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Základné informácie 

Prehľad 

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom 

výzvy 

Predmetom navrhovaného projektu je kompletizácia reformy v oblasti úpravy a harmonizácie zberu 
štatistických údajov vo VS. Prostredníctvom optimalizácie procesu a zavedením jednotného a centrálneho 

metodického rámca a IT nástroja bude zabezpečené zníženie administratívnej záťaže respondentov. 
Zároveň je predmetom dobudovanie Informačného systému ISVS_411 v podmienkach Národného 

štatistického systému Slovenskej republiky, z čoho je jasné, že nie je možné využiť iný postup pri 

realizácií projektu.  

Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia 

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len "ŠU SR", alebo "Úrad") 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 (ďalej len "NŠS") 

Príslušnosť národného projektu k 

relevantnej časti PO7 OPII 

Projekt je príslušný k špecifickým cieľom: 

 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát verejnej 
správy vo forme otvorených dát 

 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie 
verejnej správy IKT prostriedkami 

Dôvod 

V rámci projektu Jednotného IS pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v 

Národnom štatistickom systéme (IS VS_411) je predmetom rozvoja vytvorenie všetkých služieb 

ako SaaS služieb pre 14 existujúcich povinných osôb, ktoré realizujú štatistické zisťovania resp. 

zabezpečujú štatistické produkty a zároveň pokrytie všetkých procesných oblastí podľa GS BPM 

(Generic Statistical Business Proces Model - Jednotný procesný model pre štatistiku) a 

podporných oblastí podLa GAMSO (Generic Activity Model for Statistical Organisations - jedná 

sa o model aktivít na riadenie procesov štatistiky). V súčasnosti neexistuje informatická podpora 

na zabezpečenie koordinácie štatistických zisťovaní a tvorby produktov, čím vzniká množstvo 

duplicitných údajov, ktoré už sú niekde zaznamenané a teda sa často oslovujú subjekty duplicitne 

a nevyužívajú sa v dostatočnej miere existujúce databázy a administratívne zdroje na elimináciu 

prácnosti na strane subjektov. vytvorením SaaS služieb bude umožnené integrovať postupne 

všetky povinné osoby a zdieľať zdroje. Zároveň povinne subjekty nemajú často vybudované IS na 

podporu zisťovaní, čím nie sú dodržiavané štandardné procesy (GS BPM) a dáta nie sú 

publikované v požadovanej kvalite a štruktúre. 

V súčasnosti zároveň  v rámci operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) realizuje projekt 
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe, ktorého predmetom je: 

 analýza súčasného stavu 
 vytvorenie procesného modelu súčasného stavu 

 návrh budúceho stavu 
 návrh optimalizovaného procesného modelu 



 definovanie požiadaviek na implementáciu riešenia 

 návrh legislatívnych zmien 

Prebiehajúci projekt, financovaný z OP EVS, má podporiť a zabezpečiť posilnenie legislatívneho postavenia 
ŠÚ SR v rámci NŠS, nastaviť a implementovať optimálny procesný model jeho fungovania a realizáciu 

koordinačnej role ŠÚ SR. Návrh budúceho stavu predpokladá spoločnú verejnú databázu údajov vrátane 

katalógu produktov, vytvorenie jednotného IS a povinné používanie jednotlivých modulov IS zo strany 
povinných osôb NŠS.   

Z tohto dôvodu je potrebná realizácia ďalšieho projektu Vytvorenie jednotného IS pre získavanie 

a vyhodnocovanie štatistických údajov v NŠS, v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

(OP II). Vytvorenie jednotného IS je základným a nevyhnutným predpokladom kompletizácie reformy 
v oblasti úpravy a harmonizácie zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe. Projekt 

financovaný z OP II preto bude plynulo nadväzovať na predchádzajúce výstupy v oblasti optimalizácie 
procesu, vrátane návrhov na implementáciu formulovaných aj v podobe funkčných a nefunkčných 

požiadaviek na nový IS.   

Optimalizácia procesu, zavedenie jednotného a centrálneho metodického rámca spolu s jednotným IS budú 

poskytovať nástroje pre podporu koordinácie NŠS a jej zefektívnenie, čím sa zabezpečí zníženie 
administratívnej záťaže respondentov (Správa informačného systému bude vyžadovať značné posilnenie 

odborných kapacít na strane ŠÚ SR najmä v rámci správcov jednotlivých modulov systému a gestorov 

štatistických oblastí).  

Rozsah využitia tohto nástroja bude vyplývať z potrieb členov NŠS (zmapovaných v projekte Reforma zberu 
a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe), prijatej úpravy regulácie (vyplývajúcej z projektu 

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe), prípadne ďalších zistených 

skutočností. 

Zároveň je snaha týmto projektom riešiť nasledovné oblasti: 

 Vysoká administratívna záťaž (viacnásobné oslovovanie subjektov, rôznorodé formy poskytovania 

údajov) - v súčasnosti sú odhadované náklady (súčasť štatistického zisťovania) na strane podnikateľov 
resp. spravodajských jednotiek viac ako 7 mil. € ročne, čo predstavuje cca 715 tis. hodín ročne, ktorými 

sa venujú spravodajské jednotky vypĺňaniu štatistických údajov. Projekt si ako ambíciu berie znížiť 
túto náročnosť a to predovšetkým integráciou IS podnikateľov na ISVS_411, ako aj nastavením 

automatizácie využívania administratívnych a iných zdrojov pre získavanie požadovaných údajov.  

 Rôznorodá kvalita získaných dát (spôsobené nejednotnou metodikou, neexistencia jednotných 
metadát, nemožnosť prepoužitia nástrojov) - v rámci súčasného nastavenie neexistuje jednotný 

systém, ktorým by bolo vynútiteľný jednotný prístup k realizácií štatistických zisťovaní a tvorby 
produktov. Súčasných 14 spravodajských jednotiek rieši svoje povinnosti rôznymi spôsobmi (od 

excelov po samostatné časti v ich core systémoch), čí sa vytvára nejednotnosť v rámci vytváraných 

produktov. Projekt vytvorením systému a poskytnutím SaaS pre potreby štatistického procesu vytvorí 
priestor na koordináciou a konsolidáciou všetkých procesov, ktoré v súčasnosti prebiehajú, čím sa 

zabezpečí eliminácia duplicít, rôznej kvality poskytovaných údajov a podporí sa využívanie už 
existujúcich databáz a informácií jednotlivých povinných osôb. 

 Nízka flexibilita ľudských zdrojov novým trendom a inováciám v oblasti získavania údajov - 
súčasný systém v sebe obsahuje množstvo funkcionalít, ktoré však už nepostačujú na modernú 

realizáciu štatistických procesov. Preto projekt vytvára nové služby a nástroje, ktoré majú za úlohu 

eliminovať neefektívne ľudské aktivity vykonávané v procese. V súčasnosti je na vybraných 14 
zisťovaniach, ktoré sú najnáročnejšie spotreba času na aktivitu Automatizované kontroly a opravy 

údajov na úrovni 32 tis. hodín, pričom práve v projekte budú implementované a inovované procesy, 



ktoré eliminujú tento čas. Rovnakým spôsobom boli analyzované aj ostatné procesy a definované 

časové úspory práve na základe vytvorenia nových biznis služieb a ich aplikačných služieb.  
 Nedostatočná flexibilita komunikačných rozhraní a technická zastaranosť informačných 

systémov viacerých povinných osôb - táto problematika súvisí zo zaťažovaním spravodajských 
jednotiek a vytvorením moderných rozhraní budú eliminované nutné zásahy SJ do prípravy podkladov. 

Vieme, že v súčasnosti je na slovenskom trhu 15 významných dodávateľov ERP, pričom cca 4 

dodávatelia majú pokrytých viac ako 80% trhu. S týmito bude v rámci projektu nadviazaná spolupráca, 
práve s cieľom vytvoriť riešenie, ktoré bude integrovateľné zo systémami a eliminuje tak prácu na 

strane spravodajských jednotiek.  

Vzhľadom na vyššie uvedené je cieľom projektu v rámci OP II je vytvorenie a implementácia 

jednotného IS, ktorý prinesie: 

 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 

 Systém tak podporí riešenia v podobe: 

 kolaboračnej platformy pre komunikáciu a zdieľanie informácií 
 modulu prípravy pre generovanie SSJ, štatistických formulárov a testovanie v testovacom prostredí 

 modulu zberu, ktorý poskytne nástroje pre manažovanie zberu a prístup ŠÚ SR k dátam členov NŠS, 

ktorí sú integrovaní v systéme 
 modulu spracovania algoritmov na editáciu, validáciu a imputácie 

 deseminačných nástrojov v podobe spoločných verejných databáz údajov, manažmentu údajov a 
poskytovania štatistických údajov a datasetov vo forme otvorených strojovo spracovateľných údajov, 

vrátane aplikovania metód ich ochrany 

 nástroja na tvorbu a zverejnenie správ o kvalite k štatistickým produktom 

Rozsah 

Rozsah projektu je definovaný nasledovnými aktivitami: 

 Analýza a návrh  
o Analýza a návrh riešenia SaaS komponentu pre zber štatistických údajov v rámci NŠS,  

o Definícia SaaS komponentu pre vyhodnocovanie štatistických údajov,  
 Vývoj  

o Implementácia riešenia v eGovernment cloude,  

o Realizovanie pilotných projektov, vylepšovanie v iteráciách  
o Integrácia s informačným prostredím NŠS, 

 Testovanie,  



 Nasadenie  

o Prispôsobenie informačného systému špecifickým procesom a požiadavkám jednotlivých 
povinných osôb v NŠS,  

o Vytvorenie a nasadenie API pre integráciu IS podnikateľov,  
o Bezpečnostné opatrenia a inovatívne pre zabezpečenie ochrany dát (ako napríklad Systémy 

pre manažment prístupu k dôverným štatistickým údajom) v rámci nového legislatívneho 

prostredia vyžadujúceho technologickú implementáciu,  
o Školenia 

Projekt bude realizovaný 24 mesiacov. 

Projekt vychádza zo štandardizovaných procesov, ktorými je celá štatistika riadená. Ide o procesy GS BPM 
(Generic Statistical Business Process Model) a procesy definované v rámci GAMSO (Generic Activity Model 

for Statistical Organisations). Biznis architektúra bude postavená ako SaaS riešenie pre nasledovné služby: 

 Špecifikácia potrieb 

 Návrh 
 Vytvorenie a testovanie 

 Zber údajov 
 Spracovanie 

 Analýza 

 Zverejňovanie a poskytovanie 
 Hodnotenie 

Jednotlivé služby bude možné využívať aj inými povinnými osobami, pričom niektoré komponenty budú 

povinné. Ide najmä o nasledujúce: 

 Všetky komponenty služby - Zverejňovanie a poskytovanie 

 Vybrané komponenty služby - Návrh 
 Vybrané komponenty služby - Spracovanie 

Z hľadiska rozsahu jednotlivých aktérov projekt zahŕňa, s výnimkou Úradu vlády SR a Infostatu všetkých 
účastníkov štatistického procesu , t. j. povinné osoby v rámci NŠS, prípadne ich vybrané právnické osoby 

zapojené do štatistického procesu. Ide o  subjekty s nasledujúcimi (súčasnými) procesnými rolami 
vyznačenými v kompetenčnej matici RACI: 

Matica zodpovednosti RACI 

Subjekt Štatistický proces 
(GSBPM) 

Pozn. 

ŠÚ SR R A C I PO, PŠŠZ, EŠP 

MDV SR  A C I PO, PŠŠZ 

MDV SR - Výskumný ústav dopravný Žilina R  C  PŠŠZ 

MDV SR - Výskumný ústav spojov Banská Bystrica  R  C  PŠŠZ 

MH SR  A C I PO, EŠP 

MH SR – SIEA R  C  EŠP 

MK SR  A  I PO, PŠŠZ 

MK SR - Národné osvetové centrum R  C  PŠŠZ 

MPRV SR  A C I PO, PŠŠZ, EŠP 

MPRV SR - Nár. lesnícke centrum R  C  PŠŠZ, EŠP 

MPRV SR - Nár. poľ. a potr. centrum – Výsk. ústav 

ekonomiky poľ. a potravinárstva 
R  C  PŠŠZ 



MPRV SR - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

poľnohospodársky 
R  C  PŠŠZ, EŠP 

MPSVR SR R A C I PO, PŠŠZ 

MPSVR SR - Trexima s.r.o. R  C  PŠŠZ 

MPSVR SR – ÚPSVAR R  C  PŠŠZ 

MŠVVS SR  A C I PO, EŠP 

MŠVVS SR - Centrum vedecko-technických informácií SR  R  C  EŠP 

MV SR  A C I PO, PŠŠZ, EŠP 

MV SR - Migračný úrad  R  C  EŠP 

MV SR - Prezídium Hasičského a záchranného zboru R  C  PŠŠZ 

MV SR - Prezídium Policajného zboru R  C  EŠP 

MZ SR  A C I PO, PŠŠZ 

MZ SR - Národné centrum zdravotníckych informácií R  C  PŠŠZ 

MŽP SR  A C I PO, EŠP 

MŽP SR - Slovenská agentúra životného prostredia    C I EŠP 

MŽP SR - Slovenský hydrometeorologický ústav R  C  EŠP 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky R A C  PO, PŠŠZ, EŠP 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb 

R A C  PO, PŠŠZ 

V rámci kompetenčnej matice predstavuje Responsible (R) rolu, ktorá je zodpovedná za vykonanie (fyzické) 
zverenej úlohy, Accountable (A) rolu, ktorá je zodpovedná za celú úlohu, je zodpovedný za kontrolu, že 

daná činnosť bola úspešne vykonaná alebo že prebieha a má konečné slovo, Consulted (C) rolu, ktorá je 

kontaktovaná, je s ňou vedená obojstranná komunikácia a očakáva sa od nej reakcia a Informed rolu, ktorá 
má byť informovaná o priebehu úlohy či rozhodnutiach v úlohe. 

Použité skratky a značky 

Skratka Vysvetlenie 

APIs Application programming interface – aplikačné rozhranie 

APV Aplikačné programové vybavenie 

AS IS Aktuálny stav 

DB Databáza 

ECB Európska centrálna banka 

ERP Enterprise resource planning (ERP) je vnútropodnikový softvérový informačný systém 

EÚ Európska únia 

FTE Full Time Ekvivalent 

GAMSO Generic Activity Model for Statistical Organizations – všeobecný model aktivít pre 
štatistické organizácie 

GS BPM Generic Statistical Business Process Model – Všeobecný procesný model štatistiky 

IaaS Infraštruktúra ako služba 

IS Informačný systém 

IT Informačná technológia 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavky SR 

MH SR Ministerstvo hospodárstva SR 

MK SR Ministerstvo kultúry SR 

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MŠVVS SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

MV SR Ministerstvo vnútra SR 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 



NŠS Národný štatistický systém 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OP EVS Operačný program Efektívna verejná správa 

OP II Operačný program Investície a informatizácia 

PaaS Platforma ako služba 

RACI 

matica 

Matica zodpovednosti RACI: 

§  R - Responsible - kto je zodpovedný za vykonanie zverenej úlohy 
§  A - Accountable (niekedy tiež Approver) - kto je zodpovedný za celú úlohu, je 

zodpovedný za to, čo je vykonané 
§  C - Consulted - kto môže poskytnúť cenou radu či konzultáciu k úlohe 

§  I - Informed - kto má byť informovaný o priebehu úlohy či rozhodnutiach v úlohe 

RFO Register fyzických osôb 

RPO Register právnických osôb 

SaaS Servis ako služby 

ŠD Štatistický dopyt 

ŠU SR, 
Úrad 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ŠZ Štatistické zisťovanie 

TO BE Budúci stav 

UPSVAR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

UPVII Úrad podpredsedu pre investície a informatizáciu 

UPVS Ústredný portál verejnej správy 

WF Work Flow 

 

 

  



Manažérske zhrnutie 

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). 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. Aby bolo možné celý 

proces podporiť, je potrebné vybudovať informačný systém, ktorý podporí nasledovné procesy: 

 Plánovanie 

 pokračovať v existujúcom procese plánovania štatistických zisťovaní v rámci Programu štátnych 

štatistických zisťovaní, s dôrazom na  kontrolu jeho plnenia, 
 prepojiť štatistické zisťovania s tvorbou štatistických produktov (katalógom produktov), 

 plánovanie štatistických činností, 

Produkcia 

 ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti  metodiky a metodológie za účelom štandardizácie integračných 

nástrojov (napr. pojmy, definície, číselníky a klasifikácie). Prostredníctvom koordinácie rozvíjať 

metodiky a implementovať ich do príslušných štatistických oblastí, 

Šírenie 

 zabezpečovať jednotnú platformu pre sprístupnenie štatistických produktov v rámci NŠS (verejná 

databáza údajov). Súčasťou platformy budú aj informácie o činnostiach v rámci NŠS a o  stave 
štatistického systému, 

Podpora 

 spoločná komunikačná platforma pre posilnenie väzieb, vzájomnú komunikáciu, zdieľanie znalostí, 

spoluprácu a koordináciu členov NŠS, 

 posilnenie vzájomných vzťahov medzi ŠÚ SR a ostatnými členmi NŠS formou vzdelávacích aktivít, 

diskusií, medzirezortných pracovných skupín, odborných seminárov a projektov zameraných najmä na:  

o aplikáciu Kódexu postupov, 

o aplikáciu správnej metodológie a metodiky, 
o implementáciu štatistických štandardov, 

o využívanie odporúčaných IT nástrojov 
o vzájomnú informovanosť sa zo stretnutí pracovných skupín EÚ na všetkých 

o úrovniach s osobitným dôrazom na štatistickú legislatívu, 
o aktuálne rozvojové projekt 

Preto na realizovaný projekt financovaný z OP EVS nadväzuje práve projekt z OP II,  ktorý by mal 
rozvinúť informačný systém (ISVS_411), ktorý bude poskytovať  nástroje pre podporu koordinácie 

NŠS. (Správa informačného systému bude vyžadovať značné posilnenie odborných kapacít na strane ŠÚ 
SR najmä v rámci správcov jednotlivých modulov systému a gestorov štatistických oblastí). 

Navrhovaný systém bude vybudovaný v súlade s nasledovnými premisami: 

 Biznis procesy ostanú definované na úrovni ako je to dnes GS BPM 



 Biznis služby budú budované ako SaaS služby, pričom primárnym konzumentom sú odborné útvary 

ŠU, a budú zároveň prístupné aj 3. subjektom (najmä povinné osoby) 
 V rámci zberu údajov budú vytvorené integrácie a APIs pre podnikateľské a iné subjekty 

 SPIS požiadavky - record management 
 Bude implementovaná kolaboračná platfoma, ktorá bude slúžiť na zaznamenávanie všetkých podnetov 

na ŠZ, ŠD a pod. 

 V rámci integrácie bude zabezpečená integrácia pre subjekty využívajúce služby na úrovni ich registrov 
 Štatistické procesy budú podporené prostredníctvom WF  nástrojov 

 V rámci cieľového konceptu budú podporené aj riadiace a podporné procesy (v zmysle metodiky 
GAMSO) 

Systém bude v maximálnej možnej miere zabezpečovať nasledovné: 

 kolaboračná platforma : slúžiaca na komunikáciu a zdieľanie informácií, 
 modul príprava : generovanie SSJ, vytváranie štatistických formulárov, prístup do METIS-u 

(zadefinovanie metainformačných objektov a vytvorenie formulárov), testovanie v testovacom 

prostredí, 
 modul zber – manažment zberu, poskytnutie nástrojov, prístup ŠÚ SR ku všetkým dátam členov NŠS, 

ktorí sa integrovali do systému, 
 modul spracovanie: algoritmy na editáciu, validáciu a imputácie (výpočet váh a ich kalibrácie, 

identifikácia extrémnych hodnôt, transformácie, nástroj na sezónnu analýzu časových radov), 
 diseminačné nástroje: spoločná verejná databáza údajov, poskytovanie štatistických údajov cez 

webové sídlo ŠÚ SR a datasetov vo forme otvorených strojovo spracovateľných údajov (v kvalite 4* - 

5*) , aplikovanie metód ochrany údajov, manažment údajov (riadenie prístupu k údajom) 
a zabezpečenie dátovej interoperability pre konzumentov údajov , 

 nástroj na tvorbu a zverejnenie správ o kvalite k štatistickým produktom. 

V nasledujúcej schéme je rámcové grafické znázornenie, ktoré je v detailne rozpracované v TO BE 

návrhovej časti: 



 

  



Motivácia 

Rozsah využitia tohto nástroja bude vyplývať z potrieb členov NŠS (zmapovaných v projekte Reforma zberu 
a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe), prijatej úpravy regulácie (vyplývajúcej z projektu 

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe), prípadne ďalších zistených 
skutočností. 

 

V rámci projektu boli definované nasledovné ciele: 

Cieľ KPI (merateľný ukazovateľ) Súčasná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Cieľový 

rok 

Zníženie 
administratívnej 

záťaže 

% získavania údajov na úrovni 
komunikácie systém systém z externých 

zdrojov údajov (administratívne zdroje, 

ostatné štruktúrované a neštruktúrované 
informačné zdroje) 

7,3 mil. € 5 mil. € 2022 

Úspora verejných 
financií 

zníženie času potrebného na štatistické 
procesy (14 vybraných zisťovaní) 

260 tis. 
hodín 

200 tis. 
hodín 

2022 

Zvýšenie 

konzistentnosti 
dátových zdrojov 

náklady na integrovateľnosť dátových 

zdrojov agendových systémov 

100% 50% 2022 

Zvýšenie kvality dát Chybovosť 1 0,6 2022 

 
Zároveň boli definované aj potenciálne dopady realizácie projektu na cieľové skupiny, ktorých motivácia 

je definovaná v nasledovnej tabuľke a schematickom zobrazení: 

 

Zoznam cieľových skupín Dopady 

Verejnosť (občania) 

Podnikatelia 

Občania EÚ 

Prínosy: 

 Zníženie administratívnej záťaže 

 Úspora verejných financií 

 Zvýšenie kvality dát 

Pracovníci verejnej správy povinných osôb v 

rámci NŠS 

Inštitúcie a subjekty štátnej správy zapojené 
do NŠS 

Prínosy: 

 Zvýšenie konzistentnosti dátových zdrojov 

 Zjednotenie rozhraní pre získavanie rôznorodých 
typov údajov 

 Zvýšenie kvality dát 



 

  



Popis aktuálneho stavu 

Legislatíva 

Zákon o štátnej štatistike 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov ( ďalej len Zákon o štátnej 

štatistike) v § 4, ods. 3 a 4, definuje národný štatistický systém a spôsob jeho zverejnenia: 

"(3) Národný štatistický systém Slovenskej republiky (ďalej len „národný štatistický systém“) tvoria úrad a 

ministerstvá, ktoré vykonávajú Európsky štatistický program alebo Program štátnych štatistických 
zisťovaní. 

(4) Úrad vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam orgánov tvoriacich 

národný štatistický systém". 

 § 5  Úrad 

(1) Úrad 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. 

§ 8 Pôsobnosť úradu 

Úrad 

c) zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program štátnych štatistických 

zisťovaní a sleduje jeho plnenie, 

d) zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami charakteristiky štatistických 

zisťovaní a určuje spôsob získavania štatistických údajov na účely štátnej štatistiky, 

f) riadi, usmerňuje a dohliada na zber a spracovanie štatistických údajov na vnútroštátnej úrovni, 

aby sa získavanie údajov a informácií pri zabezpečovaní štatistických zisťovaní a pri získavaní štatistických 

údajov a štatistických informácií ministerstvami a štátnymi organizáciami vykonávalo hospodárne a bez 

duplicity. 

Koordinačná rola ŠÚ SR je v národnej legislatíve podchytená slabo, ale návrhy na jej úpravu nie sú 
predmetom tohto dokumentu. Budeme preto vychádzať z nariadenia (EÚ) 2015/759 Európskeho 

parlamentu a Rady, ktorým sa novelizuje nariadenie 223/2009 (ďalej len Nariadenie) a ktoré: 

 zdôrazňuje význam národného štatistického úradu (NŠÚ), ktorý je zodpovedný za koordináciu všetkých 

činností súvisiacich s európskymi štatistikami, 
 zdôrazňuje kľúčovú pozíciu NŠÚ vo vzťahu ku Komisii a jeho zodpovednosť za produkciu európskych 

štatistík ďalšími organizáciami v rámci štátu, 

 vymedzuje iné vnútroštátne orgány (IVO/ONA´s), 
 zdôrazňuje právomoci a zodpovednosti predsedov NŠÚ vo vzťahu ku koordinácii NŠS. 

V zmysle Nariadenia je ŠÚ SR   zodpovedný na vnútroštátnej úrovni za koordináciu všetkých činností 

v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskych štatistík, ktoré sú stanovené v európskom štatistickom 

programe. 



ŠÚ SR je zodpovedný na vnútroštátnej úrovni najmä za koordináciu štatistického plánovania a 

podávania správ, monitorovanie kvality, metodiku, prenos údajov a oznamovanie týkajúce sa 
štatistických opatrení ESS. Odporúčanie ESGAB 2017/8 hovorí, že členské štáty by mali zvážiť rozšírenie 

koordinačnej role NŠÚ aj na tvorcov „národných“ štatistík, aby tak podporili dôveryhodnosť oficiálnej 
štatistiky ako takej. 

Architektúra 

Biznis architektúra 

Súčasná biznis architektúra je popísaná v zmysle oficiálnej smernice ŠU SR - SMERNICA - Hodnototvorný 

proces produkcie štatistických produktov. Biznis architektúra je implementovaná v zmysle požiadavky pre 

výkon štatistického hodnototvorného procesu v súlade s požiadavkami na manažérstvo kvality, ako aj 
General Statistical Business Process Model (ďalej len „GSBPM“) a požiadavkami European Statistics Code 

of Practice (ďalej len „ES CoP“). 

Jednotlivé podprocesy a činnosti podprocesov môžu prebiehať v sekvencii alebo súbežne. Niektoré činnosti 

podprocesu môžu prebiehať opakovane alebo môžu byť vynechané (na základe priebehov z minulého 
obdobia, použitia historických údajov/informácií alebo z logiky danej veci). Vynechanie daného podprocesu 

alebo činnosti v podprocese musí byť odôvodnené a nesmie byť v rozpore s dosiahnutím cieľa. 

 

 

Špecifikácia potrieb: 

Cieľom podprocesu je špecifikácia potrieb a formy ich realizácie (vrátane vecnej špecifikácie požiadavky na 

štatistický výstup, charakteristiky výstupu, identifikácie jej vykonateľnosti a  projektového zámeru pre 

produkciu výstupu (v prípade tvorby nového alebo modifikovaného štatistického výstupu alebo zisťovania), 
resp. realizačného postupu (v ostatných prípadoch) podľa zaužívanej praxe). 



Návrh 

Cieľom podprocesu je návrh všetkých prvkov potrebných pre definovanie alebo zlepšenie štatistického 

výstupu identifikovaného v projektovom zámere 

Vytvorenie a testovanie 

Cieľom podprocesu je na základe výstupov Oddielu II (Návrh) vytvoriť a testovať produkčné riešenie a  toto 

riešenie pripraviť pre použitie v reálnej produkcii; t. j. vytvoriť úplné prevádzkové prostredie pre spustenie 

procesu. 

Zber údajov 

Cieľom podprocesu je zber alebo zhromaždenie všetkých potrebných informácií (údajov a metaúdajov) 

použitím rôznych metód zberu (vrátane získania údajov z existujúcich štatistických, administratívnych 
a iných nie štatistických registrov a databáz) a ich uloženie do prostredia vhodného pre ďalšie spracovanie, 

ako aj validácia formátov údajových súborov (avšak nie transformácia údajov). 

Spracovanie 

Cieľom podprocesu je práca s údajmi a príprava na analýzu (Oddiel VI). V rámci podprocesu sú vstupné 

údaje kontrolované, opravované a transformované tak, aby mohli byť následne analyzované a šírené ako 
štatistické výstupy, pričom sa postupuje ako je stanovené v podprocese Návrh (Oddiel III). 

Analýza 

Cieľom podprocesu je vytvorenie a detailné preskúmanie štatistického výstupu a jeho príprava pre 

zverejňovanie a poskytovanie (Oddiel VII). Podproces pokrýva prípravu štatistického obsahu výstupu 
(vrátane komentárov, vysvetliviek, atď.). 

Zverejňovanie a poskytovanie 

Cieľom podprocesu je riadenie zverejňovania a poskytovania štatistických výstupov. Zahŕňa činnosti 
súvisiace s kompletizáciou a zverejňovaním statických a dynamických výstupov prostredníctvom rôznych 

distribučných kanálov. 

Hodnotenie 

Cieľom podprocesu je hodnotenie kvality štatistického výstupu a príslušných podprocesov jeho tvorby 

formou správy o kvalite pre producenta a/alebo  pre zákazníka, formulácia aktivít na zlepšenie a po 
realizácii overenie ich účinnosti. 

Vyššie definovaný proces je podporený systémom IŠIS, ktorý sa skladá zo subsystémov, ktoré zabezpečujú 
prostriedky pre jednotlivé fázy procesov od návrhu zisťovania, cez návrh Programu štatistického zisťovania, 

spracovania až po prezentáciu výsledkov zisťovania. 

Dekompozícia IŠIS na subsystémy je v súlade so štatistickým businessprocesom (GSBPM). Pokrytie fáz 

GSBPM procesov systémom IŠIS je znázornený na nasledovnom obrázku. 



 

 

Subsystémy zabezpečujú fázy a podprocesy v súlade so štatistickým business procesom (GSBPM), tak, aby 
subsystémy komunikovali na dátovej úrovni jednoducho a zachovali sa overené prístupy (prístupy k tvorbe 

štatistických výstupov, ktoré boli odladené na medzinárodnej úrovni a transformované do procesov GS 
BPM) získané zo zberu a spracovania dát v minulých desaťročiach. 

 Model systému IŠIS sa skladá zo subsystémov: 

1. METIS, 
2. REGIS, 

3. PRÍPRAVA, 

4. ZBER, 
5. KBD, 

6. PRODUKT, 
7. PORTÁL, 

8. IVIS. 

Vstupným a výstupným bodom IŠIS je portálová (prezentačná) vrstva a podnety, ktorými sa iniciujú 

požiadavky na funkcionalitu IŠIS z pohľadu obsahu štatistických zisťovaní alebo špecifických výstupov z 
IŠIS. 

Hodnotenie je zamerané na získavanie dát o kvalite štatistických dát a o vykonávaných procesoch. 

Subsystém METIS 

METIS obsahuje metadáta a nástroje na ich správu naprieč celým štatistickým procesom a je spoločný pre 

ostatné subsystémy IŠIS. Metadáta sa budú vytvárať vo viacerých subsystémoch IŠIS (predovšetkým 
PRÍPRAVA) resp. procesoch 

a podprocesoch štatistického procesu a budú prepojené na dáta a transformácie dát počas celého business 

procesu. Metadátami popisujeme štatistické dáta, ich kontroly (kontrolne väzby), transformácie a kvalitu 

dát. Metadáta sa využívajú aj pri vypracovávaní predpísanej projektovej dokumentácie a v celom reťazci 
spracovania dát zo zisťovaní až po vystavenie na portáli úradu. 

Metis popisuje metadátami najmä: 



 ukazovatele, 

 premenné, 

 číselníky, 

 klasifikácie, 

 formuláre, 

 zisťovania, 

 spracovania, 

 kontroly, 

 transformácie. 

Subsystém REGIS 

Subsystém REGIS obsahuje bázu dát štatistických registrov, ktoré sú základom pre výber spravodajských 
jednotiek a nástrojom pre integráciu údajov z administratívnych zdrojov. 

Subsystém PRÍPRAVA 

Subsystém PRÍPRAVA zisťovania a spracovania (ďalej len „PRÍPRAVA“) zahŕňa fázy od špecifikácie 

požiadaviek na zisťovanie, cez prípravu Programu štatistického zisťovania, návrh, vytvorenie a testovanie 
štatistického business procesu až po vypracovanie projektovej a prevádzkovej dokumentácie pre 

zabezpečenie jeho spracovania v celom spracovateľskom reťazci t. j. od zberu dát od spravodajských 
jednotiek (AZD resp. iné vstupy) až po vystavenie na PORTÁL úradu. 

Tento subsystém je veľmi tesne prepojený so subsystémom METIS. 

Subsystém PRÍPRAVA obsahuje najmä prostriedky na vytvorenie nového procesu v business proces 
manažmente (BPM) a vo workflow manažmente (WFM). 

Subsystém ZBER 

Subsystém ZBER zabezpečuje zber údajov od spravodajských jednotiek, z administratívnych zdrojov resp. 
z iných zdrojov a ich spracovanie na úrovni mikrodát. 

Subsystém KBD 

V tomto subsystéme sa vykonávajú (podľa GSBPM) nasledovné podprocesy z Hlavného procesu 5 – 

Spracovanie: 

 výpočet agregovaných údajov, 

 finalizácia súborov údajov. 

Podprocesy tejto fázy sa môžu aplikovať na údaje zo zisťovaní - štatistických aj neštatistických zdrojov. 

Subsystém PRODUKT 

V subsystéme PRODUKT pracuje ŠÚSR nad dátami uloženými v KBD (ZBD - zdrojové, PBD - produkčné a 

VBD - verejné) s podporou metadát. Tento subsystém pozostáva z častí Analýza a Diseminácia, ktoré 
zabezpečujú rovnomenné procesy v zmysle GSBPM. 

Subsystém PORTÁL 



Je vstupným a výstupným bodom systému. Umožňuje prístup používateľa k jednotlivým funkciám IŠIS. 

Zabezpečuje jednotný konzistentný vzhľad celého systému a single sign-on prihlasovanie. Podľa úrovne 
prístupu a poskytovanej funkcionality je portál rozdelený na: 

 intranetový portál, 

 extranetový portál, 

 internetový portál. 

Subsystém IVIS 

Subsystém IVIS (Integrovaný volebný informačný systém) pozostáva z centrálnej časti (spoločné 

komponenty) a zo špecifických komponentov pre jednotlivé voľby resp. referendum. Naviac je integrovaný 
do IŠIS – pričom využíva subsystémy IŠIS v celom business procese. Zabezpečuje spracovania pre všetky 

druhy volieb. 

Architektúra informačných systémov 

Informačný systém IŠIS (ISVS_411) bol budovaný ako nový IS v rámci „Elektronické služby Štatistického 
úradu Slovenskej republiky“. Globálna architektúra IŠIS je zobrazená na obr. v časti Biznis architektúra. 

Celková architektúra IŠIS a aj architektúra jednotlivých subsystémov riešená ako viacvrstvová. Subsystémy 
sú na úrovni aplikačného rozhrania úzko prepojené a sú zadefinované jednoduché komunikačné rozhrania 

medzi jednotlivými subsystémami, pomocou ktorých subsystémy navzájom komunikujú. 

Portál obsahuje používateľské rozhranie pre všetky subsystémy IŠIS. Poskytuje rozhranie pre prezentačné 

(PN), exportné (EN) nástroje, business proces management nástroje (BPM) a workflow management 
nástroje (WFM). Rozhranie pre externé systémy je v aplikačnej vrstve. Tvorí komunikačné rozhranie medzi 

externými systémami a systémom IŠIS. 

 

Každý subsystém je tvorený dvomi základnými vrstvami – dátovou vrstvou a vrstvou zabezpečujúcou biznis 

logiku daného systému (business logic vrstva). Dátová vrstva poskytuje nástroje na prístup k dátam a ich 



ukladanie. Komunikuje priamo s databázou a dátovým skladom. Business logic vrstva zabezpečuje všetky 

činnosti daného subsystému v zmysle pravidiel daného subsystému. Zabezpečuje prenos dát medzi 
prezentačnou a dátovou vrstvou. Business logic vrstva zabezpečuje komunikáciu s externými systémami, 

príjem a spracovanie požiadaviek externých systémov. V tomto prípade sa za externé systémy považujú 
všetky subsystémy IŠIS a systémy komunikujúce s daným subsystémom. Prezentačná vrstva zabezpečuje 

komunikáciu aplikácie s používateľom, spracovanie požiadaviek používateľa na systém a prezentáciu 

požadovaných výsledkov. 

Dátová a business logic vrstva navrhovaných subsystémov budú komunikovať priamo cez publikované 
interface. Komunikácia medzi business logic vrstvou a prezentačnou vrstvou bude zabezpečovaná 

webservismi a manažovaná ESB ako middleware-om. Podobne bude prebiehať komunikácia medzi business 

logic vrstvami jednotlivých subsystémov. 

Technologická architektúra 

Jadro systému tvoria 4 vrstvy/skupiny aplikačných serverov logicky združených do clusterov využívajúcich 

technologické prostriedky produktov IBM Websphere. 

Aplikačné servre IBM WebSphere ND servisná vrstva aplikácie ESSU 

Portal servre IBM WPS prezentačná vrstva aplikácie ESSU 

WebSphere ESB/BPM Integračná vrstva aplikácie ESSU 

IBM Http servre Prístupové servre 

Na nasledujúcich obrázkoch je definovaná technologická architektúra súčasného riešenia: 

 

 

Časť IŠIS zahŕňa internetový portál, intranetový portál a vlastný backoffice(ISIS). 

Internetový portál využíva ihs server, ktorý rozdeľuje požiadavky medzi dva portálové servre. Portálové 

servre majú spoločné úložisko údajov v DB a autorizáciu prístupu zabezpečenú Active Directory servrerom 
pre interných používateľov a OpenDS serverom pre externých používateľov. Web moduly inštalované na 

internetovom portáli a komunikujú so servisnou vrstvou prostredníctvom soap volaní. 

Intranetový portál a backoffice využívajú portál server ako Web UI vrstvu. Web moduly komunikujú so 

servisnou vrstvou, ktorú poskytuje WebSphere Aplikačný server cez remote EJB resp. soap volania. Údaje 
sú uložené v DB. Pred portál serverom je z užívateľského hľadiska postavený ešte IHS server. 

Serverová infraštruktúra ŠU SR pozostáva zo serverovej časti v dvoch dátových centrách – primárnom 
výpočtovom centre (VC1) a sekundárnom výpočtovom centre (VC2) -  a na 8 krajských pracoviskách. Vo 



VC1 je prevádzkované produkčné prostredie IS ŠÚ SR, sekundárne výpočtové centrum VC2 je záložné 

prostredie pre VC1 a súčasne je v ňom prevádzkované testovacie prostredie IS ŠÚSR. 

Bezpečnostná architektúra 

Bezpečnosť riešenia je budovaná v zmysle schválenej Bezpečnostnej smernice pre Informačný Systém 

Štatistický Úrad Slovenskej Republiky. 

V zásade je bezpečnosť riešenia zabezpečená: 

1. fyzického oddelenia systémov do demilitarizovanej zóny 

2. fyzického zabezpečenia infraštruktúry 

3. správou oprávnení a riadeným prístupom 

Databázy jednotlivých subsystémov IŠIS sú realizované v oddelených schémach pričom niektoré sa 
nachádzajú v rôznych inštanciách. Nižšie uvedený obrázok zobrazuje rozdelenie DB jednotlivých 

subsystémov do rôznych inštancií z hľadiska bezpečnosti. 

Názvy jednotlivých inštancií sú orientačné a vyjadrujú stupeň ochrany dát a prístupu k nim. Dáta v inštancii 

Internet sú tzv. verejné dáta a sú prístupné všetkým používateľom neobmedzene. Každá spravodajská 
jednotka je registrovaná a po prihlásení do intranetového portálu vypĺňa e-formulár štatistického 

zisťovania. 

Dáta v inštancii Extranet sú sprístupnené len externým inštitúciám napr. ministerstvá SR. K dátam za DMZ 

majú prístup len zamestnanci ŠÚ podľa pridelených práv. K dátam vo všetkých inštanciách je možné 
pristupovať len cez používateľské rozhranie. Metadáta, ktoré sa zverejňujú na internetovom portáli sa 

replikujú do Verejnej METIS DB, kde majú prístup všetci používatelia. Vo verejnej METIS DB sa nachádzajú 

aj metadáta popisujúce verejné dáta vo VBD. 

 

Komunikačné rozhranie pre externé systémy a internetový portál sú umiestnené v demilitarizovanej zóne 

za firewallom. Internetový, extranetový a intranetový portál sú umiestnené na web serveroch. Business 
logic vrstva a ESB budú umiestnené na aplikačných serveroch. 



Databázy všetkých subsystémov sú umiestnené na databázových serveroch. Externé systémy pristupujúce 

k IŠIS sú napr.: Eurostat, OECD, ECB, IS-mi iných povinných osôb – ministerstvá a iné. 

Prevádzka 

V súčasnosti sa zabezpečuje prevádzka dotknutého IS internými a externými zdrojmi.  

Interné zdroje 

Prvú úroveň tzv. Level 1 je zabezpečený internými zdrojmi v rozsahu cca 3 FTE ročne, pričom primárne 
pracovník zbiera požiadavky, zanalyzuje, posúdi, či sa jedná o jednoduchý problém, na ktorý stačí, alebo 

je ho potrebné eskalovať na vyššiu úroveň.  

Externé zdroje 

V súčasnosti bola uzatvorená nová prevádzkové zmluva - ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB 
s poskytovateľmi Microcomp a Slovak Telekom v hodnote cca 11 mil. € na 48 mesiacov. Táto zmluva 

poskrýva nasledovné služby: 

Rozsah služby podpory IŠIS 

 Služby sú zabezpečované v nasledovných prioritách:  

o P1 – systém vykazuje kritické chyby, ktoré sú kľúčové pre správne fungovanie systému a 

nie je ich možné vynechať alebo obísť pomocou náhradného riešenia a postupu. Spôsobujú́ 
zlyhanie celého systému, alebo majú závažné finančné dopady. 

o P2 – systém vykazuje závažné chyby, ktoré obmedzujú funkčnosť časti systému, pričom 

ostatné funkcie pracujú bez problémov, alebo Systém nepracuje podľa popisu vo funkčnej 
špecifikácii. 

o P3 - Jednoduché chyby, ktoré nenarúšajú funkčnosť Systému, resp. jeho aplikácií a 
spôsobujú obmedzenú, spomalenú, alebo inak degradovanú́ funkcionalitu 

 Služby Service desku a Callcentra - Callcentrum prijíma žiadosti od definovaných užívateľov 

(ďalej kontaktná osoba), je prostriedkom na stručné poradenstvo a konzultácie prostredníctvom 
telefonátov a správ elektronickej pošty vo vzťahu k problémom, ku ktorým došlo počas prevádzky 

aplikácií. Súčasťou služby je zabezpečenie pracovníka Poskytovateľa onsite v priestoroch 
Objednávateľa počas pracovných dní v čase od 8.30 do 17:00. 

 Služby údržby aplikačného softvéru pre produkčný a testovací systém - V rámci týchto 

služieb poskytovateľ zabezpečuje tieto činnosti:  
o Činnosti predpísanej, preventívnej a periodickej údržby činností definovaných 

dokumentáciou Aplikácií 

o Činnosti preventívnej a periodickej údržby 
o Manažment aktualizácií dokumentácie a príručiek pre koncových užívateľov v spolupráci s 

autorom zmien 
o Spolupráca pri riešení úloh interoperability jednotlivých aplikácií - moduly ÚPVS, RPO 

o Spolupráca s externými subjektmi vyžadujúcimi informácie o rozhraniach a nastaveniach 

aplikácií na základe potvrdenej žiadosti 
o Monitoring prevádzky a ladenie výkonnostných parametrov APV s cieľom zefektívniť a 

zrýchliť̌ spracovanie on-line dotazov a dávkových úloh 
 Služby podpory APV a odstraňovania chýb a incidentov pre produkčný a testovací 

systém – ktorý pozostáva z nasledovných procesov  

o Diagnostika nahlásených problémov a incidentov 



o Príprava a distribúcia opravných balíkov aplikácií 

o Riešenie problémov so systémom ESŠÚ v spolupráci s modulovými, sieťovými, 
hardvérovými a databázovými špecialistami Objednávateľa od inicializácie problému po 

odsúhlasenie užívateľom aplikácie 
o Spolupráca na testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií, respektíve pri nevyhnutnej 

parametrizácii; e. Monitoring prevádzky APV 

o Činnosti údržby a prevádzky APV vykonávané na základe identifikácie neštandardných 
stavov. 

 Služby technologickej podpory pre produkčný a testovací systém - Účelom služieb 

technologickej podpory aplikačného softvéru je zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a 
dostupnosti dodávaného riešenia poskytovateľom pri zmenách hardvérového a softvérového 

prostredia (zmena hardvérových komponentov, upgrade a update firmware hardvérových 
komponentov, operačných systémov a platforiem, na ktorých je prevádzkovaný IS ESŠÚ) a na 

základe jeho požiadavky 

Rozsah poskytovania rozvoja 

Účelom je poskytovanie analytických, programátorských a ostatných služieb súvisiacich s rozvojom aplikácií 
podľa požiadaviek, školenia zamestnancov, konzultácie a podporné služby, vrátane inštalácie nových verzií 

a úpravu aplikácií pre nové verzie operačných a databázových systémov a aplikačného softvéru. Súčasťou 
zrealizovaných služieb rozvoja diela je aj aktualizácia príslušnej dokumentácie – používateľská, prevádzková 

a administrátorská. Ide najmä o nasledovné požiadavky: 

 Zmeny vyplývajúce z legislatívnych zmien a zmien metodiky; 

 Zmeny vyplývajúce z medzinárodných záväzkov; 

 Zmeny vyplývajúce z integrácie v rámci slovenského egovernmentu; 

 Zmeny vyplývajúce zo zmien v infraštruktúre a technológiách Objednávateľa; 

 Ostatné užívateľské zmeny vyplývajúce z prevádzky, požiadaviek užívateľov za účelom 

optimalizácie spracovania, resp. výkonu; 

 Poskytovanie konzultácií a školení 

  

  



Popis budúceho stavu 

Legislatíva 

V rámci  operačného programu Efektívna verejná správa (EVS) sa realizuje projekt  Reforma zberu a 

spracovania štatistických údajov vo verejnej správe, ktorého predmetom je analýza súčasného 
stavu, vytvorenie procesného modelu súčasného stavu, návrh budúceho stavu, návrh optimalizovaného 

procesného modelu, definovanie požiadaviek na implementáciu riešenia a návrh legislatívnych zmien. 

Tento projekt má podporiť a zabezpečiť posilnenie legislatívneho postavenia ŠÚ SR v rámci NŠS, nastaviť 

a implementovať optimálny procesný model jeho fungovania a tým realizáciu koordinačnej role ŠÚ SR. 

Strategickými cieľmi tohto projektu sú: 

 prehodnotený NŠS (tvorcovia oficiálnej štatistiky spĺňajúci kvalitatívne kritéria), 

 štandardizácia procesov, 

 metadáta a manažment produktov (metadata and product driven NŠS)  (katalóg produktov), 

 posilnenie koordinačnej role ŠÚ SR (podporenej legislatívou; v oblasti metodiky kvality, kontroly a 

diseminácie údajov), 

 ŠÚ SR ako správca údajov (data custodian) (napr. formou DataHubu alebo Data Warehouse). 

Prostriedkami na realizáciu týchto cieľov bude: 

 dodržiavania Kódexu postupov u členov NŠS, 

 vzdelávacie a konzultačné aktivity,  

 štandardizácia hodnototvorných procesov u členov NŠS (podľa GSBPM), 

 štandardizácia používaných štatistických nástrojov v rámci NŠS, 

 koordinančná jednotka na ŠÚ SR, 

 koordinácia a monitorovanie kvality štatistických výstupov u členov NŠS, 

 spoločná verejná databáza údajov (vrátane katalógu produktov a datasetov vo forme otvorených 

strojovo spracovateľných údajov), 
 povinné použitie modulov informačného systému spravovaného ŠÚ SR (viď 

minimalistický a optimálny variant), 

 v prípade nevyhnutnosti prevzatie niektorých zodpovedností za niektoré štatistiky v rámci 

Slovenskej republiky. 
 zabezpečenie výmeny mikroúdajov – v rámci NŠS (využiteľnosť len na štatistický účel) 

Členstvo v NŠS je potrebné vnímať ako členstvo založené na kvalite. Preto dôležitú úlohu bude 

zohrávať koordinácia a monitorovanie kvality štatistických výstupov u členov NŠS na základe 
plnenia Quality Assurance Framework  a National Quality Guideliness (ktoré bude potrebné pripraviť). 

U všetkých členov NŠS sa predpokladá výkon auditov (metodických, procesných v súlade s Kódexom 
postupov) zo strany ŠÚ SR. 

Architektúra 

Biznis architektúra 



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 

nasledovné služby: 

 Služba Popis Užívateľ Prístupové 

miesto 

Elektronizácia Bezpečnosť Notifikácia 

 Špecifikácia 

potrieb 

Jedná sa o 
poskytnutie 

služby na 
definovanie a 

špecifikáciu 
potrieb 

súvisiacich s 

tvorbou 
štatistických 

produktov a / 
alebo 

štatistického 

zisťovania 

občan (G2C) 
zamestnanci 

inštitúcie 
verejnej 

správy (G2E) 
inštitúcia 

verejnej 

správy 
(G2G) 

podnikateľ 
(G2B) 

špecializovaný 
portál 

úroveň 5 4 - s 
najvyšším 

zabezpečením 

3 

 Zverejňovanie 

a 

poskytovanie 

Jedná sa o 

zabezpečenie 
služby na 

zverejňovanie a 

poskytovanie 
údajov zo 

štatistických 
zisťovaní a 

štatistických 

produktov 

zahraničná 

inštitúcia 
verejnej 

správy 

(G2A) 
občan (G2C) 

zamestnanci 
inštitúcie 

verejnej 

správy (G2E) 
inštitúcia 

verejnej 
správy 

(G2G) 

podnikateľ 
(G2B) 

Ústredný 

portál 
verejnej 

správy 

špecializovaný 
portál 

eGovApps na 
mobilných 

platformách 

úroveň 3 2 - s nízkym 

zabezpečením 

3 

 Zber údajov Jedná sa o 
zabezpečenie 

služby pre zber 

štatistických 
informácií 

občan (G2C) 
zamestnanci 

inštitúcie 

verejnej 
správy (G2E) 

inštitúcia 
verejnej 

správy 

(G2G) 
podnikateľ 

(G2B) 

špecializovaný 
portál 

úroveň 3 3 - s 
významným 

zabezpečením 

3 

 Vytvorenie 

a testovanie 

Jedná sa o 

službu na 

vytvorenie a 
testovanie 

pripravovaného 
štatistického 

zamestnanci 

inštitúcie 

verejnej 
správy (G2E) 

inštitúcia 
verejnej 

špecializovaný 

portál 

úroveň 5 4 - s 

najvyšším 

zabezpečením 

3 



produktu alebo 

štatistického 
zberu 

správy 

(G2G) 

 Spracovanie Jedná sa o 

zabezpečenie 
služby 

spracovania 
získaných 

údajov v rámci 

zisťovania lebo 
prípravy 

štatistického 
produktu 

zamestnanci 

inštitúcie 
verejnej 

správy (G2E) 
inštitúcia 

verejnej 

správy 
(G2G) 

  

špecializovaný 

portál 

úroveň 3 3 - s 

významným 
zabezpečením 

3 

 Riadiace 

služby 

GAMSO 

Jedná sa o 

zabezpečenie 
riadenia služieb 

GAMSO v 
procesoch 

štatistiky. Ide o 

správu 
štatistickej 

metodológie, 
Správu 

informácií a 

znalostí, Správu 
dát 

dodávateľov, 
Správu kvality 

zamestnanci 

inštitúcie 
verejnej 

správy (G2E) 
inštitúcia 

verejnej 

správy 
(G2G) 

špecializovaný 

portál 

úroveň 4 4 - s 

najvyšším 
zabezpečením 

0 

 Návrh Jedná sa o 

zabezpečenie 
služby pre 

vytvorenie 
návrhu 

štatistického 

produktu alebo 
štatistického 

zisťovania 

zamestnanci 

inštitúcie 
verejnej 

správy (G2E) 
inštitúcia 

verejnej 

správy 
(G2G) 

špecializovaný 

portál 

úroveň 5 4 - s 

najvyšším 
zabezpečením 

3 

 Hodnotenie Jedná sa o 
poskytnutie 

služby 
hodnotenia 

procesu 
štatistického 

zisťovania a 

tvorby 
produktu 

pričom je 
zabezpečené 

monitorovanie, 

reportovanie, 
auditlogy, QA 

zamestnanci 
inštitúcie 

verejnej 
správy (G2E) 

inštitúcia 
verejnej 

správy 

(G2G) 

špecializovaný 
portál 

úroveň 5 3 - s 
významným 

zabezpečením 

3 
  



 Analýza Jedná sa o 

zabezpečenie 
služby 

analyzovania 

získaných 
údajov pre 

potreby 
prípravy 

štatistického 
produktu 

inštitúcia 

verejnej 
správy 

(G2G) 

zamestnanci 
inštitúcie 

verejnej 
správy (G2E) 

  

špecializovaný 

portál 

úroveň 3 3 - s 

významným 
zabezpečením 

3 

Na nasledujúcej schéme je znázornená zamýšľaná biznis architektúra s definovaním aplikačných služieb: 



 

Pre vyššie uvedenú architektúru boli definované nasledovné požiadavky: 

Biznis proces / 
Biznis služba 

Aplikačná služba Aplikačná služba a jej špecifikácia 

Špecifikácia 

potrieb 
  

  

Zaznamenanie 

požiadavky 

Všetky požiadavky, ktoré prichádzajú na povinné osoby 

alebo ŠÚ budú zaznamenávané v rámci kolaboračného 
portálu, či už priamo (ŠZ a ŠP) alebo prostredníctvom 

integrácie na služby informačného servisu: 



  

  
  

−       Požiadavka na štatistický produkt môže byť tiež 

zadaná cez informačný servis, ktorý bude centralizovaný 
ako SaaS služba pre ŠU a povinné osoby 

Samotný kolaboračný portál bude rozdelený na 

autorizovaný a neautorizovaný prístup – Front End, 
pričom: 

−       Autorizovaný prístup slúži na využitie portálu 
najmä povinnými osobami 

−       Neautorizovaný slúži na prístup prípadného 
klienta, alebo spravodajskej jednotky, ktorá chce zadať 

nejakú požiadavku za produkt alebo zisťovanie 

Evidencia 
dokumentácie 

Kolaboračný portál bude vytvorený ako služba, pričom 
bude podporovať: 

−       prípravu podkladov pre vyhlášku PSSZ (väzba na 

slov-lex) – integrácia na slov-lex, 
−       zisťovanie požiadaviek na ŠZ a ŠP (komunikácia 

bude zabezpečená prostredníctvom elektronických 
schránok), 

−       prípravu dokumentácie v procese špecifikácie 
potrieb a návrhu, 

−       všetky povinné osoby budú integrované do 

systému pre riadenie požiadaviek, 
−       definovanie potrieb resp. zmien (metadatove 

potreby) pre dané požiadavky, resp. zisťovania – 
automatizácia procesu vo väzbe na výber najlepšej 

možnosti, 

−       sekundárne - manažment zdrojov (audit log), 
−       DMS, 

−       Bude vybudovaný ako SaaS, 
−       Bude povinný pre povinné osoby a ŠÚ. 

Modelovanie návrhu 
štatistického 
produktu 

Modelovanie návrhu štatistického produktu bude 

implementované prostredníctvom technológie 
podporujúce tvorbu formulárov, ktorá poskytne služby : 

−       dizajnér vizualizácie formulárov, 
−       repozitár polí, ucelených častí, sekcií a textov 

−       intuitívne modelovanie požadovaného výstupu, 

−       zoznam preddefinovaných výrazov podľa vlastníka 
dát resp. výstupov, 

−       rozdeľovanie dopytov pre jednotlivé povinné 
osoby, 

−       zabezpečenie integrácie povinných osôb tak, aby 

bolo možné riadiť procesy rozdeľovania dopytov, 
−       správu kompetencií kto je zodpovedný za 

spracovanie jednotlivých požiadaviek, 
−        automatizované návrhy výstupov na základe 

požiadaviek a dostupných parametrov z repozitára, ktoré 
na základe metadát požadovaného produktu preverí 

existujúce bázy výstupov, registrov a pod a vytvorí 

najpravdepodobnejšiu zostavu. Tento model sa 
v prípade, ak je to potrebné pretransformuje do 

procesov návrhu a katalógu požiadaviek. 
V prípade potrieb ŠZ bude možné na základe dostupných 

údajov priamo v systéme definovanie komponentov pre 



zisťovanie a to využitím vizuálneho modelovania 

požiadaviek: 
−       možnosť využitia minulých výstupov, 

−       využitie existujúcich ukazovateľov, 

−       možnosť doťahovania definícii pre jednotlivé 
parametre, 

−       využitie služieb integrácie na databázy/ registre / 
výstupy povinných subjektov, ktoré mohli realizovať 

podobné zisťovanie resp. môžu disponovať údajmi pre 
vytvorenie výsledku požiadavky. 

Procesné riadenie 

požiadaviek 

Riadenie požiadaviek bude podporované 

prostredníctvom procesných nástrojov (prideľovanie, 
schvaľovanie, on-demand tasks a pod.), pričom budú 

jednoznačne definované procesy prideľovania 

požiadaviek : 
−       Schvaľovanie finálnej verzie dokumentu (pre 

finálnu verziu požiadavky), 
−       Konečná kompetencia schvaľovania zabezpečená 

prostredníctvom ŠÚ, 
−       Ak sa bude jednať o ŠP definovanie zodpovednej 

povinnej osoby, 

−       Rozdeľovanie požiadavky na ŠZ a ŠP, 
−       V rámci procesu spracovania požiadaviek bude 

vytvorená parametrizácia na identifikáciu žiadateľa, 
−       Vytváranie protokolu o priebehu schvaľovania. 

Výstupom procesu bude: 

−       sústava metadát, 
−       formulár a jeho vizualizácia cez formulárový 

modelovací nástroj, 
−       zobrazenie disponibilných znalostí. 

Správa spisu a 

záznamov 

V rámci procesu spracovania požiadaviek bude 

implementovaný record manažment/ case manažment, 
ktorý zabezpečí evidenciu požiadavky od jej vstupu až do 

vybavenia v zmysle platnej legislatívy a registratúrneho 
plánu a poriadku ŠÚ. 

Modelovanie 
formulárov pre 
štatistické 
zisťovanie 

  

Formulárový modelovací nástroj – jedná sa 

o nástroj na podporu tvorby formulárov ešte pred ich 
samotným schválením, pričom: 

−       umožní vytvárať návrhy v čase prípravy , ktoré 

budú centrálne spracovávané, ale ich metadátová 
štruktúra bude zapísaná do produkčného repozitára 

formulárov až po schválení návrhu, 
−       bude možné spraviť kópiu existujúceho formulára, 

−       pracovať s formulármi a ich štruktúrou v offline 
režime, 

−       bude podporený prístup do modulu 

zainteresovaným osobám (organizáciám), pričom 
navrhované zmeny priamo v modelovacom nástroji budú 

logované so  akceptáciou alebo neakceptáciou 
zodpovednou osobou ŠÚ, 

−       schvaľovanie návrhov bude podporená priamou 

integráciou na BPM systém, 



−       podporuje revíziu zmien na účely 

pripomienkovania, 
−       vytváranie konceptov formulárov, v rámci ktorých 

sa dajú vytvárať nové metadata, ktoré následne budú 

podliehať procesu schvaľovania, 
−       po schválení návrhu formuláru sa jeho metaúdaje 

automaticky prenesú do produkčnej databázy, 
−       bude možné využívať už vytvorených sekcií 

a modulov z existujúcich formulárov z repozitára pre 
nastavenia želeného formulára. 

Tvorba projektového 

zámeru 
  

Systém bude podporovať tvorbu finálnych výstupov 

v rámci procesu Identifikácia požiadaviek a návrhu, 
pričom sa jedná o nasledovné: 

−        Vyhláška PŠSZ, 

−        Projektový zámer - možnosť vizualizácie procesu 
ako sa bude vykonávať, 

−        Vytvorenie projektového plánu, 
−        Prípadne návrhy formulárov, metadát a prípadne 

štruktúr výstupov. 

Návrh Tvorba návrhu 
štatistického 

zisťovania a zberu 

Pre tvorbu návrhu štatistického zisťovania budú 
zabezpečené služby: 

−       Poskytnutie údajov z MetaIS ŠU, 
−       Poskytnutie služieb vloženia nových údajov do 

MetaIS, 

−       Poskytnutie existujúcich štruktúr štatistických 
registrov a integrovaných administratívnych zdrojov, 

−       Riadenie životného cyklu návrhu, jeho 
monitorovanie a správa vedenia histórie, 

−       Poskytnutie nástroja pre návrh nových 
štatistických registrov, ich proces schvaľovania a 

integráciu nových administratívnych zdrojov. 

  
Systém bude podporovať tvorbu návrhu na ŠZ resp. ŠP 

v zmysle existujúcich pravidiel na tvorbu návrhu, pričom 
poskytne nasledovné funkcionality: 

−       Systémové zachytenie jednotlivých prvkov, ich 

správa vo fáze návrhu a následné uloženie do 
centrálneho repozitára, 

−       Namodelovanie procesu, akým bude zisťovanie 
resp. produkt prebiehať + vizualizácia tohto procesu, 

−       Vytvorenie nástrojov pre nastavenie: 

 parametrických vymedzení, 

 použitie nástroja na definovanie procesných 

krokov v notácií (v súlade s GS BPM) 
s následnou možnosťou použitia v ďalších 

procesoch, 
 validácie, transformácie pravidiel (algoritmov) 

a definovanie biznis pravidiel. 

Výstupom bude sfinalizovaný návrh na realizáciu. 

Vytvorenie a 
testovanie 

Implementácia 
návrhu štatistického 

zisťovania a zberu 
  

V rámci procesu bude zabezpečená kontrola väzby pred 
finalizáciou nastavenia na vytvorený návrh a to na úrovni 

jednotlivých objektov, metadát, formálnych náležitostí, 
procesu spracovania, definovanie zodpovedných osôb, 



mechanizmov monitorovania a definovania kritérií pre 

výstup štatistického zisťovania a zberu. 
V rámci funkcionalít bude k dispozícií zoznam potrebných 

a prípustných funkcii, pričom tieto sa budú: 

−       vyberať z knižníc a pripínať ako existujúce 
algoritmy, 

−       budovať sa v rámci vytvorenia a testovania, 
pričom následne sa uložia do príslušných knižníc. 

V rámci procesu bude podporené: 
−       Tvorba nových objektov, 

−       Tvorba technických dátových štruktúr, 

−       Prepojenie na definované formuláre 
s definovanými procesmi validácií a transformácií, 

−       Tvorba nových algoritmov a ich zanesenie do 
knižníc pre potreby následných analýz. 

Poskytovanie 

nástrojov z minulých 
štatistických 

zisťovaní a zberov 
  

V rámci prípravy a testovania bude vytvorená väzba na 

procesy analýzy a testovania, pričom budú zabezpečené 
služby: 

−       objekty vytvorené v procese návrhu sa následne 
použijú pri spracovaní, ktoré sa uložia do centrálneho 

repozitára a následne sú poskytnuté pre úpravu 

existujúcich alebo nové štatistické zisťovania a zbery, 
−       bude možnosť využiť existujúce imputačné 

algoritmy a to: 
 pripnutím existujúcich z centrálnych knižníc 

(integrované aj na proces vytvorenia 

a testovania) , 

 vytvorením nového algoritmu, ktorý bude po 

otestovaní zaradený do knižnice algoritmov, 
 v rámci štandardizovaných zisťovaní budú 

využitím preddefinované možné algoritmy, ktoré 

boli používané v predchádzajúcich prípadoch. 
−       možnosť vyberať editačné algoritmy 

z existujúcich knižníc, 
−       prostredníctvom integračnej platformy bude 

možné integrovať zdroje potrebné pre zisťovanie 

vrátane definovanie a prijímania administratívnych 
zdrojov, 

−       možnosť vytvoriť/modifikovať navrhnuté 
kontrolné algoritmy napr. prebratím z návrhu a ich 

dotvorením, 

−       online integrácia na analytické nástroje, čím bude 
možné otestovať aj následne zobrazovanie a možností 

spracovania údajov v rámci testu. 

Implementácia 
dátových modelov 

a transformácií 
  

Podpora procesu definovania dátových modelov 
a transformácie údajov. Zabezpečené musia byť 

minimálne: 
−       nástroj na tvorbu štatistkách výstupov v procese 

testovania, 
−       podpora využívania preddefinovaných zostáv a 

−       online prepojenie na analytický nástroj pre 

potreby verifikácie testovania. 



Vytváranie 

testovacích scenárov 
a overovacích 

hodnôt a postupov 

Testovanie vytvorí „šablóny a postupy“, voči ktorým 

budú v realizácií overované jednotlivé realizačné roky 
a zaznamenávané zmeny oproti zvoleným metodikám 

a postupom. 

Systému v rámci kolaboračného nástroja poskytne 
nástroje pre formálnu tvorbu testovacích postupov 

a akceptačných kritérií pre jednotlivé štatistické 
zisťovania a zbery. 

Následne poskytne nástroje pre implementáciu 
navrhnutých a schválených testovacích scenárov a ich 

nastavení testovania priamo nad objektami definovaných 

v centrálnych knižniciach za účelom prepoužiteľnosti 
algoritmov a vytvorenia zmien nad objektami. 

Testovanie 

štatistického 
zisťovania a zberu 

  

Systém podporí priame nástroje pre realizáciu testov 

v zmysle schválených testovacích scenárov 
a definovaných testovacích mechanizmov nad objektami 

v centrálnom repozitári. 
Systém umožní v rámci testovania definovanie objektov 

ich statusov pričom výsledkom bude: 
−       Ich využitie v ďalších procesoch tak, aby sa 

nemuseli opakovane vytvárať ale sa použijú otestované 

objekty, 
−       Vyčistenie metadát už na úrovni testovania. 

Proces a modul testovania zabezpečí minimálne 
(vybraná vzorka) nasledovné: 

−       Otestovanie celého procesu zberu údajov, 

−       Spracovanie výstupov na základe prepojenia 
s analytickými nástrojmi, 

−       Overenie pohľadov spravodajskej jednotky ešte 
pred publikovaním zberových formulárov, tak aby boli 

dodržané parametre na základe UX dizajnu, 
−       Podpora spätnej väzby v prípade testovania zo 

strany externých pracovísk (v prípade ŠÚ SR ide 

o pracoviská v krajoch), 
Výsledkom nastavenia testovania je popísané a 

interpretovateľné testovanie až po publikovanie údajov 
vo väzba na interné publikovanie ako aj publikované 

externé (otestovanie celého procesu). Zároveň je 

testovaním otestované aj prepájanie a manažérske 
pohľady. 

Testovací nástroj umožní aj otestovanie ďalších 
procesných krokov a to v rámci integračného modulu na 

Eurostat a iné medzinárodné inštitúcie. Testovanie 

zabezpečí, či zvolené výstupy a štruktúry sú v súlade 
s požiadavkami Eurostatu resp. iných externých 

inštitúcií, ktoré sú prijímateľmi výstupov. 
Testovanie je budované ako SaaS služba. 

V rámci testovania budú nastavené aj manažérske 
procesy nad testovaním, aby bolo možné deklarovať, že 

testovanie používateľ služby realizoval v súlade s 

nastavenými procesmi. 
Proces testovania bude zohľadňovať všetky náležitosti 

definované v smernici pričom výstupom je testovací 



report a definovanie GAPu oproti povinným náležitostiam 

definovaným a schváleným pre proces štatistického 
zisťovania a zberu. 

Služby zberu 

prostredníctvom el. 
formulárov 

  

V rámci testovania je prostredníctvom inovácie platformy 

testovaná aj vizualizácia formulárov, pričom testovanie 
je zamerané na: 

−       rozloženie prvkov, 
−       grafickú úpravu, 

−       mobilné zobrazenie. 

  Implementácia 
integračných 

procesov 

Systém poskytne nástroje implementáciu integračných 
procesov, ktoré majú zabezpečiť: 

−       integráciu administratívnych údajov 

prostredníctvom web aktualizácie pre ŠÚ a iné povinné 
subjekty (integrácie budú prebiehať na pozadí, tak by sa 

mohli údaje prepoužívať podľa potrieb), 
−       dotazovanie sa na integrované registre 

prostredníctvom integračnej platformy a využívanie 
údajov pre účely zisťovaní. Riešenie bude modulárne 

tak, aby bolo možné pridávať nové integrácie na registre 

s dôrazom na minimalizáciu nákladov, 
−       nástroj bude konfigurovateľný tak, aby eliminoval 

náklady na strane povinných osôb resp. iných vlastníkov 
registrov (úprava systémov), ktoré budú potrebné pre 

procesy štatistických procesov (napr. kontrola IČO 

a jeho validácia na registre), 
−       vybrané registre budú aktualizované online na 

základe dopytov (napr. register FO), 
−       v prípade potreby „fixácie“ registrov umožní 

platforma vytvorenie snapshotov registrov (napr. 
register štatistických jednotiek), pričom sa daný register 

drží nemenný počas celého procesu zisťovania, 

−       v prípade potreby môže byť upravené použitie 
údajov z registrov na dopyt, kedy sa relevantné údaje 

overia z „referenčných alebo zdrojových“ registrov na 
základe presne definovaných pravidiel a potrieb, 

−       integračné procesy podporia princíp 1 krát a dosť, 

ako na úrovni štatistických zberov ale aj na úrovni 
poskytovania údajov (zrejme cez publikačný portál) pre 

iné životné situácie. 
Pre potreby štátnej štatistiky bude 

zabezpečený  posun údajov medzi povinnými osobami, 

pričom bude definované ako bude proces zabezpečený 
a o aké údaje sa bude jednať. Nad týmto procesom bude 

nastavený manažment tool  „registrov“ pre potreby 
štátnej štatistiky. 

V rámci  zisťovania nebudú mať subjekty prístup k celým 
množinám údajov (nejedná sa o celé databázy, ale 

premietne sa len konkrétny udaj), ale len na dátovú 

charakteristiku daného poľa datového zdroja , pričom 
tento údaj môže byť využitý ako vstup do zisťovania 

alebo ako verifikačný parameter. Bude sa jednať 
o konkrétne zisťovanie. V rámci prípravy bude možné: 



−       vytvoriť algoritmus na využitie údajov 

z potrebných dátových zdrojov, 
−       použité údaje budú ako primárne pre zisťovanie 

alebo ako benchmark pre zisťované údaje. 

V rámci systému bude vytvorený modul registrov v rámci 
ktorého budú tieto registre spravované. Jedná sa 

o registre nie len ŠU ale aj povinných subjektov. Nad 
každým registrom budú definované služby 

a funkcionality potrebné pre jeho riadenie. Správa 
registrov bude poskytovať aj: 

−       v rámci validácii a transformácii výber možností 

dotazovania, 
−       notifikácia o novom registri ako aj o jeho 

premenných, 
−       generátor identifikátorov v prípade, ak nie je 

jednoznačne definovateľný identifikátor. 

    

Vytvorenie zoznamu 

spravodajských 

jednotiek 
  

Pre potreby vytvorenia súboru spravodajských jednotiek 

bude vytvorený nástroj na vygenerovanie opory výberu 

z registra štatistických jednotiek(jeho zdrojom je register 
organizácií) a následný výber výberového súboru 

(vzorky) v prípade výberových zisťovaní. Zdrojom pre 
vygenerovanie opory výberu môže byť aj register fariem, 

register ubytovacích zariadení, reg. zahraničného 

obchodu. 
V rámci zberu (resp. pri príprave zberu) bude 

automatizovaná rotácia spravodajských jednotiek: 
−       bude aplikovaná priamo v systéme pri návrhu 

opory výberu, 
−       bude aplikovaná v rámci všetkých povinných 

subjektov a pre všetky zisťovania, 

−       v systéme budú nastavené príznaky, kedy bol 
subjekt oslovený, pri akom zisťovaní, obdobia oslovenia, 

početnosti oslovenia, ako bol oslovený a algoritmus kedy 
môže byť oslovený opäť, 

−       algoritmus bude zohľadňovať a aplikovať históriu 

zisťovaní u daného subjektu, 
−       algoritmus zohľadní aj špecifické nastavenie pre 

elimináciu strát (aplikovaním metodiky), pričom 
výsledkom bude možnosť osloviť subjekt, aj keď 

oslovený už bol a je mimo opory výberu. 

Zber z IS 
spravodajských 

jednotiek  
  

Systém zabezpečí platformu pre implementáciu integrácií 
na systémy spravodajských jednotiek (jedná sa najmä 

o účtovné systémy resp. iné systémy spravodajských 
jednotiek, u ktorých sa zisťujú iné podstatné náležitosti 

vo veľkom rozsahu – Pošta, Letiská a pod.). Funkcia 

integrácií umožní pre subjekty spravodajských jednotiek: 
−       využívať vytvorené API pre jednotlivé systémy, 

−       využívať funkcionalitu validácie a minimalizácie 
počtu údajov pre dané zisťovanie, 

−       integráciu údajov priamo cez prístupový portál 

s možnosťou doplnenia manuálnych údajov ako aj 
podporu importov ako csv, xml, ..., 



−       zabezpečenie uloženia údajov lokálne a proces ich 

synchronizácie. 

Komunikačné miesto 
so spravodajskými 

jednotkami 

V rámci zberu údajov a validácie budú vytvorené 
nástroje na komentovanie zasielaných údajov 

a vyjadrovanie sa ku komentárom, pričom bude 
zabezpečený notifikačný mechanizmus na vytvorené 

komentáre k danému zberu. 
Zároveň budú nastavené systémové stavy nad daným 

zberom a danom spravodajskou jednotkou. 

Spracovanie Poskytnutie nástroja 
kódovania 

Poskytnutie nástroja 

editácie 
Poskytnutie nástroja 

imputácie 

V rámci spracovania prebehne prvotné spracovanie 
pričom budú dostupné nástroje: 

−       kódovania, 

−       editácie, 
−       vyhľadávania a spracovania extrémnych hodnôt, 

−       imputácie ( prostredníctvom imputačných 
algoritmov), 

−       umožnené až po ukončení zberu ako celku. 
Využívané nástroje budú dotiahnuté z centrálneho 

repozitára ako súčasti predchádzajúcich štatistických 

zberov alebo sú tvorené v rámci aktuálneho štatistického 
zberu a následne poskytnuté pre ostatné štatistické 

zbery. Používateľ bude mať možnosť ich modifikovať na 
základe špecializovaných potrieb, pričom vytvorené 

algoritmy budú metadátované a uložené v centrálnom 

repozitári. 
Ak dôjde v priebehu zberu k modifikáciám, poskytne 

systém najbežnejšie algoritmy na spracovanie, ktoré 
bude možné editovať. Jedná sa teda o modifikáciu alebo 

doplnenie algoritmov oproti návrhu. 

Poskytnutie údajov z 
AR, KZ, ŠR, RR, 

externých IS VS 
  

Obsahom služby je pokrytie: 
−       integrácia na administratívne registre, 

−       integrácia na komplementárne zdroje, 
−       integrácia na štatistické registre, 

−       integrácie na referenčné registre, 

−       integrácie na  IS verejnej správy, 
−       integrácie na externé bázy štatistických údajov. 

V rámci spracovania bude využitý integračný modul, 
ktorý minimálne zabezpečí: 

−       vytvorenie a správu logiky pre prichádzajúce 

administratívne zdroje tak, aby mali v procese 
spracovania pridelené jednoznačné identifikátory, ktoré 

sú pre následné spracovanie vhodné a akceptovateľné, 
−       podporu online prepojenia na údaje zdrojov (buď 

online službou na zdroj údajov, alebo vytvorením 
lokálnej kópie, ktorá bude online dostupná) 

−       prístup k iným registrom resp. dátovým zdrojom - 

doplňujúcich údajov potrebných na kompletáciu resp. 
validáciu údajov, 

−       dotiahnutie pomocných báz údajov už vo fáze 
zberu, aby sa dali využiť validačné mechanizmy 

a následná notifikácia spravodajskej jednotky na 

upresnenie údajov. Proces využitia ako aj obsah 



pomocného dátového súboru bude riadiť gestor 

a metodika a bude definovaný pred samotným zberom, 
−       možnosť prehľadávania nad existujúcimi údajmi, 

−       vytvorenie centrálneho repozitára báz údajov aj 

s ich metadátami. 
Bude zabezpečený proces transformácie ID a ID nového 

registra / administratívneho zdroja (ak vzniká), pričom 
táto služba bude súčasťou správy registrov, kde bude 

prebiehať: 
−       správa registrov a administratívnych zdrojov 

−       nastavenie procesu tvorby registrov a spájania 

zdrojov 
−       popis transformácie a metadát 

−       validácii a samotná transformácia - transformačné 
definície a prepojenie údajov 

−       väzba na kvalifikáciu a kódovanie 

−       Využiteľnosť integrácie zdrojov -> v celom 
procese -> funkcionalita integračnej platformy 

−       spájanie viac zdrojov -> bude podporený a 
nastavený proces, pričom s zabezpečí: 

 realizáciu kontroly 

 odstraňovanie duplicít 

 prepojenosť cez identifikátory 

 prepojenie na RO (na základe definovaných 

postupov) 
 doriešenie posunov (možnosť manuálnych 

zásahov) 

 informovanosť o administratívnych zdrojoch, 

ktoré budú prichádzať do systému 

 referencovať  na registrové premenne 

 vytvorenie suplovaného zberu 

Systém bude využiteľný aj pre aj pre ad hoc zisťovanie, 
pričom bude v rámci prípravy a popisu procesov 

definovaný jednotný postup pre vyššie 
Vybudovaná funkcionalita bude spĺňať požiadavky na 

UIX  

V rámci systému bude vytvorený jednotný postup 
prideľovania URI identifikátorov pre číselníky a dátové 

prvky v súlade so štandardmi ISVS. 

Správa váh a 

kalibrácie údajov 

Systém poskytne nástroje pre základný výpočet váh 

v zmysle existujúcich pravidiel. Poskytne nástroje pre ich 

centrálne vedenie, služby pre ich poskytovanie, proces 
a nástroje vytvárania nových a služby správcu pre 

kontrolu tvorby duplicitných. 
Rovnakým spôsobom bude implementovaný aj 

kalibračný nástroj na spresnenie údajov. 

Spracovanie 
extrémnych hodnôt 

  

Spracovanie extrémnych hodnôt bude podporené 
v systéme na základe vytvorených algoritmov, ktoré 

budú pre dané zisťovanie vytvorené. Následne bude 
možné prostredníctvom analytického nástroja (online 

nad báza údajov nie len aktuálneho štatistického 

zisťovania a zberu ale aj nad minulými obdobiami alebo 
nad dostupnými AZ) upraviť / odstrániť ostatné 



extrémne hodnoty, ktoré neboli odstránené 

prostredníkom využitých algoritmov. 

Analýza Analýza údajov 
štatistického 

zisťovania 
  

V rámci riešenia budú k dispozícii analytické nástroje 
(napr. SAS, R, JDemetra,τ a μ Argus a pod.) a tiež 

jednotný BI nástroj na vytváranie pracovných a finálnych 
výstupov. Okrem štandardných služieb analytického 

nástroja minimálne zabezpečia: 
−       analytický nástroj pre prácu so súbormi 

mikroúdajov, ktoré môžu obsahovať aj váhy, 

−       analytický nástroj implementovaný priamo nad 
aktívnymi databázami / súbormi, pričom bude vytvorený 

mechanizmus ukladania pracovných výstupov tak, aby 
neboli ohrozené dáta v primárnych databázach, 

−       prípadné zmeny, ktoré bude potrebné zaniesť do 

primárnych databáz (alebo vytvoriť ich doplnenie na 
úrovni „sekundárnych“ databáz) budú jednoznačne 

trackovateľné, 
−       analytický nástroj umožní už počas zberu údajov 

vykonávať pracovné výstupy. 
V procese spracovania údajov bude priame prepojenie 

analytického nástroja na spracovávané databázy bez 

nutnosti realizácie exportno-importných krokov. Analýzy 
bude možné realizovať priamo nad dátami. 

Systém poskytne služby nastroja na úpravu sezónnych 
výkyvov časových radov ako aj ich interpretáciu. 

Vytváranie 

štatistických 
výstupov 

  

Na základe použitých algoritmov a nastavených pravidiel 

už v procese testovania budú predpripravené 
štandardizované služby (v prípade, ak je to možné, ak 

nie tak systém poskytne nástroje pre vytvorenie ad-hoc 
služieb): 

−       výstupy na jeden klik, 

−       proces vytvárania nových výstupov, ktoré budú 
následne zaradené do databázy preddefinovaných 

výstupov a štruktúr výstupov, 
−       konfiguračne a parametricky modifikované 

výstupy. 

Výstupy budú tvorené analytickým nástrojom a budú 
priamo v ňom manažovateľné a upravovateľné. 

Ošetrenie dôverných 

údajov 
  

V procese analýz bude potrebné zabezpečiť ochranu 

dôverných štatistických údajov a to splnením 
definovaných štandardov, ktoré sú platné, pričom 

v prípade zmien štandardov bude potrebné nastaviť 
riadenie „modulu“ podľa definovaných zmien. 

Implementácia môže prebehnúť: 
−       integráciou na existujúce nástroje európskeho 

štatistického úradu (τ Argus a μ Argus), 

−       alebo vytvorením nových nástrojov, ktoré budú 
spĺňať požiadavky. 

Správa štatistických 

výstupov 
  

Správa výstupov – každý vytvorený výstup bude 

zadefinovaný a popísaný z pohľadu metadát, pričom 
bude vložený do databázy výstupov. Nad výstupmi bude 

nastavená: 
−       produkčná správa dát, 



−       databáza mikroúdajov a k nim priradeným váh, 

−       služby ich poskytovania, 
−       a vedenie informácií o ich poskytovaní. 

Zverejňovanie 

a poskytovanie 

Aplikačné služby 

Biznis procesu 
Zverejňovanie a 

publikovanie 
  

Zverejňovanie a publikovanie bude prebiehať cez jeden 

publikačný nástroj, ktorý podporí publikovanie pre všetky 
subjekty a typy dát. Publikačný nástroj bude priamo 

prepojený na analytický nástroj a jeho výstupy. 
Publikačný nástroj zabezpečí: 

−       publikovanie verejnej bázy dát, 

−       definovanie datasetov vrátane publikovanie 
premenných vo väzbe na datasety, 

−       archivovanie dát implementáciou procesu 
archivácie na úrovni údajov (vrátane zálohy údajov), 

−       integrácie na EDAMIS – prepojenie priamo do 

Eurostatu – PORTAL, 
−       integrácie na iné potrebné portály, 

−       celkovú komunikáciu s Eurostatom. 
Publikačný nástroj a jeho výstupy budú napojené podľa 

potreba na: 
−       IS CSRU, 

−       Data.dov.sk, 

−       CIM. 
Publikovanie údajov bude v súlade s princípom 1 krát 

a dosť, ak sa bude jednať o publikovanie výsledkov 
a záverov zisťovaní. Publikačné nástroje budú 

k dispozícií už v procese vytvárania a testovania 

výstupov. 
Pre respondentov zabezpečí služby: 

-        poskytovanie štatistických informácií pre 
respondentov s výsledkami zisťovania, 

-        zasielanie na respondentov zo systému (cez eDesk 
alebo iné kanály alebo mailom). 

Hodnotenie Monitorovanie V rámci fázy hodnotenia bude vytvorený modul 

hodnotenia na tvorbu a publikovania štandardizovaných 
správ o kvalite štatistických výstupov pre používateľov 

v štruktúre ESMS (európsky štandard). Cieľom je 

zabezpečenie podpory riadenia kvality štatistických 
zisťovaní a štatistických produktov. 

Niektoré indikátory, ktoré sú súčasťou správ o kvalite 
bude možné automatizovane získať zo systému z údajov 

a paraúdajov (údaje o štatistickom procese) v priebehu 

štatistického procesu. 
Modul poskytne služby pre: 

−       finančné hodnotenie - vyhodnotenie návratnosti a 
pod., 

−       kvalitatívne hodnotenie - využitie systémových 
informácií na vytvorenie reportov pre potreby 

hodnotenia a riadenia kvality, 

−       zabezpečenie podpory  tvorby formulárov pre 
správu kvality v zmysel SIMS pravidiel pre štatistické 

produkty, 
−       zabezpečenie podpory riadenia kvality 

štatistických zberov a produktov (definovanie odchýlok, 

http://data.dov.sk/


chybných údajov, procesných chýb a pod.), ktorého 

výsledkom bude systémom definované návrhy na zmeny 
v procesoch a pod.. 

Informačný systém umožní možnosti sledovania 

logovania nad procesmi, tak aby sa dala vyhodnocovať 
vyťaženosť pracovníkov ako aj dĺžka trvania jednotlivých 

procesov (čistý čas resp. hodnota venovanej kapacity) 

  Reporty Systém poskytne nástroje a služby pre vytváranie 

manažérskych prehľadov a reportov: 

-        o priebehu jednotlivých fáz hodnototvorného 
procesu, 

-        o aktuálnom stave využívania systému, 
-        na základe paraúdajov prehľad o stave a priebehu 

zisťovania voči plánu, 

-        na základe stanovených KPI reporty o ich plnení. 
Cieľom je poskytnúť jednoznačné a správne informácie 

pre jednotlivé úrovne riadiacich pracovníkov ŠÚ pre 
sledovanie a kontrolu celého hodnototvorného procesu. 

  AuditLog Systém poskytne služby pre vedenie audit log o priebehu 

jednotlivých procesov a služieb v rámci systému. Viesť 
bude informácie o tom aké postupy, nástroje, údaje 

a algoritmy boli použité. Rovnako bude sledovať kto ich 
využil a kedy. 

Poskytne služby pre: 

-         ich vedenie a správu, 
-         zabezpečí prístup len autorizovaným osobám, 

-         pre autorizované osoby zabezpečí ich vizualizáciu 
-         a poskytne údaje pre modul reportov a to na 

základe autorizácie a len vopred definovanej sade 
údajov. 

  Quality Assurance Zabezpečenie kvality v štatistickom procese v zmysle 

GAMSO 

Požiadavky na Migráciu 

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) 

Požiadavky na Architektúru informačných systémov 

Informačný systém ŠÚ SR (ISVS_411) je tvorený samostatnými komponentami, ktorých úlohami je 

zapečenie jednotlivých funkčných celkov. Aplikačná architektúra vychádza z požiadaviek biznis procesov, 

ktoré sú definované v časti Biznis architektúra. 

V rámci systému budú určené KPI pre sledovanie hodnototvorného procesu a samostatne bude 
zaznamenávaná história práce s jednotlivými údajmi. 

  



Integrácie na verejné registre, na IS iných organizácií verejnej správy a prípadne na IS komerčných 

subjektov sú tvorené na základe špecifikácie potrieb definovaných pre jednotlivé štatistické zisťovania a nie 
je ich možné určiť vopred. Preto je cieľom vybudovať platformu, ktorá poskytne centrálne nástroje pre 

budovanie takýchto integrácií, správu údajov získaných takýmito integráciami a publikovaním v prostredí 
ŠÚSR centrálne so zamedzením duplicitných komunikačných rozhraní. Súčasťou synchronizácie údajov do 

prostredia ŠÚ SR je pokrytie ich transformácie, validácie kvality údajov a eskalácie prípadných problémov 

na vlastníka daných údajov. 

Konzumácia služieb z externých zdrojov: 

 ÚPVS EDESK - elektronická schránka, zabezpečovanie jednotnej komunikácie prostredníctvom 

ÚPVS, 

 ÚPVS CUD - integrácia na centrálne úradné doručovanie v rámci modulu MED, 

 ÚPVS CUET – integrácia na centrálnu elektronickú tabuľu za účelom zverejňovania relevantných 

informácií, 
 ÚPVS IAM – integrácia zabezpečí automatické overenie identity používateľa na portáli PAMIS 

prihláseného na ÚPVS (SSO) 

 ÚGKK – IS KATASTRA a ZBGIS – integrácia na mapové a priestorové údaje IS Katastra a ZBGIS 

 Centrálna registratúra – predpokladaná integrácia na centrálny komponent umožňujúci centrálne 

riadenie registratúrnych záznamov. V prípade nedostupnosti centrálneho komponentu, alebo ak 
analýza projektu určí požiadavky, ktoré Centrálny komponent neposkytuje, tak bude vybudovaný 

celý komponenty alebo len požadované funkcionality v rámci ŠÚ SR. 
 konzumovanie údajov z Registra právnických osôb a podnikateľov, Registra fyzických osôb a 

Registra adries. 

 API Gateway - predpokladaná integrácia na centrálny komponent referenčnej architektúry – 

Centrálna API Manažment Platforma 

V prípade publikovanie OPEN DATA budú tieto publikované v kvalite 4* a 5* a v strojovo spracovateľnej 

podobe. 

Požiadavky na Technologickú architektúru 

Nasadenie IS ako agendového rezortného referenčného systému bude využívať služby Vládneho cloudu. 
Odhadovaná rámcová špecifikácia požadovaných rozsahov služieb eGov cloudu sa nachádza v prílohe - teda 

predovšetkým IaaS a PaaS. 

Pre úspešné nasadenie a prevádzku systému sa tiež odporúča okrem základných služieb PaaS (pozri 

obrázok) využitie aj nasledujúcich cloudových služieb PaaS: 

 Služby konfiguračného manažmentu; 

 Služby pre riadenie procesu nasadzovania nových verzií a ich aktualizácie; 

 Služby vývojového aplikačného manažmentu a testovacieho prostredia; 

 Správu testovacích scenárov a plánovanie testov 

 Služby migrácie systémov; 

 Služby správy a konfigurácie softvéru; 

 Služby pre dohľad nad plynulou a bezpečnou prevádzkou systému. 



 

Požiadavky na bezpečnostnú architektúru 

Riešenie bude v oblasti bezpečnosti a ochrany dát na technologickej úrovni v čo najvyššej možnej miere 

využívať existujúce bezpečnostné politiky, komponenty a technológie eGovernment cloudu: 

 Monitoring sieťových prístupov, bezpečnosti dát na diskových poliach, loggovanie prístupov 

a zmien pre audit 

 Riadenie prístupov k virtualizačnej platforme 

 Centrálna správa a prideľovanie rolí pre používanie aplikačných modulov; 

 Nástroje pre ochranu proti škodlivému softvéru; 

 Analytické nástroje pre monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti; 

 Nástroje pre testovanie a overovanie zraniteľnosti a odolnosti systémy voči hrozbám. 

 V rámci ochrany údajov bude nutné zabezpečiť aj mobilné pripojenia, keďže sa uvažuje s 

vytvorením mobilných aplikácií na zadávanie údajov od spravodajských jednotiek 

Realizácia riešenia IS si vyžiada zabezpečenie prevádzky, správy a údržby informačného systému v súlade 

s požiadavkami Bezpečnostnej politiky Štatistického úradu. Systém musí byť realizovaný v súlade so 
zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v súlade s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy a v súlade s legislatívou EU. Implementácia a prevádzka systému musí 

v oblasti bezpečnosti brať do úvahy aj schválený zámer zákona o informačnej bezpečnosti. 

Zároveň bude zabezpečené aj prepojenie so systémom centrálneho monitorovania bezpečnosti IS (SIEM) 


