
Zápis z diskusie, 3.12.2014



Aká bude administrácia systému? Pod 
koho menom by sa v rámci organizácie
V prípade, keď pôjde o väčšiu 
organizáciu, neviem si predstaviť, že 
štatutár bude administrátorom profilu...

Štatutár bude jediný, kto dostane 
heslo do prvého nahlásenia sa do 
systému, potom môže delegovať rolu 
administrátora na povereného 
kolegu.



Info ohľadom financií 
Daň z prímov chýba, je tam viac 
zbytočností... – cashflow a cash –
prečo?
Nedá sa to urobiť tak, že toto by toto 
bol centrálny systém a pod ním by sa 
mohli rozbaľovať ďalšie – viac 
špecifické a človek by sa do nich dostal 
pod jedným heslom?

Nie je to reálne – odpoveď technika. 
Toto – prepojenie všetkých IS nevyrieši 
žiadny projekt. Mali by sa v ňom využiť 
len tie dáta, ktoré potrebuje tento 
systém. Vytvorenie univerzálneho 
systému nie je pointou tohto projektu.



Otázka: Čo je kľúčový zdroj, z ktorého si 
inštitúcie ťahajú informácie? Robím 
dvojmo zadanie?  Môže sa stať, že 
uvediem falošné údaje do jedného zo 
systémov. 
Bude to len ďalší register alebo nejaký 
súhrnný?
Musím ísť do viacerých, bude to 
použiteľný na právne úkony?

Ak zadám do OV niečo, čo potom nesedí s údajmi 
z Daňového úradu, systém ma na to upozorní.
Viete si vyklikať, ktoré dáta zverejníte úplne a ktoré nie. 
Taktiež viete veľa informácií dopniť self-reportingom
Áno, všetky registre budú sťahované sem. Predchádzame 
tomu, aby ste chodili na mnohé stránky. Pri každom údaji 
bude uvedený zdroj, a teda budete vedieť, aká je 
dôveryhodnosť informácií.



Je cieľom systému, aby sa 
subjekty prostredníctvom self-
reportingu lepšie prezentovali 
a dali do povedomia svoje 
zásluhy?

Verejná správa nemá prehľad v tom, aké 
služby poskytujú MNO, pretože o sebe nič 
nepovedia. A preto tento systém môže 
vytvoriť mostík medzi týmito dvomi 
sektormi. Na jednom mieste si nájdu všetky 
informácie o všetkých organizáciách.



Vystavanie dobrého modelu je základ 
pre dobrú implementáciu projektu.
V monolitickom systéme sa snažíte 
vyriešiť všetky problémy naraz. Nebolo 
by lepšie vytvoriť základný systém, 
kým ma vláda záujem...?

Je lepšie urobiť základný systém 
a potom naň nabaľovať ďalšie veci.
Našim cieľom je vytvoriť špecifikáciu 
technického modelu, ktorý bude 
vytvorený potom v rámci iného projektu 
a z iných financií.



Bude systém na NGO serveri alebo 
štátnom?
Oboje majú výhody a nevýhody. 
Napríklad v rámci štátneho sektora 
nemusíte naň stále zháňať peniaze.

Prevádzkovateľ by mal byť štátna 
správa – Ministerstvo Vnútra 
a dohliadať bude organizácia z 3. 
sektora. Dôvodom pre to je hlavne 
ľahší prístup k dátam.



A čo takto pridať do systému možnosť 
ratingu stupňa naplnenosti profilu, podľa 
ktorého hneď uvidíme, nakoľko majú 
MNO profil vyplnený a teda sú 
transparentné...?

Do takéhoto hodnotenia by sme 
určite nechceli ísť, pretože by to 
znevýhodňovalo menšie organizácie 
a občianske združenia, ktoré nebudú 
schopné poskytnúť toľko informácií 
o sebe.



V systéme je veľké množstvo informácií. Ale myslím 
si, že by dávalo zmysel si jeho vystavanie fázovať.  
Aby sa nám nestalo, že kým ten robustný systém 
naplníme, niektoré údaje nebudú platné. 
Programovanie modelu a systému vyzerá reálne 
najskôr o 2-3 roky... a to už tu možno nebudeme. 
Nedá sa systém spustiť ešte predtým, než bude celý 
naprogramovaný? Nejaký základný model? Menej 
peňazí – možno sa to bude dať...



Úrad pre verejné obstarávanie – tam sú 
informácie, ktoré musia byť zverejňované, je 
to zákonom dané. Odporúčame prelinkovať 
tieto dva systémy. Každý, kto verejne 
obstaráva, má povinnosť niečo vypĺňať...



Nápad je výborný a pomôže nám
Použitie štátnych údajov nám ušetrí čas
Nápad mať systém otvorených dát zo 

štátnych údajov je tiež fajn



 Ľudia nováčikovia – ako sa v tom budú vyznať?  Sú 
potrebné školenia...

 Treba premyslieť, odkiaľ aké informácie získať. Keby 
sa ťahali údaje z Daňového úradu – zjednodušený 
prehľad záväzkov atď...

 Malé súčasti, ktoré budú spojené v koherentný celok 
dávajú väčší zmysel než jeden komplexný 
megalomanský systém

 Ako to bude s archiváciou dát?
 Výstupom tohto projektu by mohlo byť nejaké 

odporúčanie, ktorý zdroj má byť ten primárny a do 
ktorého zapisovať údaje, aby si z neho mohli údaje 
ťahať ostatné systémy

 Prepojenosť s úradmi ? Niektoré to môžu zneužiť...



za účasť, za všetky otázky a pripomienky 
nám  môžete ďalej adresovať na našej 

mailovej adrese:

lacko@changenet.sk
Radana.descikova@gmail.com
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