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Cieľom prezentácie je 
poskytnúť základný 
prehľad dôležitých 
informácií v téme 

OpenAPI
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Čo je to 
OpenAPI/Otvorené 

API alebo 
Government as a 

Platform



PS_API GW/API manažment

“Otvorené API definujeme ako prostriedok, cez ktorý je možné 
realizovať pasívne ako aj aktívne operácie klientov cez služby 

VS SR dostupné v prístupových miestach tretích strán (napr. 
mobilná aplikácia GovTech start-upu, pobočková sieť 

komerčného poskytovateľa služieb a produktov, atď.).”

Definícia v zmysle NKIVS
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- trhovisko

- iPhone

- firmaren.sk

-> možnosť podania daňového priznania na FS SR priamo z 
ekonomického softvéru

-> aplikácia na výpočet dane z nehnuteľnosti a jej podanie

Príklady pre priblíženie podstaty OpenAPI
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Aký je rozdiel medzi 
OpenAPI a OpenData
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- OpenData je podmnožina OpenAPI

- OpenAPI sú aktívne operácie z pohľadu VS SR

- OpenAPI predstavuje API v zmysle štandardu OpenAPI 3.0

- OpenData môžu byť publikované v ľubovoľnej podobe, napr. 
ako xml a aj cez API

OpenAPI vs. OpenData
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Čo sú doležité 
dokumenty, normy? 
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Legislatívna úroveň:
- zákon 305/2013 Z.z., tzv. ZeGov

Koncepčná, strategická úroveň:
- NKIVS
- Strategická priorita Multikanálový prístup
- Strategická priorita Rozvoj agendových IS a využívanie 

spoločných centrálnych blokov

Vykonávacia úroveň:
- Pravidlá publikovania služieb do multikanál. prostredia VS

 

Dôležité dokumenty, normy
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Legislatívna úroveň:
- zákon 305/2013 Z.z., tzv. ZeGov

-> Zavedenie povinnosti sprístupňovať služby IS VS ako 
OpenAPI:
- od 07/2020 pre nové služby,
- do 2022 pre všetky existujúce služby. 
 

Dôležité dokumenty, normy
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Koncepčná, strategická úroveň:
- NKIVS

-> Podiel informačných systémov verejnej správy, ktoré 
poskytujú otvorené API s cieľovou hodnotou 99,9%.

 

Dôležité dokumenty, normy
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V čom vidíme prínosy 
a riziká OpenAPI 
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Koncept OpenAPI vnímame ako nástroj na časovo rýchlejšie a 
finančne efektívnejšie dosiahnutie kvalitných eGov služieb 
VS. S daným konceptom sú pozitívne skúsenosti v zahraničí, 
ale aj priamo v SR. Vytvára priestor pre konkurenčný boj na 
trhu a podnecuje vznik inovatívnych riešení. Profituje najmä 

občan, právnická osoba.

Prečo sa v Slovensko.Digital venujeme OpenAPI
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- otvorenie príležitostí pre vznik inovatívnych riešení

- otvorenie príležitostí pre vznik špecifických riešení/okrajové 
scenáre
 

- presun zodpovednosti na trh a podnikateľské 
subjekty/odľahčenie VS

- občan má na výber z viacerých riešení

- potenciálne úspory na strane VS

Prínosy
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- málo známy koncept v SR

- aktuálne vysoká úroveň autorizácie úkonov v rámci VS
 

- potreba systematickej identifikácie a prioritizácie služieb s 
cieľom zabezpečenia vysokej adopcie služieb 3. stranami

- potreba systematickej komunikácie s 3. stranami

- závislosť na iných IT projektoch vo VS

Riziká



PS_API GW/API manažment

- účasť na pracovnej skupine Lepšie služby - podskupina API 
GW/API manažment

 
- otvorený dialóg s ÚPVII/Nases a inými OVM
 
- identifikácia prioritných API na zverejnenie
 
- prepájanie externého prostredia (firiem) s verejnou správou 

(napr. Daňovo-odvodová aliancia v rámci S.D)

- príprava end2end scenárov a prototypov

Aktivity Slovensko.Digital v téme OpenAPI
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Čo dôležité sa deje v 
téme OpenAPI 
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- zasadá pracovná skupina Lepšie služby - podskupina API 
GW/API manažment

 
- pripravuje sa projekt API GateWay/pilotné riešenie koncom 

roka 2019
 
- pripravujú sa dopytové výzvy na financovanie týchto aktivít 
 
- aktuálne vyhlásená výzva Malé zlepšenia eGov služieb 

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5ce32d2a-e627-4aba-93df-e5a11bee8980 ale 0 ŽoNFP 
predložených https://opendata.itms2014.sk/v2/zonfp/prijate?vyzvaId=444 

Aktuálne aktivity v téme OpenAPI

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5ce32d2a-e627-4aba-93df-e5a11bee8980
https://opendata.itms2014.sk/v2/zonfp/prijate?vyzvaId=444
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Dôležité súvisiace IT 
projekty 
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- API GW/ÚPVII
 
- Mobilné ID/Nases
 
- Moje osobné údaje/ÚPVII 
 
- Register splnomocnení/MV SR

- Zmeny ÚPVS/Nases

Súvisiace IT projekty



Stretnutie komunity

Chcem sa zapojiť! Ako?
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- účasť na pracovnej skupine Lepšie služby - podskupina API 
GW/API manažment -> kontaktovať ÚPVII

 
- spolupráca so Slovensko.Digital pri identifikácii zaujímavých 

API na zverejnenie -> relevantné fóra na platforme 
Slovensko.Digital

 

Ako sa zapojiť
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Zaujímavé linky
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Otvorený list za Otvorené API
https://platforma.slovensko.digital/t/otvoreny-list-za-otvorene-api/5770

Aktivity Slovensko.Digital v programe otvoreného API
https://platforma.slovensko.digital/t/openapi-otvorene-api-planovane-a-realizovane-aktivity-slovensko-digital/5794

Navrhované prioritné otvorené API pre právnické subjekty vo 
vybraných doménach
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kkn_l4ovR7r9Ojrn8cH6ILVaeiA9Lb2yhfgctNNohR0/edit#gid=0

 

Zaujímavé linky

https://platforma.slovensko.digital/t/otvoreny-list-za-otvorene-api/5770
https://platforma.slovensko.digital/t/openapi-otvorene-api-planovane-a-realizovane-aktivity-slovensko-digital/5794
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kkn_l4ovR7r9Ojrn8cH6ILVaeiA9Lb2yhfgctNNohR0/edit#gid=0
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Navrhované prioritné otvorené API v rámci Ústredného portálu 
verejnej správy
https://platforma-slovensko-digital-uploads.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/original/2X/b/bb152cb466bcdfcb
194c498d4a286c360f0142fb.docx

 

Informácie z pracovnej skupiny Lepšie služby
https://platforma.slovensko.digital/t/upvii-pracovna-skupina-k9-5-lepsie-sluzby/2750

Informácie z podskupiny API GW/API manažment
https://platforma.slovensko.digital/t/upvii-pracovna-podskupina-api-gw-api-manazment/6300

Hodnotenie RedFlags projektu API GateWay
https://platforma.slovensko.digital/t/red-flags-centralna-api-manazment-platforma-api-gateway/6018

Zaujímavé linky

https://platforma-slovensko-digital-uploads.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/original/2X/b/bb152cb466bcdfcb194c498d4a286c360f0142fb.docx
https://platforma-slovensko-digital-uploads.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/original/2X/b/bb152cb466bcdfcb194c498d4a286c360f0142fb.docx
https://platforma.slovensko.digital/t/upvii-pracovna-skupina-k9-5-lepsie-sluzby/2750
https://platforma.slovensko.digital/t/upvii-pracovna-podskupina-api-gw-api-manazment/6300
https://platforma.slovensko.digital/t/red-flags-centralna-api-manazment-platforma-api-gateway/6018
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NKIVS
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c 

Strategická priorita Multikanálový prístup
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-uppvii_sp_multikanalovy_pristup_vfinal/24195c 

Strategická priorita Rozvoj agendových IS a využívanie 
spoločných centrálnych blokov
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-sp_rozvoj_agend_is_a_centralnych_spol_blokov_schvalena/26036c 

Pravidlá publikovania služieb do multikanál. prostredia VS 
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-pravidla_publikovania_sluzieb_v1_0/27456c 

Zaujímavé linky

http://www.informatizacia.sk/ext_dok-nkivs-sr_2016/23668c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-uppvii_sp_multikanalovy_pristup_vfinal/24195c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-sp_rozvoj_agend_is_a_centralnych_spol_blokov_schvalena/26036c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-pravidla_publikovania_sluzieb_v1_0/27456c
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Ďakujem za 
pozornosť

peter.kulich@slovensko.digital
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