoré prenesené výkony verejnej správy a teda má povinnosť poskytovať otvorené údaje. Príkladom sú napríklad Železničná spoločnosť SR
(ŽSR) alebo Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Aktuálne Centrálne komponenty v súčasnosti takýmto subjektom sú schopné prideliť
role potrebné na publikovanie otvorených údajov. Dlhodobé praktické používanie tohto modulu odhalilo potenciálny priestor na optimalizáciu
prihlasovania a autorizácie. Hlavná identifikovaná príležitosť na optimalizáciu je odstránenie aktuálneho priameho spojenia v tejto oblasti s platformou
eDemokracia, nakoľko toto spojenie vyžaduje zvýšené nároky na autorizáciu, ktoré by v prípade platformy otvorených údajov nie sú nevyhnutné.
Samotný proces prístupu a publikácie tak odradzuje potenciálnych záujemcov o publikáciu otvorených údajov. Výstupom má byť preto zjednodušenie
prideľovania oprávnení za cieľom odstrániť nepotrebné úkony.

Obrázok č.7 Biznis architektúra TO BE

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q_B_1.1, Q_B_1.2

Q_B_1.1: Miera naplnenia stanovených cieľov
Q_B_1.2: Miera dosiahnutia plánovaných prínosov
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_B_2.1

R_B_2.1: Nedostatočná akceptácia nového riešenia a využívanie centrálneho riešenia zo strany poskytovateľov, ako aj používateľov otvorených
údajov
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritériá kvality
Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II
Tabuľka 7 Zoznam cieľov
Tabuľka 8 Princípy a požiadavky

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

2.9.2.2. Architektúra informačných systémov
Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav
Súhrnný popis

2.9.2.2.1. Rozšírenie existujúcich služieb
Import údajov z dátového zdroja
Daná služba musí byť upravená hlavne z dôvodu migrácie dát a tým súvisiacich zmenách dočasného úložiska.
Poskytnutie údajov prostredníctvom grafovej reprezentácie
Služba bude rozšírená nakoľko sa kladie dôraz na použitie jednotných referencovateľných identifikátorov a Centrálneho modelu údajov verejnej
správy.
Informovanie o spôsobe vyriešenia podnetu pre zlepšenie poskytovania otvorených dát
Spôsob riešenia danej služby sa zmení nakoľko bude táto služba riešená prostredníctvom nástroj (Jira,...).
Definovanie metadát k novému datasetu alebo dátovému zdroju
Služba bude upravená pre zosúladenie so súčasnými dátovými štandardmi.
Podanie podnetu pre zlepšenie poskytovania otvorených dát
Spôsob interakcie s používateľmi sa zmení na základe vytvorenia nových nástrojov na hodnotenie a posielanie používateľskej odozvy (uservoice,
forum, ...)
Poskytnutie metadát k poskytovným dátam alebo dátovému zdroju
Táto služba bude zachovaná, ale je plánované nadstavbové vyhľadávanie - sémantické vyhľadávanie

2.9.2.2.2. Tvorba nových služieb
Služba na publikáciu metúdajov do stránky
Služba zabezpečí publikáciu JSON-LD metadát o datasetoch v hlavičkách stránok v súlade s Centrálnym modelom údajov (napojeným na schema.or
g), ktoré budú crawlovateľné všeobecnými vyhľadávačmi ako Google, Bing, Zoznam.sk a podobne.
Sémantické vyhľadávanie
Služba bude poskytovať sémantické vyhľadávanie nad zverejnenými datasetmi v linkovanej podobe. Výsledkom je služba, vyhľadávača s natívnou
podporou rozpoznávania slovenského prirodzeného jazyka, ktorá transformuje dopyt do sémantickej podoby s kontextovo závislým zobrazením
Monitoring a predikcia problematických datasetov
Služba zabezpečuje kontrolu vykonávania automatického zberu údajov zo zdrojových systémov poskytujúcich otvorené údaje a zistené nedostatky
zverejňuje, aby používatelia vždy vedeli, či sú dáta aktuálne alebo je zber dočasne pozastavený.
Služba na vytváranie dátového inventáru povinnej osoby
Služba zabezpečuje podporu pri tvorbe dátových inventárov
Vytváranie harmonogramu zverejňovania datasetov
Služba poskytuje podporu pri správe úloh v oblasti otvorených údajov a napĺňania harmonogramov
Tvorba štatistík z prevádzky
Štatistiky v rozsahu : počet stiahnutí, počet datasetov, počet povinných osôb pripojených na data.gov.sk, kvalita datasetov podľa 5 star klasifikácie,
štatistika aplikácií používajúcich otvorené údaje
Vytvorenie repozitára zdrojových kódov a nahratie zdrojových kódov
Odovzdávanie zdrojových kódov aplikácií a systémov bude priehať prostredníctvom nahratia zdrojových kódov
Obrázok č.8 Aplikačná architektúra TO BE - Zjednodušený diagram kľúčových komponentov a interagujúcich systémov z pohľadu projektu

Obrázok č.9 Aplikačná architektúra TO BE s ohľadom na AS IS stav

Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q_A_1.1, Q_A_1.2, Q_A_1.3

Q_A_1.1: Počet zverejnených údajov prostredníctvom kľúčových poskytovateľov dát (platforma dátovej integrácie, DCOM, dátová platforma
ministerstva vnútra,…)
Q_A_1.2: Užívateľské rozhranie je príjemné, riešenie podporuje single-sign-on
Q_A_1.3: Miera inovatívnosti riešenia (využitie najnovších technológií, umožnenie linked-data)
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_A_2.1, R_A_2.2

R_A_2.1: Integrácia riešenia na externé prostredie (systémy) bude zdĺhavá a komplikovaná
R_A_2.2: Migrácia infraštruktúry do vládneho cloudu bude technologicky náročná
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritériá kvality
Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II
Tabuľka 7 Zoznam cieľov
Tabuľka 8 Princípy a požiadavky
Tabuľka 15 Zoznam informačných systémov
Tabuľka 16 Aplikačné moduly
Tabuľka 17 Poskytované aplikačné služby
Tabuľka 19 Integrácie projektu

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

2.9.2.3. Technologická architektúra
Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav
Súhrnný popis

2.9.2.3.1. Rozšírenia technológie
Decentralizácia katalógu otvorených údajov vytvorením docker obrazov. Tieto obrazy zabezpečia možnosť vytvoriť si vlastný portál podobný data.gov
.sk, kde prostredníctvom definovaných mechanizmov, budú poskytovať metaúdaje centrálnemu katalógu, ktorý slúži ako centrálny bod pre prístup
k otvoreným údajom.
Obrázok č.10 Technologická architektúra TO BE

2.9.2.3.2. Rozšírenie
Riešenie bude využívať služby IaaS poskytované vládnym cloudom na virtuálnom prostredí, s využitím siete GovNet na prístup poskytovateľov
otvorených údajov, siete internet na prístup verejnosti a využitie internej siete vládneho cloudu na komunikácius inými ISVS. Bude potrebné
vybudovať infraštruktúrne komponenty na strane ÚV SR, ktoré zabezpečia konektivitu na služby poskytované dátovým centrom štátu / vládnym
cloudom.
Implementácia riešenia predpokladá využitie nasledujúcich cloudových služieb typu „infraštruktúra ako služba“ (IaaS):
Cloudové služby IaaS, ktoré budú:
Virtuálny server (bez viazanosti),
Diskový priestor (bez viazanosti),
Služba pripojenia do špecifickej siete (pripojenie siete: Internet, Finnet, Govnet, KTI1 a KTI2)
Služba zabezpečenej prístupovej siete - KTI.
Základným predpokladom pre nasadenie a bezpečnú prevádzku sú ďalšie cloudové IaaS služby technologickej platformy v súčasnosti ale ešte
neposkytované prostredníctvom DC:
Služba zálohovania a obnovy systémov,
Služba záložného prostredia – systémov,
Služba zabezpečenej prístupovej siete,
Služba centrálneho monitoringu a manažmentu systémov.
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q_T_1.1, Q_T_1.2, Q_T_1.3

Q_T_1.1: Miera odozvy (write and read latency)
Q_T_1.2: Početnosť výpadkov služieb centrálneho riešenia
Q_T_1.3: Konzistencia dát bez možnosti neodhaliteľnej manipulácie dát
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_T_2.1, R_T_2.2, R_T_2.3

R_T_2.1: Problémy pri integrácii organizácií VS zapájaných do nového riešenia
R_T_2.2: Zložitosť a časová náročnosť riešenia z hľadiska vzájomného prepojenia a prepojenia na IaaS služby
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritériá kvality
Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II
Tabuľka 7 Zoznam cieľov
Tabuľka 8 Princípy a požiadavky

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

2.9.2.4. Implementácia a migrácia
Tabuľka 14 Implementácia a migrácia
Súhrnný popis

2.9.2.4.0. 1. Program otvorených údajov vo verejnej správe
Naplnenie princípov otvoreného vládnutia je potrebné vnímať viac ako súbor rôznych aktivít a projektov. Naplnenie princípov nie je možné dosiahnuť realizáciou rôznych čiastkových individuálnych projektov, ale realizáciou komplexného programu
pokrývajúceho celú problematiku OPEN DATA. Tak ako na strane výdavkov, tak aj na strane benefitov je potrebné vnímať OPEN DATA ako komplexné riešenie, pričom jednotlivé benefity nie je možné priradiť ku konkrétnemu riešeniu, ale k celému
programu.
High Level pohľad na program OPEN DATA zahŕňa realizáciu nasledovných projektov z operačných programov OP EVS a OP II:
OP EVS Lepšie dáta
OP EVS Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát
OP II OPEN DATA 2.0
OP II Dopytovo orientované projekty v oblasti OPEN DATA
OP II čiastkové aktivity v rámci komplexných projektov (napr. ORSR a pod.), kde je riešená problematika kvality dát a ich otvorenosti.

2.9.2.4.0. 2. Výstupy projektu Open Data 2.0
Celý projekt OPEN DATA 2.0 je rozdelený z pohľadu implementácie na 6 hlavných oblastí, ktoré majú zadefinované rámcové témy, prostredníctvom ktorých je možné dosahovať definované ciele. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky témy a
oblasti, ktoré bude projekt pokrývať:
Tabuľka 20.

Aspekt
Technická podpora komunity a ekosystému otvorených údajov

Detail / Služba
Otvorenie publikačnej platformy aj pre poverené osoby
Zvýšenie dôveryhodnosti otvorených údajov
Nástroj na tvorbu a sledovanie harmonogramu zverejňovania údajov
Zjednodušenie práce s portálom data.gov.sk
Zriadenie testovacieho prostredia pre data.gov.sk
Podpora procesov Extract, transform, and publish

Integrácia s nosnými poskytovateľmi otvorených údajov

Integrácie

Rozvoj CKAN

Aktualizácie centrálnej platformy otvorených údajov CKAN
Zlepšenie decentralizačného mechanizmu platformy (docker images)
Optimalizované prihlasovanie pre zvýšenie záujmu o interakciu komunity
Doplnenie existujúceho diskusného fóra
Sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi
Kolaboratívne tagovanie obsahu prostredníctvom centrálneho modelu

Dátová kvalita

Transformácia dát
Technická podpora procesov dátového auditu
Automatická syntaktická a sémantická validácia a reportovanie
Synchronizácia s európskymi štandardami v oblasti otvorených údajov (DCAT-AP 1.1)
Zjednodušenie decentralizácie katalógu
Dereferenciácia jednotných referencovateľných identifikátorov URI
Transformácie do často používaných formátov
Nástroj na semiautomatizovanú anonymizáciu publikovaných údajov
Podpora otvorených máp a s automatizovaným export do zvoleného formátu ( napríklad OpenStreetMaps)
Monitoring a technická podpora pri problematických datasetoch
Intuitívny nástroj na vypublikovanie údajov v súlade s CMÚ VS

Inovácie

Pilotné riešenie ukladania metaúdajov datasetov do verejného blockchainu
Objaviteľnosť otvorených údajov prostredníctvom publikácie metadát do stránok
Realtime dopytovanie nad linkovanými otvorenými údajmi
Štátny "GitHub" - repozitár zdrojových kódov

Migrácia do vládneho cloudu

Migrácia komponentov služieb a produkčného prostredia

Vzhľadom na snahu riadiť projekt agilným prístupom hlavne zo strany dodávateľa riešenia je veľmi ťažké definovať začiatok a koniec jednotlivých aktivít.
Na nasledovnej schéme je naznačený prístup k realizácií týchto aktivít. Kde sú jednotlivé termíny orientačné a detailný harmonogram bude stanovený pri príprave žiadosti o NFP.
V zásade sa dá povedať, že prvé riešenie bude k dispozícií a nasadené niekedy v období apríla 2021.

2.9.2.4.0. 3. Pilotné riešenie pre zabezpečenie dôveryhodnosti datasetov
Zabezpečenie dôveryhodnosti datasetov je jednou z kľúčových požiadaviek riešenia. Keďže neexistuje ustálené riešenie a je potrebné inovovať proces publikácie otvorených údajov a zabezpečiť služby, ktoré v praxi umožnia overiť
Počas pilotného riešenia by mali byť overené:
Výber vhodnej technológie zabezpečenia dôveryhodnosti, pričom kritéria by mali byť najmä prevádzkové náklady, jednoduchosť použiteľnosti a výkonnosť,
Posúdenie, ktoré časti datasetov by mali byť zabezpečené a ako,
Spôsob a dizajn služieb pre použitie v praxi, vrátane webového rozhrania.
Jednou z možností je použitie distribuovaných technológií resp. využitie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Počas pilotného riešenia by mali byť navrhnuté odporúčania pre vhodnú službu respektíve kombináciu služieb pre riešenie väčšiny
prípadov použitia. Po skončení pilotného riešenia sa v rámci projektu implementujú finálne služby pre:
Zabezpečenie dôveryhodnosti datasetov,
Overenie dôveryhodnosti datasetov,
Vyhľadávanie v dôveryhodných datasetoch.

Aspekt

Aktivita

Začiatok (mesiac/rok)

Trvanie (dni)

Koniec (mesiac/rok)

Migrácia do vládneho cloudu

Analýza a návrh

12-19

181,00

5-20

Implementácie

6-20

181,00

11-20

Testovanie

1-21

89,00

3-21

Nasadenie

2-21

88,00

4-21

Analýza a návrh

12-19

211,00

6-20

Implementácie

7-20

151,00

11-20

Testovanie

12-20

89,00

2-21

Nasadenie

12-19

851,00

3-22

Licencie

Nákup HW a krabicového softvéru

1-20

31

2-20

Balík služieb 1

Analýza a návrh

12-19

334,00

10-20

Implementácia

11-20

178,00

4-21

Testovanie

5-21

59,00

6-21

Nasadenie

6-21

60,00

7-21

Analýza a návrh

5-20

183,00

10-20

Implementácia

11-20

332,00

9-21

Testovanie

10-21

59,00

11-21

Nasadenie

11-21

61,00

1-22

Analýza a návrh

3-21

243,00

10-21

Implementácia

11-21

150,00

3-22

Testovanie

4-22

59,00

5-22

Nasadenie

6-22

59,00

7-22

Obstarávanie

8-19

122,00

12-19

Riadenie projektu

8-19

1095,00

7-22

Publicita a informovanosť

12-20

607,00

7-22

Integrácia s nosnými poskytovateľmi otvorených údajov

Balík služieb 2

Balík služieb 3

Podporné aktivity

Balík
Balík 1

Služba
Pilotná aplikácia vkladania metaúdajov datasetov do dôveryhodného úložiska otvorených údajov
Nástroj na vypublikovanie údajov v súlade s CMÚ VS
Migrácia komponentov služieb
Nákup licencií pre potreby realizácie projektu
Transformácia dát do 5*
Nástroj na tvorbu a sledovanie harmonogramu zverejňovania údajov
Zjednodušenie decentralizácie katalógu
Synchronizácia s európskymi štandardami v oblasti otvorených údajov DCAT-AP-SK
Rozšírenie diskusného fóra
Transparentné a efektívne vyhodnocovanie dopytu po datasetoch
Dereferenciácia jednotných referencovateľných identifikátorov URI
Štátny GitHub - repozitár zdrojových kódov

Balík 2

Zjednodušenie práce s portálom data.gov.sk
Automatická syntaktická a sémantická validácia datasetov a reportovanie
Vytvorenie vlastného autorizačného modulu pre zjednodušenie prístupu a publikácie pre všetky poverené osoby
Zvýšenie dôveryhodnosti prostredníctvom podpisovania KEP
Zriadenie testovacieho prostredia pre data.gov.sk
Transformácie do často používaných formátov z 5 -> 3
Podpora procesov Extract, transform, and publish
Zjednodušené prihlasovanie pre zvýšenie záujmu o interakciu komunity

Balík 3

Sémantické vyhľadávanie nad otvorenými údajmi
Objaviteľnosť otvorených údajov prostredníctvom publikácie metadát do stránok
Podpora otvorených máp s predpripraveným exportom ( napr. OpenStreetMaps )
Realtime dopytovanie nad linkovanými otvorenými údajmi

Plánované aktivity z pohľadu projektového riadenia
Všetky fázy bude implementované agilným prístupom k riadeniu projektu.
Agilný prístup bude využitý s tým, že jednotlivé projektové aktivity budú reflektovať povinné aktivity definované riadiacou dokumentáciou PO 7 OP II:
Analýza a dizajn - v rámci analýzy a dizajnu riešenia bude vypracovaná funkčná špecifikácia riešenia, technická špecifikácia riešenia (aplikačná architektúra, fyzický dátový model, systémová architektúra, špecifikácia rozhraní), návrh postupov
migrácie, plán nasadenia do testovacej a produkčnej prevádzky a bezpečnostný projekt. V rámci analýzy a návrhu budú aplikované princípy opakovaného prototypového testovania s koncovými používateľmi ešte v štádiu návrhu funkčnej špecifikácie v
nasledovných bodoch:
Identifikácia motivácii, problémov, znalostí a potrieb koncových používateľov projektu kvalitatívnym zákazníckym výskumom (metódami User-centered dizajnu) a iteratívnymi testovaniami prototypov,
Vytvorenie modelu používateľskej cesty na základe používateľského výskumu,
Návrh informačnej architektúry.
Nákup HW a krabicového softvéru - v projekte sa nepredpokladajú priame náklady na HW, nakoľko riešenie má byť plne migrované do vládneho cloudu. Samotný projekt predpokladá využitie krabicových riešení pre redukciu možných nákladov
projektu, nakoľko mnohé požadované funkcionality je možné zabezpečiť aj prostredníctvom voľne dostupných SW produktov (napríklad nástroje na sledovanie harmonogramu a úloh).
Implementácia - v rámci aktivity bude realizovaný vývoj aplikačného programového vybavenia a jeho komponentov, inštalovanie a konfigurovanie riešenia do príslušných prostredí:
Testovanie - v rámci aktivity prebehne testovanie systému podľa testovacích scenárov . Testovanie zabezpečí identifikáciu nedostatkov ešte pred plným nasadením informačného systému. (Bude doplnený zoznam testov v prílohe a Akceptačných
kritérií. ). V rámci testovania bude potrebné:
Formatívne testovanie použiteľnosti na všetkých relevantných cieľových skupinách
funkčné aj nefunknčné testovanie, vrátane:
UNIT testovania
Integračného testovania
Regresného testovania
Akceptačného testovania
Testovania pripravenosti na nasadenie do produkčného prostredia.
Nasadenie- Nasadenie do testovacej a produkčnej prevádzky bude okrem samotnej inštalácie a konfigurácie riešenia na prostrediach, obsahovať aj školenia používateľov systému, ktoré sa budú realizovať počas testovacej prevádzky. V rámci aktivity
prebehne migrácia a konsolidácia riešenie na základe vypracovaných postupov migrácie. Implementácia nového systému vyžaduje dobrý manažment zmien a koordináciu všetkých komunikačných a školiacich aktivít, nasadzovania do jednotlivých
prostredí, migrácie a kontroly dát. Aby v Deň D každý od pracovníkov súdov, cez registrátorov, právnikov, až po potenciálnych podnikateľov a verejnosť vedeli čo majú očakávať, čo môžu a nemôžu, aby mali k dispozícii dobré nástroje a vedeli s nimi
pracovať. V súvislosti s vyššie uvedeným bude vypracovaný projekt školení a change managemetu, ktorý bude implementovaný počas realizácie projektu.
Školenia ako súčasť aktivity nasadenie – Školenia budú poskytované pre tieto skupiny používateľov pre potreby vykonávania svojich aktivít nad vytvorenými prostriedkami v rámci tohto projektu:
Dátoví kurátori v inštitúciách verejnej správy
Dátový kurátor v UPVII
Hlavný dátový kurátor - centrálna autorita
Zamestnanci UPVII, ktorí zabezpečujú dodatočné služby, nadstavbové služby a dátové audity
Zamestnanci UPVII, ktorí zabezpečujú prevádzku systémov a prevádzku kontaktného centra UPVII
V rámci školení budú školeným dodané minimálne systémové a používateľské príručky a návrhy pracovných postupov pre jednotlivé role, t.j.:
Pracovné postupy dátového kurátora inštitúcie verejnej správy
Pracovné postupy dátového kurátora UPVII
Pracovné postupy hlavného dátového kurátora
Pracovné postupy pre zamestnancov UPVII na vykonanie dátového auditu
Pracovné postupy pre zamestnancov UPVII na vykonanie autorizácie datasetov verejnej správy
Pracovné postupy pre zamestnancov UPVII na vykonanie nadstavbových služieb
Pracovné postupy pre pre zamestnancov UPVII na zabezpečenie prevádzky systémov a prevádzku kontaktného centra UPVII
Riadenie projektu - počas realizácie celého projektu
Publicita a informovanosť - počas realizácie celého projektu
Spolupráca:
zapojenie komunity,
zapojenie samospráv.
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q_I_1.1, Q_I_1.2, Q_I_1.3, Q_I_1.4

Q_I_1.1: Kvalita implementačného tímu
Q_I_1.2: Kvalita a aktuálnosť projektovej dokumentácie
Q_I_1.3: Kvalitne vypracovaný a dodržiavaný implementačný plán, vrátane plánu integrácie
Q_I_1.4: Technická podpora pri zavádzaní riešenia založeného na inovatívnej technológii dôveryhodného úložiska otvorených údajov
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_I_1.1, R_I_1.2, R_I_1.3

R_I_1.1: Nízka miera znalostí a schopnosti implementačného tímu pre zavedenie inovatívnej ale na slovenské podmienky novej technológie
R_I_1.2: Nízka miera súčinnosti poskytovateľov otvorených údajov
R_I_1.3: Nízka miera súčinnosti poskytovateľa služieb vládneho cloudu pri zavádzaní novej technológie
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritériá kvality

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

2.9.2.5. Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav
Súhrnný popis
Základnými východiskami pre riešenie bezpečnosti IS sú v súčasnosti platné právne predpisy najmä zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov,
zákon č. 275/2006 o informačných systémoch VS a s ním súvisiaci výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy vydaný v zbierke zákonov č. 55/2014 a ďalej ISO/IES 27000, Common Criteria a OWASP Guides a dodatočných
požiadaviek prevádzkovateľa systému - UPVII. Z hľadiska prístupu k údajom bude riešenie spĺňať požiadavky novej legislatívy v podobe zákona o
údajoch a súvisiacych štandardov a metodík.
Výstupmi Bezpečnostného projektu budú aj návrhy postupov pre riadenie prístupov, výkon prevádzky, riešenia incidentov, havarijné plánovanie,
implementáciu bezpečných zmien a monitorovanie SLA. Návrhy postupov budú zosúladené s postupmi informačných systémov Národnej agentúry
pre sieťové a elektronické služby ÚV SR.
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q_S_1.1, Q_S_1.2, Q_S_1.3

Q_S_1.1: Nastavenie rolí a oprávnení
Q_S_1.2: Úspešne vykonané penetračné a záťažové testy
Q_S_1.3: Vypracovaný a implementovaný bezpečnostný projekt riešenia a bezpečnostná politika celej organizácie
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_S_2.1

R_S_2.1: Chýbajúce skúsenosti s komplexným riešením bezpečnosti pre riešenia založené na technológii distribuovaných záznamoch v rámci
SR
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritériá kvality

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

2.9.3. Prevádzka
Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav
Súhrnný popis
Budúcim správcom a prevádzkovateľom centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov bude ÚPPVII. Vzhľadom na
plánované zabezpečenie infraštruktúry z vládneho cloudu je predpoklad uzavretia Zmluvy o zabezpečení služieb medzi ÚPPVII a prevádzkovateľom
Vládneho cloudu, ktorá zabezpečí prenájom priestorov, energií, HW a SW prostredí a súvisiacich služieb.
Prevádzkovateľ riadi procesy prevádzky vychádzajúc s ISO/IEC 20000 a metodiky ITIL.
Riadenie úrovne IT služieb,
Riadenie kapacity,
Riadenie kontinuity služieb,
Riadenie dostupnosti IT služieb,
Podpora IT služieb (service desk),
Správa incidentov,
Správa problémov,
Riadenie zmien,
Správa konfigurácií,
Riadenie vydaní,
Správa infraštruktúry (spravovateľom Vládneho cloudu).
Predpokladaná je 3 úrovňová podpora prevádzky L1-L3, pričom úroveň L1 je kontaktné centrum ÚPPVII, úroveň L2 je podpora prevádzkovateľa a
úroveň L3 je dodávateľská podpora v zmysle uzavretej SLA. Zabezpečenie prevádzky systému bude vyžadovať obsadenie základných rolí na úrovni
prevádzkovateľa ako sú:
hlavný administrátor systému,
pracovník pre riadenie rolí a prístupov,
pracovníka pre riadenie infraštruktúry,
pracovníka pre riadenie incidentov,
pracovníka pre podporu v kontaktnom centre ÚPPVII,
pracovníka pre monitoring a pod.
Na úrovni správcu systému je potrebné pokrytie role administrátora pre zabezpečenie podpory pre poskytovateľov otvorených údajov. Vzhľadom na
využívanie HW a SW infraštruktúry vládneho cloudu bude nutné aj zabezpečenie kapacít prevádzky na úrovni prevádzkovateľa vládneho cloudu.
Systém centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov bude po jeho nasadení do prevádzky využívaný bežným užívateľom
(občan, podnikateľ, zamestnanec VS) a to rôznymi formami (vyhľadávanie, sťahovanie, využívanie API atď) čiže očakávame, že systém bude
využívaný nielen počas pracovných dní, ale v akomkoľvek čase, preto je plánovaná doba dostupnosti 24x7.
Konkrétne podmienky prevádzky budú upresnené v rámci analýzy projektu spolu s prípravou Bezpečnostného projektu, prevádzkovej a
administračnej dokumentácie.
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Kľúčovými pracoviskami, ktoré budú zabezpečovať prevádzku systému centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov v
ÚPPVII, sú Kontaktné centrum ÚPPVIIa Prevádzkové útvary zabezpečujúce elektronické služby, monitoring služieb, aplikácie a infraštruktúru.
Prevádzku cloudových služieb bude zabezpečovať poskytovateľ služieb vládneho cloudu. Časť prevádzkových kapacít na strane ÚPPVII bude
zabezpečná prostredníctvom EVS projektu z oblasti Otvorených údajov, čím je aj v tejto oblasti jednoznačne poukázané na previazanosť medzi
tymimto projektami.
Počas projektu bude vykonaná analýza, vypracovaný a predložený na schválenie presný popis a určenie pracovných rolí, časovej náročnosti
jednotlivých úkonov, pracovných činností zamestnancov prevádzkovateľa (ÚPPVII) a správcu (ÚV SR) a spresnené požiadavky na úrovni parametrov
podpory). Návrh postupov podpory užívateľov bude zosúladený s postupmi informačných systémov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické
služby a Úradu vlády SR, ktoré vychádzajú zo štandardných metodík.
Počas projektu bude zároveň vykonaná analýza a popis štandardizovaných postupov pre prácu so systémom centrálnych komponentov pre kvalitné
zabezpečenie otvorených údajov pre všetkých poskytovateľov otvorených údajov a pre používateľov otvorených údajov.
Súčasťou prevádzky bude aj zabezpečenie behu dodatočných služieb (napr. vykonanie autorizácie datasetov verejnej správy) ako aj prevádzka
nadstavbových služieb.
Kritéria kvality

Spresnenie kritérií kvality: Q_P_1.1, Q_P_1.2:

Q_P_1.1: Maximálne využitie prínosov riešenia založeného na technológii distribuovaných záznamoch z hľadiska prevádzkových nákladov
Q_P_1.2: Kvalita podpornej dokumentácie pre poskytovateľov a používateľov otvorených údajov
Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_P_2.1, R_P_2.2:

R_P_2.1: Riešenie nebude vybudovaná včas a v dostatočnej kvalite
R_P_2.2: Neočakávané udalosti počas prevádzky riešenia
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
Tabuľka 3 Kritériá kvality

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

2.9.4. Ekonomická analýza
Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav
Súhrnný popis

2.9.4.1. Úvod
Rovnako ako v prípade OPEN DATA vo svete, nie je možné pristupovať k tejto téme ako k izolovanému riešeniu vzniknutých a vznikajúcich problémov. Problematika OPEN DATA v podmienkach Slovenska je teda
rovnako komplexná ako všade inde vo svete. Toto si uvedomuje aj vláda SR a preto bola uložená na základe uznesenia Vlády SR č. 104/2017, úloha B.1. - Vypracovať analýzu trhovej hodnoty a ekonomického
potenciálu otvorených dát na Slovensku vrátane analýzy úspory verejných zdrojov.
V úvode tejto analýzy sa píše:
„Slovenská republika sa prostredníctvom Ústavy SR, zákonných aj podzákonných predpisov, ako aj aktuálneho Programového vyhlásenia vlády SR a ďalších záväzných strategických aj implementačných
dokumentov (ako aktuálny Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie), hlási k slobodnému prístupu k informáciám a princípom otvoreného vládnutia. Svoj postoj deklarovala aj tým, že sa pripojila k Iniciatíve pre
otvorené vládnutie (Open Government Partnership, OGP) a implementuje princípy otvoreného vládnutia prostredníctvom akčných plánov pre otvorené vládnutie (ďalej Akčné plány).“
Aj na základe vyššie uvedeného je potrebné vnímať naplnenie princípov otvoreného vládnutia ako súbor rôznych aktivít a projektov. Naplnenie princípov nie je možné dosiahnuť realizáciou rôznych čiastkových
individuálnych projektov, ale realizáciou komplexného programu pokrývajúceho celú problematiku OPEN DATA. Tak ako na strane výdavkov, tak aj na strane benefitov je potrebné vnímať OPEN DATA ako
komplexné riešenie, pričom jednotlivé benefity nie je možné priradiť ku konkrétnemu riešeniu ale k celému programu.
High Level programu OPEN DATA zahŕňa realizáciu nasledovných projektov z operačných programov OP EVS a OP II:
OP EVS Lepšie dáta
OP EVS Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát
OP II OPEN DATA 2.0
OP II Dopytovo orientované projekty v oblasti OPEN DATA
OP II čiastkové aktivity v rámci komplexných projektov (napr. ORSR a pod.), kde je riešená problematika kvality dát a ich otvorenosti
Očakávaný prínos a efekt otvorených údajov v kontexte existujúcich štúdii nie je len v oblasti znižovania nákladov na strane verejnej správy alebo podnikateľov, ale hlavne v oblasti zvyšovania ekonomickej hodnoty.
Oblasť prínosov v podmienkach slovenskej ekonomiky je definovaný v časti ekonomická analýza tejto štúdie.
Táto analýza prináša finančnú kvantifikáciu implementácie programu OPEN DATA v podmienkach Slovenka. Projekty zvolené do programu sú v súčasnosti pripravované, realizované alebo je známy plán ich
realizácie z akčných plánov definovaných a potrebných pre naplnenie stratégie otvorené vládnutie a tak naplnenie predpokladov pre vytvorenie OPEN DATA priestoru v podmienkach Slovenska.

2.9.4.2. Náklady projektu OPEN DATA 2.0 z pohľadu definovaných aktivít a plánovaných fáz projektu
Aktivity podľa ZoNFP

Hlavna

Analýza a návrh Nákup HW a krabicového SW

Implmentácia Testovanie Nasadenie Projektové riadenie Publicita a informovanosť

1 044 790 €

129 424 €

1 122 000 €

329 460 €

725 760 €

Dátová kvalita

238 670 €

377 000 €

96 900 €

117 530 €

Inovácie

81 100 €

56 550 €

21 090 €

63 400 €

Integrácia s nosnými poskytovateľmi otvorených údajov

51 800 €

45 500 €

28 500 €

33 700 €

Kvalita

38 400 €

24 000 €

12 000 €

31 200 €

Licencie

0€

0€

0€

0€

Migrácia do vládneho cloudu

74 000 €

78 000 €

22 800 €

91 600 €

Odborné interné kapacity

86 400 €

60 000 €

24 000 €

46 800 €

Podpora komunity a ekosystému otvorených údajov

305 000 €

178 750 €

59 850 €

220 600 €

Riadenie projektu

53 400 €

146 850 €

26 700 €

71 200 €

Rozvoj publikačnej platformy (portálu)

116 020 €

155 350 €

37 620 €

49 730 €

129424

Podporna

174 000 €

Publicita

23 200 €

Riadenie projektu
SPOLU

23 200 €

174 000 €
1 044 790 €

129424

1 122 000 €

329 460 €

725 760 €

Pre všetky oblasti boli stanovené detailné služby definované v štúdií pre zvolený variantVysvetlenie k definovaným nákladom:

174 000 €

23 200 €

Každá položka bola rozpracovaná do oblastí tak aby korešpondovala s položkami rozpočtu pre potreby prípadnej ŽoNFP a to nasledovne:
Analýza a návrh
analýza,
dizajn,
Implementácia = vývoj,
Testovanie,
Nasadenie
nasadenie,
školenia.
Pre každú oblasti bola definovaná potrebná časová kapacita stanovená v MDs (človekodňoch, pri 8 hodnovom pracovnom čase)
V prípade licencií je tento náklad priradený len k nasadeniu
Pre jednotlivé oblasti bol stanovený maximálny náklad, ktorý bol použitý pre stanovenie celkovej nákladovej potreby danej položky
V prípade odborných interných kapacít boli plánované dve pozície full time (jedna z nich je povinný architekt a druhá je odborný koordinátor aktivít)
V prípade podpory boli stanovené náklady:
na riadenie a publicitu projektu vo výške cca 5%, kde sú plánované nasledovné výdavky
mzdové výdavky - projektový manažér
mzdové výdavky - finančný manažér
mzdové výdavky - asistent projektového a finančného manažéra
služby - publicita
Celkové realizačné náklady náklady sú na úrovni cca 3,6 mil. €
Prevádzkové náklady sú plánované ako 7% z celkových nákladov projektu (očistených o vlastné zdroje) a teda ide o cca 225 tis. € ročne, ktoré by mali byť po ukončení projektu hradené zo štátneho rozpočtu

2.9.4.3. Potenciálne benefity navrhovaného programu
Benefity projektu je možné definovať v dvoch rovinách ako:
Benefity, ktoré je možné kvantifikovať
Benefity, ktoré nie je možné kvantifikovať, ale z veľkou pravdepodobnosťou nastanú

2.9.5. Kvantifikovateľné benefity
Zníženie prevádzkových nákladov
Súčasné prevádzkovane náklady (SW a HW) sú na úrovni cca 350 tis. €. Migráciou služieb do cloudu sa ušetria náklady na HW a jeho údržbu (pre NASES). Zároveň boli stanovené náklady na prevádzku ako 5% z
diela (cca 2,5 mil. €).
Zníženie na publikovanie datasetov
Jedná sa o zníženie budúcich nákladov na publikovanie datasetov v súlade s požiadavkami CMÚ. Priemerne stojí inštancia na zabezpečenie ontoológií cca 29 tis. €. Ak by sme ju inštalovali a prispôsobovali
minimálne 24 kľúčovým inštitúciám, boli by inštalačné náklady na úrovni cca 700 tis. €, čo je v porovnaní s vytvorením modulu na publikovanie o cca 500 tis. € viac.
Skrátenie času na vyhľadávanie datasetov
Benefitom je zníženie nákladov na strane užívateľov (občania a podnikatelia) a to z titulu zníženia času na hľadanie vhodných datasetov pre svoju činnosť. K predmetnému benefitu bolo realizované meranie času
hľadania údajov na základe opisného spôsobu požiadavky (v požiadavke sa nenachádzali kľúčové slová), pričom sa hľadalo 5 datasetov, pričom v prípade, ak sa dataset nenašiel do 5 minút bola určená doba
hľadania ako 5 minút. Priemerne bol čas vyhľadania datasetu pri 45 meraniach 192 sekúnd, čo predstavuje viac ako 3 minúty. Vzhľadom na fakt, že nad data.gov.sk neexistuje analytický nástroj na sledovanie
návštevnosti, bol využití dostupný web SimilarWeb.com, na základe ktorého je návštevnosť cca 9000 za mesiac. Cieľová hodnota hľadania bola stanovená 1 minúta. Následne boli definované prínosy pri
jednotkovom náklady verejnosti na úrovni cca 5,55 €/hodina, pričom je treba povedať, že potenciálne zníženie nákladov je vyššie aj vzhľadom na fakt, že vyhľadávanie realizujú podnikateľské subjekty
Publikovanie zdrojových kódov a šetrenie implementačných nákladov
Jedná sa o zníženie nákladov na úpravy existujúcich systémov na VÚC, ktoré boli vybudované z OPIS a to v prevažnej miere tou istou spoločnosťou (už tu išlo o neefektívnu duplicitu nákladov z titulu vývoja toho
istého IS pre 8 VÚC). V súčasnosti existujú servisné zmluvy, ktorých účelom je prevádzka týchto systémov ako aj ich update, ktoré sú z povahy veci identické. Na základe informácií zo zmlúv sa pochybuje ročná
odmena na úrovni cca 180 tis. €. Ak predpokladáme (na základe skúseností z iných projektov), že implementačné náklady sú na úrovni 40% ceny diela, dá sa uvažovať s úsporou na strane analýzy, dizajnu a vývoja
zmeny pre 7 VÚC. Vyvinie sa len na 1 z nich.
V súčasnosti bol v rámci NRSR schválený zákon o IT VS, ktorý dáva povinnosť objednávateľom IT projektov uzatvoriť s dodávateľom, takú zmluvu, ktorá umožní vypublikovať zdrojové kódy - viď. §15 ods. 2, písm. d)
zákona o ITVS.
Vynutiteľnosť publikovania zdrojových kódov ako Open Data bude upravená vyhláškou.
Kvantifikácia benefitov

V nasledujúcej tabuke sa nachádza prehad benefitov z vyššie uvedených príkladov:

Roky
Benefit

Ukazovatele

AS IS / TO
BE

Zníženie celkových nákladov na prevádzku infraštruktúry

Prevádzkové náklady ročne

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

SUMAR

AS IS

350 000 €

350 000 €

350 000 €

350 000 €

350 000 €

350 000 €

350 000 €

350 000 €

2 800
000,00 €

TO BE

221 020 €

221 020 €

221 020 €

221 020 €

221 020 €

221 020 €

221 020 €

221 020 €

1 768
163,04 €

128 980 €

128 980 €

128 980 €

128 980 €

128 980 €

128 980 €

128 980 €

128 980 €

1 031
836,96 €

Úspora verejných zdrojov
Nižšie náklady na pubblikovanie údajov využitím centrálneho komponentu

Náklady na centrálny komponent

74 775 €

74 775 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

191 424,00
€

Náklady na produkt pre ontológie

29 000 €

2 030 €

2 030 €

2 030 €

2 030 €

2 030 €

2 030 €

2 030 €

2 030 €

2 030 €

47 270,00
€

Integračné náklady

10 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

10 000,00
€

Počet úžívateľov

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Náklady celkom

AS IS

725 000 € 50 750 €

50 750 €

50 750 €

50 750 €

50 750 €

50 750 €

50 750 €

50 750 €

50 750 €

1 181
750,00 €

TO BE

74 775 €

74 775 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

5 234 €

191 424,00
€

650
225,00 €

-24
025,00 €

45 515,75
€

45 515,75
€

45 515,75
€

45 515,75
€

45 515,75
€

45 515,75
€

45 515,75
€

45 515,75
€

990 326,00
€

108000

108000

108000

108000

108000

108000

108000

108000

AS IS

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

TO BE

1

1

1

1

1

1

1

1

6€

6€

6€

6€

6€

6€

6€

6€

AS IS

31 968,00
€

31 968,00
€

31 968,00
€

31 968,00
€

31 968,00
€

31 968,00
€

31 968,00
€

31 968,00
€

TO BE

9 990,00 € 9 990,00 € 9 990,00 € 9 990,00 € 9 990,00 € 9 990,00 € 9 990,00 € 9 990,00 € 79 920,00
€

Úspora verejných zdrojov
Zrýchlenie vyhľadávania nad dátami

Počet stiahnutí
čas vyhľadania datasetu (v minútach)

Hodinový náklad verejnosti
Náklady celkom

Zníženie nákladov z titulu publikovania zdrojových kódov na úpravu podobných informačných
systémov v prípade VUC

Úspora zdrojov občanov

21 978,00
€

21 978,00
€

21 978,00
€

21 978,00
€

21 978,00
€

21 978,00
€

21 978,00
€

21 978,00
€

Počet typov informačných systémov

1

1

1

1

1

1

1

1

AS IS

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

TO BE

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

72 000 €

72 000 €

72 000 €

72 000 €

72 000 €

72 000 €

72 000 €

72 000 €

1 440
000,0 €

1 440
000,0 €

1 440
000,0 €

1 440
000,0 €

1 440
000,0 €

1 440
000,0 €

1 440
000,0 €

1 440
000,0 €

684 000,0
€

684 000,0
€

684 000,0
€

684 000,0
€

684 000,0
€

684 000,0
€

684 000,0
€

684 000,0
€

Úspora verejných zdrojov

756 000,0
€

756 000,0
€

756 000,0
€

756 000,0
€

756 000,0
€

756 000,0
€

756 000,0
€

756 000,0
€

Počet zamestnaných v ŠS a VS

250000

250000

250000

250000

250000

250000

250000

250000

Fluktuácia

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

% dotknutých

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Počet potrebných zmien

750

750

750

750

750

750

750

750

AS IS

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

TO BE

1

1

1

1

1

1

1

1

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

240 €

AS IS

270 000 €

270 000 €

270 000 €

270 000 €

270 000 €

270 000 €

270 000 €

270 000 €

2 160
000,00 €

TO BE

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

180 000 €

1 440
000,00 €

90 000 €

90 000 €

90 000 €

90 000 €

90 000 €

90 000 €

90 000 €

90 000 €

720 000,00
€

Počet potrebných zmien

Náklady na vybudovanie / aktualizáciu služieb vrátane
implmentácie
Implementácia
Náklad celkom

AS IS
TO BE

Zníženie nákladov z titulu úspory času na publikovanie na strane dátových kurátorov

255 744,00
€

Kapacitné trvanie procesu

85 500,0
€

Náklad na 1 MDs
Náklady celkom

Úspora verejných zdrojov

175 824,00
€

6 048
000,00 €

Úspora verejných zdrojov

650 225 € -24 025 €

1 020 495
€

1 020 495
€

1 020 495
€

1 020 495
€

1 020 495
€

1 020 495
€

1 020 495
€

1 020 495
€

8 790 163
€

Úspora na strane občana / podnikateľa

0€

21 978 €

21 978 €

21 978 €

21 978 €

21 978 €

21 978 €

21 978 €

21 978 €

175 824 €

ÚSPORA CELKOM

650 225 € -24 025 €

1 042 473
€

1 042 473
€

1 042 473
€

1 042 473
€

1 042 473
€

1 042 473
€

1 042 473
€

1 042 473
€

8 965 987
€

0€

2.9.6. Kvalitativne benefity
Aj napriek tomu, že niektoré benefity nie je možné odmerať identifikovateľnými metódami, dá sa povedať, že s vysokou mierou pravdepodobnosti nastanú vytvoria potenciál nie len na znižovanie nákladov, ale aj na
zvyšovanie hodnoty dátovej ekonomiky. Už štúdia EK v oblasti Open Data predpovedá ekonomický prínos na úrovni cca 256 mil. € ročne. Samozrejme tento prínos, nie je priraditeľný len k projektu Open Data 2.0,
ale je potrebné dodať, že tento projekt vytvára platformy na rýchle publikovanie kvalitných údajov (4* a 5*) a tým prispieva k dosiahnutiu definovaného potenciálu.
Ďalšie identifikované prínosy Open Data - V podmienkach slovenskej ekonomiky je možné hovoriť o nasledovných oblastiach prínosov:
−

vznikne viac startupov, ktorých hlavá činnosť bude zameraná na prácu s otvorenými údajmi

−

vznikajúce aplikácie založené na báze otvorených údajov majú ambíciu pomôcť zlepšiť životné situácie pre občanov a podnikateľov v oblasti:

−

štátnej správy

−

verejnej správy

−

súkromnom sektore

−

pri tvorbe legislatívy a dopadových štúdii bude možné využívať celú paletu otvorených údajov ako aj vyhľadávanie v neštruktúrovaných dokumentoch, čím sa legislatíva a jej dopady stanú transparentnejšie

−

zvýši sa vymožiteľnosť práva najmä znížením počtu súdnych sporov resp. ich skrátením vďaka kvalitnejším dátam a nižšej miere zavádzania a rizika

−

preusporiadaním štruktúry hospodárstva a posilnením počtu inštitúcii pracujúcich s dátami sa zníži závislosť od výrobného (automobilového) priemyslu

−

otvorené údaje zrýchlia a zefektívnia zavedenie pravidla „Jedenkrát a dosť“, čím sa eliminuje ako strata času na strane občana a podnikateľa, tak aj na strane OVM

−

automatizácia procesov prostredníctvom aplikácií ako aj nastavením interných informačných systémov zrýchli procesy v rámci verejnej a štátnej správy (šetrenie zdrojov, času, ...)

−

skvalitní sa podpora rozhodovania aj na základe linked data

−

zníži sa potreba investovania nákladov do lokálnych do IS VS najmä z titulu implementácie lokálnych riešení pre prácu s dátami

−

zvýši sa transparentnosť, čo má za následok zvýšenie efektivity nakladania zo zdrojmi, elimináciu korupcie a podobne,

−

otvorené dáta pomôžu zvýšiť podiel proaktívnych služieb voči reaktívnym službám poskytovaných z prostredia verejnej a štátnej správy,

−

ďalšie všeobecné prínosy

−

zníži sa miera rizika obecne,

−

zvýši sa kvalita podnikateľského prostredia,

−

lepšie rozhodovanie na základe údajov

−

zníži sa počet exekúcií z titulu lepšieho prístupu k údajom ako aj z titulu vytvorenia údajov v záložke MOJE DATA

−

následne sa zníži počet potrebných osobných bankrotov, ktoré sú v enormnom množstve v súčasnosti riešené práve z titulu množstva exekúcií, ktoré vznikli často v dôsledku nedostatočných informácií

−

Úspora energií na strane spotrebiteľov aj podnikateľov vytváraním aplikácií na personifikované riadenie potreby energie

−

Lepšie nákupne rozhodovanie vplyvom implementácií oblasti Moje data

−

Znižovanie nákladov na cestovanie na strane spotrebiteľov, ktoré bude docielené dispozíciou údajov potrebných na efektívne presuny a znižovanie časových strát pri cestovaní

−

Efektívne parkovanie v mestách prostredníctvom aplikácií založených na zdieľaní údajov o dostupnosti parkovacích miest a efektívnej trase k nim vrátane zobrazovania nákladov na parkovanie

−

Automatizácia procesov vypracovávania rozhodnutí, správ, rozsudkov a pod. prostredíctvo vytvorenia algoritmov na základe údajov, ktoré budú schopné vytvoriť kostru dokumentu

−

Otvorené údaje prispejú k zefektívneniu obstarávania najmä prostredníctvom benchmarkovania nákupných procesov (porovnávanie postupov, cien, zmluvných podmienok a pod.)

−

Zníženie resp. zefektívnenie spotreby konzumentov prostredníctvom banchmarkovania ich nákupných správaní.
−
Podľa McKensy štúdie až 1/3 odhadovanej potenciálnej hodnoty z otvorených údajov pochádza práve s benchmarkingu a cvičení, ktoré odhaľujú variabilitu a zároveň podporujú transparentnosť v
organizáciách.

−

Sledovanie spotreby nákupov napr. sociálne slabších skupín je možné efektívne reagovať na potreby a trendy týchto skupín obyvateľov a tak eliminovať prípadnú „zlú“ spotrebu

Vyhodnotenie prínosov a nákladov v čase
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené sumárne náklady a prínosy OPEN DATA v období od roku 2020 do roku 2029.
Cashflow projektu

Čistá súčasná hodnota z projektu

Finančný cashflow
Obdobie Alternat. 1

Alternat. 2

Ekonomický cashflow
rozdiel

Alternat. 1

Alternat. 2

koeficient obdobia Finančná (FNPV) Ekonomická (ENPV) Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
rozdiel

t1

-1 046 000,00 -2 572 486,50 -1 526 486,50 -1 150 880,04 -2 695 348,54 -1 544 468,50 0

-1 526 486,50

-1 544 468,50

-1 544 468,50

<

t2

-398 720,00

-1 546 723,50 -1 148 003,50 -503 600,04

-1 669 585,54 -1 165 985,50 1

-1 103 849,52

-1 110 462,38

-2 654 930,88

<

t3

-398 720,00

-163 426,20

235 293,80

-503 600,04

544 631,78

1 048 231,81

2

217 542,34

950 777,15

-1 704 153,73

<

t4

-398 720,00

-292 850,20

105 869,80

-503 600,04

415 207,78

918 807,81

3

94 117,87

793 700,73

-910 452,99

<

t5

-398 720,00

-163 426,20

235 293,80

-503 600,04

544 631,78

1 048 231,81

4

201 130,13

862 382,91

-48 070,09

<

t6

-398 720,00

-163 426,20

235 293,80

-503 600,04

544 631,78

1 048 231,81

5

193 394,35

821 317,05

773 246,97

Rok návratu investície

t7

-398 720,00

-163 426,20

235 293,80

-503 600,04

544 631,78

1 048 231,81

6

185 956,11

782 206,72

1 555 453,69

>

t8

-398 720,00

-163 426,20

235 293,80

-503 600,04

544 631,78

1 048 231,81

7

178 803,95

744 958,78

2 300 412,46

>

t9

-398 720,00

-163 426,20

235 293,80

-503 600,04

544 631,78

1 048 231,81

8

171 926,87

709 484,55

3 009 897,02

>

t10

-398 720,00

-163 426,20

235 293,80

-503 600,04

544 631,78

1 048 231,81

9

165 314,30

675 699,57

3 685 596,59

>

SPOLU

-4 634 480,00 -5 556 043,60 -921 563,60

5 545 976,50

SPOLU

-1 222 150,09

3 685 596,59

-5 683 280,38 -137 303,88

Vysvetlenie:
Náklady projektu (EU zdroje) boli rozdelené rovnomerne na obdobie 2 rokov
Náklady z rozpočtu predstavujú ročné náklady na prevádzku ako IS tak aj projektov OP EVS
Prínosy boli definované ako úspory celkom za jednotlivé benefity v danom roku pre oblasť verejnej správy ako aj pre oblasť podnikateľov a občanov
Celkové diskontované prínosy sú na úrovni 3,54 mil. € a návratnosť projektu je v 6 roku po začiatku realizácie projektu

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: R_E_1.1, R_E_1.2

R_E_1.1: Nenaplnenie plánových prínosov a ukazovateľov efektivity
R_E_1.2: Prekročenie plánovaných CAPEX a OPEX
Prílohy
Tabuľka 2 Riziká
CBA

