
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A PRIORITY DÁTOVEJ POLITIKY HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Kvalitné a odborne spracovávané dáta umožňujú mestám robiť informovanejšie a efektívnejšie 

rozhodnutia, vyhodnocovať svoje aktivity, rýchlejšie a adresnejšie reagovať na potreby svojich 

obyvateľov, čo vo výsledku môže znamenať úsporu verejných financií pri zvyšovaní kvality života v 

meste. Dáta predstavujú pre obyvateľov mesta zdroj informácií o výkone mesta, vďaka čomu môžu 

vyvodzovať potrebnú zodpovednosť voči ich voleným zástupcom. Pre podnikateľský a mimovládny 

sektor môžu dáta predstavovať prostriedok skvalitňovania poskytovaných služieb. 

Hlavné mesto, reagujúc na súčasné európske trendy a štandardy v oblasti dátovej politiky, reflektujúc 

strategické a legislatívne dokumenty na národnej aj nadnárodnej úrovni , s cieľom zabezpečiť 

maximalizáciu prístupu mesta k dátam z rôznych zdrojov pre zlepšenie kvality života svojich 

obyvateľov, preto prijíma a zaväzuje sa implementovať do svojich politík a procesov nasledovné: 

 

PRINCÍPY DÁTOVEJ POLITIKY 

Mesto má prehľad o tom, aké dáta pri plnení svojich povinností a činností generuje a zabezpečuje, aby 

zmluvné vzťahy medzi mestom, mestskými organizáciami a tretími stranami umožňovali proaktívne 

získavanie, bezpečné ukladanie a spracovávanie, vyhodnocovanie a ďalšie využitie dát generovaných z 

verejných zdrojov alebo získaných či zakúpených od tretích strán. 

V právnej rovine mesto zabezpečuje potrebné právne režimy využívania dát, ochranu pred 

nevhodnými zmluvnými či obstarávacími podmienkami, ako aj licencovanie dát pre tretie strany. Až na 

odôvodnené prípady mesto preferuje publikovanie dát pod otvorenými licenciami vo formátoch 

Otvorených údajov (Výnos č. 55/2014 Z. z. § 52 - Otvorené údaje) a riadi sa právnym rámcom PSI 

Directive. 

Mesto vyhodnocuje, aké dáta sú generované na jeho území orgánmi štátu a tretími stranami, komu 

patria a za akým účelom sú generované. Mesto je partnerom orgánov štátu, podnikateľského a 

akademického sektora, mestských častí s cieľom efektívnej výmeny informácií, dát a príležitostí na ich 

využitie v prospech občanov. 

Mesto dbá na to, aby občania a podnikatelia mohli s verejnou správou komunikovať elektronicky a boli 

na to dobre pripravení dostatočnými digitálnymi zručnosťami (princíp "digitálne ako štandard"). 

Mesto nepožaduje od občanov tie isté informácie viac ako jedenkrát (princíp "jedenkrát a dosť"). 

Mesto dbá na zohľadňovanie informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia pri IKT riešeniach, zvyšuje 

využívanie elektronických občianskych preukazov, robí ich užívateľsky prístupnejšími a vhodnejšími pre 

mobilné platformy (princíp "dôveryhodnosť a bezpečnosť"). 

Mesto umožňuje občanom a podnikateľom lepšie spravovať svoje osobné údaje v držbe mesta (princíp 

"otvorenosť a transparentnosť"). 

Mesto zavádza politiky a opatrenia umožňujúce implementáciu týchto princípov na všetkých 

úrovniach, zabezpečuje technickú aj obsahovú interoperabilitu dát, jednotnosť formátov a licencií, a 

pod. (princíp "interoperabilita"). 

Mesto zabezpečuje implementáciu dátovej politiky vo svojich organizačných súčastiach, mestských 

príspevkových a rozpočtových organizáciách a mestských podnikov so 100%-nou účasťou mesta. V 

ostatných organizáciách mesto presadzuje implementáciu dátovej politiky primerane svojmu vplyvu v 

nich. Mesto vytvára dátovú jednotku, ktorá zodpovedná, riadi a implementuje za dátovú politiku. 



Mesto pristupuje k poskytovaniu digitálnych služieb na základe potrieb ich používateľov - obyvateľov 

a obyvateliek mesta (princíp "občan v strede záujmu"). 

Mesto konzultuje svoje aktivity v oblasti dátovej politiky s nezávislými expertami a expertkami, s cieľom 

získať potrebné dáta a zabezpečiť maximálnu možnú kvalitu, bezpečnosť, aktuálnosť a využiteľnosť 

poskytovaných dát. 

 

PRIORITY 

Vybudovať technické, personálne, procesné a legislatívne zázemie pre získavanie, spracovávanie, 

zverejňovanie, uchovávanie a vyhodnocovanie novo generovaných dát mestom a mestskými 

inštitúciami. 

Táto priorita zahŕňa: 

Vybudovanie technickej infraštruktúry; 

Vybudovanie dátovej jednotky ako riadiaceho orgánu dátovej politiky; 

Vybudovanie právnej infraštruktúry s ohľadom na legislatívne normy v oblasti prístupu k informáciám, 

ochrany osobných údajov, bezpečnosti, autorských práv, vrátane zmluvného usporiadania vlastníckych 

vzťahov k dátam generovaným tretími stranami z verejných financií; 

Posilňovanie a vzdelávanie ľudských zdrojov - zamestnancov Magistrátu; 

Implementáciu procesov, ktoré zabezpečia zbieranie, aktualizáciu a uchovávanie dát. 

Vybudovanie technickej infraštruktúry; 

 

Budovať partnerstvá s tretími stranami, predovšetkým verejnými a štátnymi inštitúciami (mestské 

časti, samosprávny kraj, mestá, verejná správa), no taktiež s ochotnými partnermi z akademického 

alebo súkromného sektora, s cieľom zjednocovať dátové štandardy na mikro aj makroregionálnej 

úrovni a umožniť partnerom zdieľať dáta na mestskej platforme. 

Táto priorita zahŕňa: 

Identifikácia potenciálnych partnerov v štátnej, verejnej aj súkromnej sfére, vrátane akademického 

prostredia; 

Zdieľanie skúseností a dobrej praxe s partnermi; 

V rámci kapacít odborná, právna a technická spolupráca a výpomoc partnerom - verejným a štátnym 

inštitúciám; 

Spolupráca so súkromným sektorom za účelom kontinuálneho skvalitňovania poskytovaných dát pre 

ich efektívne využitie pri tvorbe nových IKT riešení. 

 

Retrospektívne zabezpečovať súlad existujúcich dát vo vlastníctve mesta so zavedenými dátovými 

štandardami a umožňovať ich spracovávanie, zverejňovanie a vyhodnocovanie. 

Táto priorita zahŕňa: 



 

Analýza a prehodnotenie existujúcich datasetov a na základe potrieb prioritizovať ich ďalšie využívanie 

mestom a tretími stranami; 

Čistenie, zjednocovanie a dopĺňanie vybraných datasetov. 

 

Vo všetkých prioritách identifikovať tzv. "quick wins" teda ľahko a rýchlo realizovateľné kroky s 

okamžitým využitím a s cieľom získania podpory všetkých zúčastnených strán pre ďalšie a 

komplexnejšie aktivity. 

 

Realizovať podporné aktivity v oblasti vzdelávania a osvety pracovníkov a obyvateľov mesta, mestských 

organizácií a mestských častí. 

Táto priorita zahŕňa: 

Vzdelávanie pracovníkov a obyvateľov mesta v oblasti dátovej politiky; 

Realizácia podporných aktivít pre budovanie osvety v oblasti dátovej politiky; 

Presadzovanie a náležitá podpora pri implementácii dátovej politiky na úrovni mestských organizácií a 

mestských podnikov; 

Partnerstvo s mestskými časťami na presadzovaní dátovej politiky na úrovni mestských častí. 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 

Osobitné zákony k citlivým, utajovaným a osobným údajom 

Autorský zákon 

Zákon o informačných systémoch verejnej správy 

Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy 

Zákon o údajoch (plánový v zmysle Uznesenia vlády SR č. 104/2017) 

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky 

Strategická priorita Otvorené údaje 

Strategická priorita Manažment údajov 

Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy (Uznesenie vlády 

SR č. 346/2017) 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 -2019 (Uznesenie 

vlády SR č. 104/2017) 

Koncepcia riadenia informatizácie verejnej správy 

Aktualizovaná metodika projektového riadenia projektov informatizácie 

Tallinnská deklarácia o eGovernmente 


