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Program

Záver

Plán ďalších aktivít

Moje údaje

Krátka prezentácia a diskusia

Identita dátovej kancelárie

Prezentácia5

6

4

Analytické použitie dát

Krátka prezentácia a diskusia

Predstavenie Dátovej kancelárie

Čo je dátová kancelária, na čom pracuje

Kvalita údajov

Krátka prezentácia a diskusia2

3

1



3DATALAB

Len krajina, ktorá 
dokonale pozná a 

efektívne riadi svoje dáta, vie 
zjednodušiť život svojich občanov.

Premeniť verejnú správu na Slovensku na 

“Data-driven state” - štát fungujúci na základe znalostí. 
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Dátová kancelária

Otvorené
údaje

Referenčné
údaje

Dátová
kvalita

Moje 
údajeAnalytické 

údaje

Legislatíva

Dátoví
kurátori Financovanie
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„Dokonale pozná“:
oblasti, ktorým sa dátová kancelária venuje:

Prepájanie registrov, IS, databáz, zabezpečovanie princípu 1x 

a dosť

Otvorené údaje

Pomoc pri publikovaní otvorených údajov, rozvoj centrálneho 

portálu data.gov.sk 

1.

Kvalita údajov

Podpora pri meraní a zvyšovaní kvality údajov

Referenčné údaje
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„Efektívne riadi“:
oblasti, ktorým sa dátová kancelária venuje:

Tvorba podporných nástrojov, aby štát tvoril politiku na 

základe dát, analýz

Dátoví kurátori

Metodické usmerňovanie dátových kurátorov na Slovensku

1.

Analytické použitie údajov
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„Zjednoduší život“:
oblasti, ktorým sa dátová kancelária venuje:

Nerobme z ľudí poštárov!

Moje údaje

Údaje sa stávajú najdôležitejšou hodnotou...

1.

Legislatíva

Legislatívna a podlegislatívna pomoc pri práci s údajmi

Stop byrokracii
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KOMUNIKÁCIA
Spôsob, akým dátová kancelária komunikuje:

Pracovné skupiny

Formálne aj neformálne 

pracovné skupiny

Newsletter

Pripravujeme pravidelný 

newsletter

WEB STRÁNKA
datalab.digital

Odborné aj aktuálne témy

EMAIL

datalab@vicepremier.gov.sk
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FINANČNE

LEGISLATÍVNE

TECHNOLOGICKY

ODBORNE

Netvoríme centrálny mozog
Chceme s vami spolupracovať:
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Kvalita údajov
Diskusný panel

31 2

Tomáš KYSELAMartin FLORIÁN Marek ŠUREK
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Analytické používanie údajov
Diskusný panel

31 2

Marcela VESELSKÁJuraj BÁRDY Peter FUSEK
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Moje údaje
Diskusný panel

31 2

Michal OHRABLODagmar CEĽUCHOVÁ BOŠANSKÁ Karolina MACKIEWICZ
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Najdôležitejšie najbližšie úlohy

4
Financie

Spustenie dopytových výziev

3
Spustenie nových projektov

Otvorené údaje; Konsolidovaná analytická vrstva; Moje údaje

2
Vyhlasovanie referenčných údajov

Plán vyhlasovania referenčných údajov

1
Legislatíva

Zákon proti byrokracii – druhá vlna, Zákon o údajoch, metodiky, usmernenia


