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Návrh na uznesenie 
 
 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
berie na vedomie 
 
 
informatívnu správu o schválení projektu LEpší MAnažment Dát Prešovského 
samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
 
 
Prešovský samosprávny kraj sa v rámci 2. kola zapojil do výzvy č. OPII-2019/7/6-DOP na 
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na 
„Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“, ktorú vyhlásil Úrad podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len "ÚPVII") ako 
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, v 
zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. 
 
Vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti bola schválená dňa 17.10.2019 a bolo nám doručené 
súhlasné stanovisko ÚPVII k poskytnutiu nenávratného finančného príspevku vo výške 
972 212,- EUR. Spolufinancovanie projektu zo strany PSK je maximálne 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok v sume 48 610,60 EUR. 
 
Prešovský samosprávny kraj predložil podľa § 13 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o 
informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov dňa 1.10.2019 na schválenie ÚPVII prostredníctvom centrálneho 
metainformačného systému verejnej správy návrh Koncepcie rozvoja informačných 
technológií Lepšieho manažmentu dát Prešovského samosprávneho kraja II (ďalej len 
„KRIT LEMAD PSK II“) , kód kris_754, ktorá bola schválená dňa 17.10.2019. 
KRIT LEMAD PSK II zohľadňuje Strategickú a referenčnú architektúru verejnej správy a 
Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky. Koncepcia rozvoja 
informačných systémov PSK - budúci stav, kód kris_504, schválená dňa 21.3.2019 sa v 
plnom rozsahu nahrádza KRIT LEMAD PSK II, kód kris_754. 
 
Cieľom projektu je zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám, 
zlepšenie ich využívania a kvality a zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s 
dôrazom na otvorené údaje a umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT 
prostriedkami. 
 
Súčasná architektúra informačných systémov verejnej správy (ISVS) v správe Úradu PSK 
obsahuje rôzne systémy, ktoré sú z pohľadu prepojenosti v rôznej kvalite a úrovni 
prepojenosti. Na Úrade PSK chýba komplexné riadenie údajov, tie nie sú elektronicky 
sprístupnené ostatným OVM, miera dôveryhodnosti je nízka aj z titulu nekvalitných 
a netransparentných údajov. Údaje nie sú publikované a verejne sprístupňované pravidelne.  
V procesoch sa neaplikuje pravidlo „1-krát a dosť“ a teda nevyužívajú sa dostatočne údaje z 
iných ISVS, miera zaťaženia občanov a podnikateľov je vysoká z dôvodu absencie 
dostupnosti údajov, na efektívne rozhodovanie chýbajú kvalitné údaje a poskytovanie 
otvorených dát pre cieľové skupiny. 
 
Projekt navrhuje riešenia, ktoré povedú k systematickému manažmentu údajov spracovaných 
Úradom PSK tak, že budú nastavené a aplikované jasné pravidlá a metodiky pre ich 
používanie, riadenie a správu. Implementácia projektových riešení prispeje vo výsledku ku 
komplexnej správe údajov celej verejnej správy. 
 



V rámci architektúry ISVS v správe Úradu PSK sa nachádza veľké množstvo heterogénnych 
systémov. Jednotlivé systémy sú prevažne autonómneho charakteru a preto existuje akútna 
potreba unifikácie dátového modelu, systematická tvorba otvorených dát pre potreby riadenia 
PSK a pre potreby obyvateľov, podnikateľského a tretieho sektora. V tejto oblasti sa za 
posledné roky posunula oblasť národnej štandardizácie a to prostredníctvom centrálneho 
modelu údajov verejnej správy. Informačné systémy na rovni Úradu PSK dosiaľ dostatočne 
nereagovali na existujúce potreby v oblasti správy a tvorby otvorených dát. 
Z dôvodu potreby zavedenia princípu „1-krát a dosť“ na zníženie byrokratickej záťaže Úrad 
PSK plánuje upraviť svoje interné procesy, postupy, smernice a informačné systémy. 
Súčasným trendom v oblasti poskytovania údajov je publikácia údajov prostredníctvom 
aplikačných rozhraní (API). Tento typ poskytovania údajov rozširuje možnosti pre užívateľov 
dát integrovať sa a používať stále aktuálne dáta. Jedným z rozšírení tohto prístupu je 
publikovanie tzv. datasetov otvorených údajov smerom k užívateľom, kde bude sprístupnená 
možnosť spúšťať priame dopyty nad databázou dát. 
 
Cieľom projektu je vytvoriť centrálny dátový sklad PSK, poskytnúť Open Data PSK širokej 
verejnosti a integrovať ich s centrálnym dátovým katalógom verejnej správy. Projektom sa 
dosiahnu nasledovné čiastkové ciele: 

• vytváranie aplikačných a koncových funkcií pre prácu s otvorenými dátami 
z vybraných agend činnosti Úradu PSK a vybraných organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK, 

• poskytovanie  dát  pre ktorúkoľvek úroveň riadenia PSK,  
• poskytovanie otvorených dát ako službu verejnosti (občania, podnikateľský a tretí 

sektor). 
 
Hlavné aktivity a etapy projektu sú zamerané na analýzu dát PSK, zavedenie systematického 
manažmentu dát,  dizajn riešenia, na nákup licencovaného softvéru, programovanie a 
implementáciu riešenia, čistenie údajov a dátový audit, testovanie a nasadenie do prevádzky. 
Výstupom je ucelený systém publikovania otvorených dát na Úrade PSK, ktorý bude neskôr 
rozšírený na všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 


