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 Ciele prípravnej trhovej konzultácie 
 Vysvetlenie kontextu realizácie projektu 
 Návrh biznis architektúry a požiadaviek 
 Záver a očakávania 

Agenda 

AGENDA 



Od zrealizovania PTK očakávame odpovede na nasledovné otázky? 
 

Agenda 

OČAKÁVANIA PTK 

1 
• Napĺňa definovaná biznis architektúra požiadavky a problémové oblasti 

2 
• Ako je možné postaviť riešenie z pohľadu aplikačnej architektúry (licencie vs. vývoj) 

3 
• Je možné zabezpečiť alebo pokryť niektoré z požiadaviek už existujúcim riešením, ktoré je integrovateľné na zvyšok 

informačného systému (krabicový SW, služba na trhu, centrálne komponenty, od iného verejného subjektu..) 

4 
• Aké otvorené licencie je možné použiť pre naplnenie biznis architektúry a požiadaviek? 

5 
• Sú všetky koncepčné požiadavky/problémy popísané zrozumiteľne a je jasné, ktoré predstavujú pre obstarávateľa najväčšiu 

pridanú hodnotu 

6 
• Ostatné ...  



 

Agenda 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD V KONTEXTE NŠS 

je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej 
štatistiky 

v súlade so zákonom o štátnej štatistike Štatistický úrad SR okrem iných úlohy 
ustanovených zákonom: 
vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi 

organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre, 
určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla, 
zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za SR a za jednotlivé územné a 

správne celky, pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a 
demografickom vývoji, poskytuje štatistické informácie a vydáva štatistické 
publikácie 

je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky, je 
kontaktné miesto pre Európsku komisiu v rámci európskeho štatistického 
systému a koordinátorom národného štatistického systému 

Postavenie Štatistického úradu 



Agenda 

ČO ZNAMENÁ KOORDINÁCIA NÁRODNÉHO ŠTATISTICKÉHO SYSTÉMU 

Jednotné riadenie 
postupov 

Jedným zo základných 
cieľov realizácie tohto 
projektu je vytvorenie 
nástroja, ktorým sa 
zefektívni koordinácia 
procesov NŠS, 
pričom jedným 
z nástrojov na plnenie 
koordinačnej role ŠÚ SR 
je aplikácia Kódexu 
postupov pre európsku 
štatistiku (ďalej len 
Kódex postupov).  

Aplikácia kódexu 

• Cieľom tohto Kódexu 
postupov je zabezpečiť 
dôveru verejnosti v 
európsku štatistiku 
stanovením, ako sa má 
európska štatistika 
rozvíjať, tvoriť a šíriť v 
súlade so štatistickými 
zásadami uvedenými v 
článku 2 Nariadenia.  

Informačná podpora 
procesov 

• Aby bolo možné celý 
proces podporiť, je 
potrebné vybudovať 
informačný systém, 
ktorý podporí 
nasledovné procesy: 
• Plánovanie 
• Produkcia 
• Šírenie 
• Podpora 



Agenda 

DÔVODY REALIZÁCIE PROJEKTU 

•Vysoká administratívna záťaž hodnotutvoriaceho procesu 

Dôvod 1 

•Vysoká administratívna záťaž subjektov (viacnásobné oslovovanie subjektov, rôznorodé formy poskytovania údajov) 

Dôvod 2 

•Rôznorodá kvalita získaných dát (spôsobené nejednotnou metodikou, neexistencia jednotných metadát, nemožnosť prepoužitia nástrojov) 

Dôvod 3 

•Nedostatočná flexibilita komunikačných rozhraní a technická zastaranosť informačných systémov viacerých povinných osôb 

Dôvod 4 

•Vysoká administratívna záťaž procesov bez pridanej hodnoty na strane ŠU 

Dôvod 5 

•Nízka miera koordinácie povinných osôb využitím IKT 

Dôvod 6 

•Neexistencia jednotného postupu z pohľadu metodiky a IKT podpory pre povinné osoby 

Dôvod 7 



• V súčasnom systéme je vybudovaný informačný systém len pre potreby ŠU 
• Informačný systém pokrýva len 5 procesov z celého štandardného 

hodnototvorného procesu GS BPM 
• Manažovacie a riadiace procesy nie sú podporené IKT 
• Informačný systém bude migrovaný do vládneho cloudu (2020 – 2021) 

AS IS STAV V KONTEXTE KOORDINÁCIE NŠS  



 

AS IS STAV POKRYTIE PROCESOV 



• zjednotenie platformy pre zber, spracovanie štatistických údajov a poskytovanie štatistických produktov 
• harmonizované riadenie metadát a paradát a zavedenie štandardov pre prípravu, zber, spracovanie a poskytovanie 

štatistických údajov 
• zavedenie nástrojov koordinácie a monitoringu výkonu štátnych štatistických zisťovaní 
• zavedenie multikanálového zberu štatistických údajov 
• vybudovanie nových rozhraní pre získavanie údajov z alternatívnych zdrojov (napr. Big Data, Scanner data a pod.) a 

zvýšenie zapojenia administratívnych zdrojov pre zníženia administratívnej záťaže spravodajských jednotiek 
dodržiavaním princípu jeden krát a dosť v maximálnej možnej miere 

• zavedenie spoločného dátového skladu štatistických údajov pre prepoužitie inými povinnými osobami s dodržaním 
princípu ochrany dôverných štatistických údajov 

• zvýšenie kvality štatistických údajov v rámci NŠS 
• jednotná forma prezentácie 
• zvýšenie dostupnosti štatistických údajov vo formáte open data 
• vybudovanie SaaS služieb 
• podpora všetkých biznis procesov GS BPM 
• podpora proces GAMSO 

PARAMETRE PRE ROZVOJ IS 



BIZNIS ARCHITEKTÚRA 

Agenda 

• Biznis architektúra vychádza zo štandardizovaných procesov, ktorými je celá 
štatistika riadená. Jedná s o procesy GS BPM (Generic Statistical Business 
Process Model) a procesy definované v rámci GAMSO (Generic Activity 
Model for Statistical Organizations). Biznis architektúra je postavená ako 
SaaS riešenie pre definované biznis služby 

• Jednotlivé služby bude možné využívať aj inými povinnými osobami, pričom 
niektoré komponenty budú povinné. Jedná sa najmä o nasledujúce: 

• Všetky komponenty služby Zverejňovanie a poskytovanie 
• Vybrané komponenty služby Návrh 
• Vybrané komponenty služby Spracovanie 

• Požiadavka na migráciu -> musí prebehnúť 1:1 plus doplnenie údajov -> 
metadáta ostatnú ako sú a požiadavky to musí reflektovať -> musí byť 
zabezpečená kontinuita (aby sa dali funkcionality hneď používať) 
 
 



• Príprava podnetov a riešiteľských prístupov – 10.5.2019 
• Vyhodnotenie zaslaných podnetov – 17.5.2019 
• Prípadný WS pre potrebu vysvetlenia si nezrovnalostí  - 20. – 

24.5.2019 
• Zapracovanie výsledkov PTK do finálneho návrhu ŠU – 

31.5.2019 
 
 

 
 
 

ĎALŠIE KROKY 



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 
Projektový tím 
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