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ÚVOD 

Projekt Efektívne regióny sleduje efektivitu samosprávnych krajov v troch vybraných 

oblastiach: vzdelávanie (financovanie škôl zriadených VÚC a jeho prínos k zvyšovaniu kvality 

vzdelávania, resp. jeho výsledkov), doprava (financovanie správy a údržby ciest II. a III. triedy 

a zvyšovanie kvality cestnej siete), životné prostredie (práca VÚC v tejto oblasti a vplyv 

regionálnych úradov na stav životného prostredia).  

Aby bolo možné túto efektivitu zmerať, je v prvom rade potrebné identifikovať vhodné dáta 

(zvoliť indikátory s dostatočnou výpovednou hodnotou). V tejto súvislosti je samozrejme 

potrebné identifikovať relevantné a spoľahlivé dátové zdroje, následne spracovať vybrané 

dáta do podoby vhodnej na štatistické vyhodnocovanie výsledkov, vyhľadať medzi 

jednotlivými dátami – indikátormi – súvislosti a vzťahy (korelácie), a nakoniec vyhodnotiť 

získané výstupy. 

Na základe dátovej analýzy boli identifikované viaceré dátové zdroje, z ktorých sme počas 

projektu čerpali dáta k zvoleným indikátorom. 

Taktiež bola potvrdená skutočnosť, že na Slovensku celkovo a dlhodobo chýbajú portály alebo 

teda verejne dostupné zdroje, v rámci ktorých by boli údaje jednotne štrukturované, 

kompletné, poskytovali by prehľad za určité časové obdobie (aj ďalej do minulosti) a ktoré 

vykazujú známky stability a konzistentnosti zverejňovaných údajov. 

Rovnako bol potvrdený aj fakt, že vplyvom nekonzistentnosti dátových zdrojov nie je možné 

všetky zvolené indikátory a dáta k nim automaticky zbierať, tým pádom sa stáva ich 

spracúvanie náročnejšie nielen z hľadiska časového, ale aj finančného. 

AUTOMATICKÝ A NEAUTOMATICKÝ ZBER DÁT 

Dáta z oblasti financovania VÚC 

Hneď prvá detailná dátová analýza – financovanie VÚC – rozbor príjmových a výdavkových 

položiek sa ukázala ako IBA manuálne spracovateľná. 

Dôvodom je opäť nekonzistentnosť podkladov, kedy každý kraj má vlastnú štruktúru nielen 

krajského rozpočtu1, ale aj výstupného dokumentu, ktorý tento rozpočet popisuje – Záverečné 

účty2 a ktorý je našim primárnym zdrojom pre daný typ informácií. 

 
1 Nákladové a príjmové kategórie sú síce vo väčšine prípadov rovnaké, avšak predsalen sa nájdu v niektorých 
krajoch odlišnosti v označovaní alebo počte programov - najmä výdavkovej kategórie rozpočtu (a to aj pri 
jednom a tom istom kraji). 
2 Viac informácií o Záverečných účtoch a spracovávaní dát z týchto materiálov v projektovom dokumente 
„Sumarizácia objektovej štruktúry a metodika spracovávania údajov (časť: Financovanie VÚC)“ 
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Tieto dokumenty sú navyše zverejňované iba v podobe .PDF súborov, ktoré je v niektorých 

prípadoch potrebné pracnejšie vyhľadávať aj na samotnom webe jednotlivých krajov. 

Nastavenie automatického zberu dát by bolo preto veľmi časovo náročné (okrem iného by 

napr. muselo dôjsť programovaniu vyhľadávania v texte a špecifických tabuľkách) a vzhľadom 

na to, že nie je isté, či sa štruktúra dokumentov nebude v priebehu rokov meniť (čo sa stalo aj 

v rámci sledovaného obdobia), nebola by zaručená ani 100% spoľahlivosť takéhoto zberu dát. 

To by samozrejme mohlo viesť k chybám na strane základných dát, ako aj výstupov. 

Dátové zdroje pre oblasť financovania 

1. Záverečné účty Banskobystrického samosprávneho kraja 

2. Záverečné účty Košického samosprávneho kraja 

3. Záverečné účty Nitrianskeho samosprávneho kraja 

4. Záverečné účty Trenčianskeho samosprávneho kraja 

5. Záverečné účty Trnavského samosprávneho kraja 

6. Záverečné účty Prešovského samosprávneho kraja 

7. Záverečné účty Žilinského samosprávneho kraja - cez vyhľadávanie (kľúčové slovo 

„záverečný účet“) 

Návrh spracovania dát pre oblasť financovania 

Základný postup pri spracovávaní dát z tejto oblasti a zo zvolených dátových zdrojov je 

nasledovný: 

1. identifikácia príjmových a výdavkových programov, ktoré sú totožné u všetkých krajov 

(zdroj: Záverečný účet kraja) – neautomatizovaný zber dát 

2. identifikácia príjmových a výdavkových programov, ktoré sú špecifické pre jednotlivé 

kraje a zhodnotenie ich významnosti vzhľadom na požadované výstupy (zdroj: 

Záverečný účet kraja) – neautomatizovaný zber dát 

3. spracovanie dát do jednotnej podoby a štruktúry - manuálne 

4. zverejnenie na portáli www.efektivneslovensko.sk  

 

Poznámka 

Ďalšie potenciálne dátové zdroje: Počas fázy plánovania projektu boli ako navrhované potenciálne dátové zdroje týkajúce sa 

oblasti financovania aj portály ako Register účtovných závierok, Centrálny register zmlúv, či portál Úradu pre verejné 

obstarávanie a Elektronického kontraktačného systému. Ani jeden z týchto portálov sa nakoniec neosvedčil ako využiteľný 

dátový zdroj z jednoduchého dôvodu – dáta k nákladovej stránke financovania VÚC nie sú rozdelené podľa oblastí, do ktorých 

spadajú, rovnako ako na týchto portáloch nie sú zverejnené kompletné informácie o všetkých výdavkoch kraja (každý portál 

zverejňuje informácie len o vybranej skupine výdavkov), a tak by nebolo možné zaručiť relevantnosť výsledkov, ktoré by 

vyplynuli z takejto dátovej analýzy.  

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddelenierozpo%C4%8Dtuafinancovania/Dokumenty/Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD%C3%BA%C4%8Det.aspx
https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/financie/zaverecne-ucty-ksk/2020.html
https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/zaverecny-ucet
https://www.tsk.sk/financie/zaverecny-ucet.html?page_id=2691
https://www.trnava-vuc.sk/5584-sk/zaverecny-ucet/
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-financii/rozpocet-psk/
https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zaverecny-ucet-zilinskeho-samospravneho-kraja-za-rok-2020-z.html
http://www.efektivneslovensko.sk/
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Dáta z oblasti dopravy 

Pri dátovej analýze z oblasti doprava sa projekt zameriaval na nákladovú stránku veci – náklady 

na správu a údržbu ciest II. a III. triedy, ktoré sú v správe jednotlivých krajských úradov. 

Za indikátory boli vybrané technická kvalita ciest, nehodovosť a financovanie.  

Údaje k financovaniu správy a údržby ciest boli prevzaté manuálne z dokumentácie, ktorá 

tvorí Záverečné účty jednotlivých krajov. 

Technická kvalita ciest, konkrétne parametre určujúce stav vozovky (IRI a RUT)3, boli prevzaté 

z dokumentov zverejnených Slovenskou správou ciest. 

Keďže ide o dokumenty vo formáte .PDF, ani v tomto prípade nie je efektívnou a spoľahlivou 

voľbou automatické sťahovanie dát. Napriek tomu, že má .PDF dokumentácia rovnakú 

štruktúru počas sledovaného obdobia, nie je zaručené, že nedôjde k jej zmene v budúcnosti 

a okrem toho je časovo veľmi náročné spracovať takúto dokumentáciu do automatizovanej 

podoby, preto nebola táto v projekte využitá. 

Ďalším indikátorom bola nehodovosť. Dátovým zdrojom je v tomto prípade stránka 

Ministerstva vnútra SR, ktorá zverejňuje vo forme tabuliek prehľadné štatistiky vo formáte 

.HTML. V tomto prípade je automatický zber dát možný s nízkou až strednou náročnosťou 

automatizácie v závislosti od vybraných údajov. 

Medzi sledované indikátory bola zaradená aj dĺžka ciest spravovaných krajmi, ktorá bola 

prevzatá z textácie v Záverečných účtoch – opäť preto nebolo možné tieto dáta zaradiť medzi 

údaje s automatizovaným zberom. 

Dátové zdroje pre oblasť dopravy 

1. Záverečné účty jednotlivých krajov pre dáta týkajúce sa financovania správy a údržby 

ciest II. a III. triedy (zdrojový link viď. odsek „Dátové zdroje pre oblasť financovania“) 

2. podstránka portálu Ministerstva vnútra SR pre štatistické údaje k nehodovosti  

3. Záverečné účty jednotlivých krajov pre dáta týkajúce sa dĺžky ciest (zdrojový link viď. 

odsek „Dátové zdroje pre oblasť financovania“) 

4. portál Slovenskej správy ciest (Cestná databanka) pre dáta o technickej kvalite ciest – 

indikátory IRI a RUT 

 

 

 
3 Viac informácií v projektovom materiály „Metodika merania efektivity VÚC v doprave a hodnotenia cestnej 
siete“ 

https://www.minv.sk/?kompletna-statistika
https://www.cdb.sk/sk/Vystupy-CDB/Statisticke-prehlady/k-1-1-2019.alej
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Návrh spracovania dát pre oblasť dopravy 

Základný postup pri spracovávaní dát z tejto oblasti a zo zvolených dátových zdrojov je 

nasledovný: 

1. identifikácia výdavkov súvisiacich so správou a údržbou ciest II. a III. triedy (zdroj: 

Záverečný účet kraja) – neautomatizovaný zber dát 

2. spracovanie dát popisujúcich kvalitu ciest, konkrétne ukazovatele IRI (pozdĺžna 

nerovnosť vozovky) a RUT (priečna nerovnosť vozovky) (zdroj: Slovenská správa ciest) 

- neautomatizovaný zber dát 

3. spracovanie dát popisujúcich nehodovosť na cestách (zdroj: portál Ministerstva vnútra 

SR) - automatizovaný zber dát 

4. spracovanie dát popisujúcich dĺžku ciest v správe kraja (zdroj: Záverečný účet kraja) – 

neautomatizovaný zber dát 

5. spracovanie dát do jednotnej podoby a štruktúry - manuálne 

6. zverejnenie na portáli www.efektivneslovensko.sk  

Dáta z oblasti vzdelávania 

V oblasti venovanej vzdelávaniu boli identifikované v rámci dátovej analýzy také indikátory, 

ktoré slúžia na zodpovedanie otázky efektivity financovania vzdelávania na školách zriadených 

VÚC v súvislosti s kvalitou škôl a učebnými výsledkami4.  

Medzi vybrané indikátory patria dáta informujúce o výške financovania na žiaka. Tieto dáta 

boli získané z dokumentácie prislúchajúcej k Záverečným účtom kraja – konkrétne išlo 

o nákladovú položku – program Vzdelávanie. Vzhľadom na to, že sú materiály v .PDF, nebolo 

možné vykonať automatizovaný zber údajov. 

Finančné údaje sa nasledovne dali do vzťahu s počtom žiakov na školách zriadených VÚC. 

Tieto údaje boli získané z portálu INEKO, ktoré ako jediné ich sleduje aj smerom do 

vzdialenejšej minulosti. Podľa doterajšej analýzy by malo byť možné údaje zbierať aj 

automaticky, avšak je potrebné vyriešiť otázku nutnosti registrácie sa na portáli a až následné 

otvorenie dostupnosti všetkých potrebných dát. 

Ďalším indikátorom je sledovanie výsledkov vzdelávania, resp. známky školy, ktorú daná škola 

dostala od portálu INEKO. Ako už úvod napovedá, dáta boli opäť prevzaté z portálu INEKO, 

keďže ako jediný ich zverejňuje a spracúva aj za dlhšie časové obdobie, pričom metodika 

prideľovania známok vykazuje známky transparentnosti a značnej detailnosti. Platí to, čo 

 
4 Viac informácií k metodike spracúvania dát v projektovom materiály „Metodika merania efektivity 
financovania škôl zriadených VÚC“. 

http://www.efektivneslovensko.sk/
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v prípade predošlého indikátora, a síce, že dáta by mali byť aj strojovo spracovateľné a ich zber 

automatizovateľný. 

Posledným indikátorom v tejto oblasti sú platy pedagogických pracovníkov. Tieto dáta boli 

prevzaté a spracované z dokumentácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

ktorá je zverejnená vo formáte .PDF na stránke ministerstva. Vzhľadom na to, že ide o textový 

typ súboru, nebudú dáta spracovávané automatickým zberom.  

Dátové zdroje pre oblasť dopravy 

1. Záverečné účty jednotlivých krajov pre dáta týkajúce sa financovania programu 

Vzdelávanie - financovanie na žiaka (zdrojový link viď. odsek „Dátové zdroje pre oblasť 

financovania“) 

2. Portál INEKO pre údaje o počte žiakov na školách zriadených VÚC  

3. Portál INEKO pre údaje o hodnotení škôl (INEKO známka)  

4. portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre dáta o platoch 

pedagogických pracovníkov  

Návrh spracovania dát pre oblasť vzdelávania 

Základný postup pri spracovávaní dát z tejto oblasti a zo zvolených dátových zdrojov je 

nasledovný: 

1. identifikácia škôl, ktorých zriaďovateľom je konkrétny kraj (zdroj: portál INEKO) – 

neautomatizovaný zber dát 

2. spracovanie dát k financovaniu na žiaka – výdavkový program Vzdelávanie (zdroj: 

Záverečný účet kraja) – neautomatizovaný zber dát 

3. spracovanie dát popisujúcich počet žiakov na školách (zdroj: portál INEKO) – 

automatizovaný zber dát 

4. spracovanie dát popisujúcich hodnotenie škôl podľa metodiky INEKO (zdroj: portál 

INEKO) – automatizovaný zber dát 

5. spracovanie dát popisujúcich platy pedagogických pracovníkov (zdroj: podstránka 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) – neautomatizovaný zber dát 

6. spracovanie dát do jednotnej podoby a štruktúry - manuálne 

7. zverejnenie na portáli www.efektivneslovensko.sk  

 

 

 

 

 

https://skoly.ineko.sk/
https://skoly.ineko.sk/
https://www.minedu.sk/statisticke-zistovanie-o-pracovnikoch-a-mzdach
http://www.efektivneslovensko.sk/
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Dáta z oblasti životného prostredia 

V oblasti životného prostredia bola dátová analýza vykonávaná na troch komplexných 

indikátoroch – voda, vzduch a odpady. V rámci každého komplexného indikátora boli 

sledované údaje čiastkových indikátorov. 

V prípade vzduchu išlo o tuhé častice a tri oxidy, ktoré ovplyvňujú jeho kvalitu. Pri vode to boli 

čiastkové indikátory ovplyvňujúce jej kvalitu a čistotu – vypúšťaná a čistená odpadová voda. 

Pri odpadoch išlo najmä o dáta popisujúce spôsob spracovávania odpadov – recyklácia 

a skládkovanie komunálneho odpadu.  

Popri číselných údajoch bola počas projektu v tejto oblasti životného prostredia vykonaná aj 

analýza priamym dopytovaním sa zástupcov VÚC ku kompetenciám krajského úradu 

a analýza webových portálov jednotlivých krajov zameraná na mieru informovanosti 

verejnosti v sledovanej oblasti. Tieto dve analýzy samozrejme nie je možné vykonávať 

strojovo. 

Čo sa týka zberu dát pre indikátor vzduch – dátovým zdrojom je v tomto prípade 

špecializovaný portál Slovenského hydrometeorologického ústavu a Ministerstva životného 

prostredia SR – NEIS (Národný emisný informačný systém). Na tejto stránke sú dostupné 

.HTML tabuľky, u ktorých je predpoklad, že budú vhodné aj pre automatický zber dát5.   

Na zber dát pre indikátor voda bol použitý ako dátový zdroj portál Štatistického úradu a online 

poskytované štatistické prehľady sledovaných indikátorov. Dáta sú tu taktiež dostupné vo 

forme .HTML tabuliek, ku ktorým je možné sa preklikať výberom možností z vyhľadávacieho 

filtra. Je tu preto opäť predpoklad, že budú vhodné aj pre automatický zber dát6.   

Zber dát pre indikátor odpady používa rovnaký dátový zdroj ako indikátor voda, a síce portál 

Štatistického úradu a online poskytované štatistické prehľady. Dáta sú teda dostupné vo 

forme .HTML tabuliek, ku ktorým je možné sa preklikať výberom možností z vyhľadávacieho 

filtra. Platí rovnaký predpoklad, že budú vhodné aj pre automatický zber dát7.   

Dátové zdroje pre oblasť životného prostredia 

1. Portál NEIS pre dáta týkajúce sa kvality vzduchu  

2. Portál Štatistického úradu SR pre dáta týkajúce sa kvality vody, konkrétne množstvo 

vypúšťanej odpadovej vody 

 
5 V čase tvorby tohto dokumentu ešte nebola ukončená dátová analýza pre oblasť životného prostredia, resp. 
programátorské práce sa sústredili na predošlé oblasti výskumu a zberu dát. 
6 V čase tvorby tohto dokumentu ešte nebola ukončená dátová analýza pre oblasť životného prostredia, resp. 
programátorské práce sa sústredili na predošlé oblasti výskumu a zberu dát. 
7 V čase tvorby tohto dokumentu ešte nebola ukončená dátová analýza pre oblasť životného prostredia, resp. 
programátorské práce sa sústredili na predošlé oblasti výskumu a zberu dát. 

https://neispz.shmu.sk/
http://datacube.statistics.sk/#!/report/sk/VBD_SK_WIN/vh3003rr/iAE823EE3E17B4032B34041F80AC15015
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3. Portál Štatistického úradu SR pre dáta týkajúce sa kvality vody, konkrétne množstvo 

čistených odpadových vôd 

4. Portál Štatistického úradu SR pre dáta týkajúce sa odpadov, konkrétne miera recyklácie 

komunálneho odpadu  

5. Portál Štatistického úradu SR pre dáta týkajúce sa odpadov, konkrétne miera 

skládkovania komunálneho odpadu  

6. Webové stránky jednotlivých krajov a kontaktné údaje na vedúcich oddelení riešiacich 

problematiku životného prostredia pre informácie týkajúce sa kompetencií krajov 

a miery informovanosti obyvateľstva v tejto oblasti 

Návrh spracovania dát pre oblasť životného prostredia 

Základný postup pri spracovávaní dát z tejto oblasti a zo zvolených dátových zdrojov je 

nasledovný: 

1. spracovanie dát popisujúcich kvalitu vzduchu (zdroj: portál NEIS) – predpokladaný 

automatizovaný zber dát 

2. spracovanie dát popisujúcich kvalitu vody (zdroj: portál Štatistického úradu SR) – 

predpokladaný automatizovaný zber dát 

3. spracovanie dát popisujúcich problematiku nakladania s odpadmi (zdroj: portál 

Štatistického úradu SR) – predpokladaný automatizovaný zber dát 

4. spracovanie dát/informácií popisujúcich kompetencie oddelení VÚC a ich 

zamestnancov v oblasti životného prostredia (zdroj: webové stránky jednotlivých VÚC) 

– neautomatizovaný zber dát 

5. spracovanie dát/informácií popisujúcich mieru informovanosti verejnosti 

o kompetenciách, aktivitách a výsledkoch VÚC v oblasti životného prostredia (zdroj: 

webové stránky jednotlivých VÚC) – neautomatizovaný zber dát 

6. spracovanie dát do jednotnej podoby a štruktúry - manuálne 

7. zverejnenie na portáli www.efektivneslovensko.sk  

 

 

 

 

 

 

 

http://datacube.statistics.sk/#!/report/sk/VBD_SK_WIN/vh3003rr/iAE823EE3E17B4032B34041F80AC15015
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/zp3002rr/v_zp3002rr_00_00_00_sk
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/zp3002rr/v_zp3002rr_00_00_00_sk
http://www.efektivneslovensko.sk/


  

 
 

 
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS. 

 

ZÁVERY 

Výsledky dátových analýz vykonaných počas projektu na rôznych typoch dát a rôznych 

dátových zdrojoch hovoria jasne – poskytovanie otvorených dát na Slovensku je naďalej 

v oneskorení oproti ostatným európskym krajinám. Medzi hlavné problémy, ktoré sa vyskytujú 

v tejto oblasti a sú značne viditeľné aj v rámci projektových analýz sú: 

1. nejednotná štruktúra zverejňovaných dát, ktorá sa v čase navyše ešte aj mení; 

2. nekompletne zverejnené údaje (množstvo ich chýba, čo sa ukazuje napr. pri sledovaní 

dlhšieho časového úseku); 

3. údaje zverejnené v jednom type súborov (napr. .XLSX) nekorešpondujú s iným typom 

súborov (.PDF), pričom oba podklady pojednávajú o tých istých dátach a sú z toho 

istého zdroja; 

4. nesledovanie dlhodobých trendov – dáta sú zverejnené iba od určitého dátumu (dáta 

z predošlých rokov nie sú dostupné); 

5. častokrát sú dáta strojovo nečitateľné z dôvodu typu zverejňovaných súborov; 

6. dáta sú často uvádzané bez informácie o primárnom zdroji, z ktorého sú čerpané; 

7. nedostupnosť podrobnej metodiky, podľa ktorej boli dáta spracované; 

8. sťažená dostupnosť dát v zmysle, že sa analytik vyslovene musí zaregistrovať na danom 

portáli (NEIS), aby sa k dátam dostal, príp. si musí zaplatiť rozsiahlejšiu databázu 

(INEKO), alebo sú dáta úplne nedostupné pre verejnosť (SHMÚ);  

9. chýbajúca legenda v tabuľkových podkladoch; 

10. ....čo vyvoláva samozrejme nutnosť dopytovania sa zamestnancov VÚC a ostatných 

štátnych organizácií. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


