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Jednoduchý 
štát?



Ambícia

Slovensko ako 
Inteligentný štát, ktorý 
robí rozhodnutia na 
základe faktov a dát



princípy
regulácie 2.0
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1. jasne stanovené 
ciele a ukazovatele

Vieme, čo chceme ako
spoločnosť dosiahnuť

4. procedúry pre 
riešenie udalostí
Ak sa na základe monitoringu ukáže
problém, inštitúcia dokáže mobilizovať
zdroje a má jasný plán, ako postupovať

2. monitoring
Vieme, aký je súčasný stav

regulovaného prostredia online

5. participácia
Aktéri regulovaného trhu dokážu
spolupracovať s inštitúciou na základe
participatívneho modelu

3. analytický model reality

Verejná inštitúcie má k dispozícii model, 
na základe ktorej dokáže chápať problém, 

ktorý rieši, vrátane vzťahov medzi
príčinami a následkami

6. zlepšovanie
Prechod na Regulácie 2.0 je vždy 
postupný, po menších krokoch

7. benchmarking
Informácie o porušení pravidiel a 
spôsobení problémov jednotlivými
aktérmi sú zverejňované, čím je 
zvýraznené reputačné riziko.



koncepčný prístup
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Pripravuje sa Zákon o 
údajoch

Konsolidovaná 
analytická vrstva: 

Nástroje, technológie, 
dáta

Otvorená výzva pre 
dopytové projekty:
Prípady použitia do 

praxe, experimentovanie 
a zdieľanie skúseností

Legislatíva

Dátová 
infraštruktúra

Projekty01

02

03
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legislatíva
príprava zákona o údajoch
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zadefinovať postavenie analytickej jednotky, jej práva a povinnosti

určiť povinnosti inštitúcii verejnej správy poskytovať údaje na analytické
spracovanie a definovať verejný záujem pri využívaní údajov

stanoviť rámec pre pseudoanonymizáciu a anonymizáciu
údajov

01

právne definovať Konsolidovanú analytickú vrstvu

určiť povinnosť rozhodovať na základe faktov pri výkone 
verejnej moci



národný projekt
Konsolidovaná analytická vrstva
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02
Dátové zdroje Manažment dát

Business
Intelligence

Využitie dát

Central
Data warehouse

Central
Data lake
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Externé 

dátové zdroje

Data marts

Analytical sandboxes

ISVS

Centrálne ISVS 
(MetaIS, CSRÚ)

D
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Analytické a 
reportovacie nástroje
poskytované v móde 

SaaS

Užívatelia

kontrolované 
anal.jednotkami



Prediktívne 
kontroly

otvorená dopytová výzva
pre inštitúcie verejnej správy
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Lepší návrh 
politík a 
regulácií

A Regulácie 2.0: 
Lepší dozor a 
dohľad nad 
regulovaním 
prostredím

B
Spojenie úradníka 
a strojaC

D

Automatizácia 
spracovania 
podaní

E
Určovanie 
opatrení na 
základe rizík

F
Lepšie riadenie 
zdrojovG

Plánovanie 
budúcich 
kapacít

H

Prediktívna 
polícia a 
hasičstvo

I
AI asistenti a 
chatbotiL

Územné 
plánovanieK

Manažment 
ľudských 
zdrojov

M
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Analytické 
využitie 
údajov

https://datalab.digital

sledujte nás

✓ Všetky dátové zdroje štátu 

dostupné na analytické 

spracovanie

✓ Nástroje a podpora pre 

inštitúcie verejnej správy

✓ Zavádzanie riešení 

postavených na umelej 

inteligencii do verejnej správy

zapojte sa do komunity

experimentujte


