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Dátový sklad Daňového riaditeľstva Slovenskej 
republiky  
______________________________________________________________________ 

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) sa rozhodlo 
zvýšiť efektivitu práce pri analýze daňových subjektov. 
Prirodzeným riešením bola optimalizácia aplikácií dátového skladu. 
Dátový sklad DR SR tvoria dátové pumpy, analytické databázy, 
dynamické reporty a intranet aplikácia s využitím technológie .NET 
a Silverlight, vyvinutej v prostredí Microsoft Visual Studio 
v programovacom jazyku C#, využívajúcej databázu Microsoft SQL 
Server 2008. 

Situácia  

Pred uskutočnením popisovaného riešenia nejestvovala aplikácia, poskytujúca  

možnosť efektívnej analýzy správania sa daňového subjektu v rôznych súvislostiach.  

Pre vytvorenie analýzy daňového subjektu sa používali informácie z rôznych 

informačných zdrojov, systémová príprava podkladov pre analýzu bola časovo náročná. 

Kvôli veľkému objemu dát a obmedzení doteraz použitých technológií, analytické 

reporty dátového skladu neumožňovali rozpad  údajov až na úroveň jedného daňového 

subjektu. Inovácia analytickej (OLAP) a aplikačnej vrstvy jestvujúceho dátového skladu 

sa začala v roku 2009 a v súčasnosti je v reálnej prevádzke. 

Obchodné ciele  

V súvislosti s rastúcimi nárokmi na efektívnosť výberu daní a potrebami používateľov 

dátového skladu DR SR vznikla požiadavka na jeho inováciu. Cieľom riešenia bolo: 

- poskytnúť pracovníkom DR SR efektívne a rýchle nástroje pre analýzu 

daňového subjektu, s dôrazom na riadenie prístupovými právami; 

- zvýšenie výkonu a informačnej hodnoty analytickej vrstvy dátového skladu, 

s umožnením rozpadu až na detail daňového subjektu; 

- rozšírenie možností ďalšieho rozvoja dátového skladu. 

Riešenie  

Riešenie obsahuje rozšírenie dátového skladu o aplikačný modul Analytický List, 

prechod analytickej vrstvy dátového skladu na MS SQL Server 2008 a rozšírenie 

modulu Analýza dát o nové konsolidované a optimalizované zdroje, podporujúce 

dimenziu daňových subjektov, s možnosťou prístupu na konkrétny daňový subjekt.   

Modul Analytický List slúži ako elektronický spis daňového subjektu. Poskytuje 

detailné informácie o daňovom subjekte, členené podľa logických oblastí: Register, 

Dane, Dokumenty, Kontroly, Nedoplatky, Účtovné výkazy, Finančné a ekonomické 

ukazovatele, Evidencia štátnych príjmov. Informácie sú poskytované v prehľadnej 

hierarchickej forme pomocou záložiek, pod záložiek a sekcií. K detailu sa dá zobraziť 

vývoj používateľom zvolených ukazovateľov za posledných 5 rokov v grafickej 

i tabuľkovej podobe. Aplikácia poskytuje finančno-ekonomické ukazovatele subjektu a 

ich porovnanie s vybranými štatistickými hodnotami. Rovnako zaujímavé sú aj 

Prehľad riešenia 

Krajina:  Slovenská republika 

Odvetvie: štátna správa 
 
Profil zákazníka: 
Daňové riaditeľstvo Slovenskej 
republiky( DR SR) – rozpočtová 
organizácia zriadená MF SR. 
 
Veľkosť spoločnosti: 

cca 5000 PC (z toho cca 600 
používateľov DWH) 
 
Východisková situácia: 

Požiadavka zákazníka na 
poskytnutie komplexných 
informácií o daňovom subjekte 
pre účely analýz.  

 
Riešenie: 

 Vytvorenie novej aplikácie 
Analytický List na báze 
produktov, vývojového, 
databázového a aplikačného 
prostredia Microsoft. 

 Vytvorenie nových 
analytických kociek 
v prostredí MS SQL Server 
2008 Analyses Services. 

 
Hlavné prínosy riešenia: 

 Efektívnejšie vyhľadávanie 
detailných informácií o 
daňovom subjekte, vrátane 
zistenia prepojení na iné 
daňové subjekty. 

 Možnosť analyzovať 
finančno-ekonomické 
ukazovatele daňových 
subjektov. 

 Zvýšenie výkonu, 
prevádzkyschopnosti a 
rozšíriteľnosti analytickej 
vrstvy dátového skladu. 

 
Profil partnera: 

Asseco Slovakia, a.s. je 
súčasťou medzinárodnej 
skupiny Asseco Group. 
Spoločnosť  poskytuje 
komplexné IT riešenia a služby 
pre významné finančné 
inštitúcie, inštitúcie verejného 
sektora a komerčné 
spoločnosti. 
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informácie o prepojení medzi daňovými subjektmi, s možnosťou dohľadania detailov o 

prepojených subjektoch.  

Pre zobrazenie prepojenia subjektov v aplikácii Analytický List bola použitá technológia 

Silverlight 3, ktorá umožňuje vývoj aplikácií s bohatým používateľským rozhraním 

v prostredí web prehliadača. 

Prínosy technológie Silverlight v realizovanom riešení. 

 Nové vlastnosti používateľského rozhrania v prostredí web prehliadača: 

 obohatenie používateľského rozhrania o graficky prepracované prvky; 

 efektívne využitie možností „drag and drop“ funkcií; 

 lepšia navigácia a využitie „zoom-in/zoom-out“ možností (jednoduchá 

zmena veľkosti objektov prezentačnej vrstvy); 

 priame prepojenie grafických objektov prezentačnej vrstvy s dátami. 

 Zvýšenie výkonu riešenia z dôvodu asynchrónnej komunikácie so serverom 

a znížením objemu prenášaných dát na klienta. 

 Lepšia ovládateľnosť používateľského rozhrania v porovnaní so štandardnou 

web aplikáciou. 

 

V rámci prechodu analytickej vrstvy dátového skladu na MS SQL Server 2008 bol 

rozšírený Modul analýzy dát o dynamické reporty. Reporty, uskutočňované formou 

kontingenčnej tabuľky, sú prezentované aplikáciou Office Excel. Dynamické reporty sú 

navrhnuté pre jednotlivé oblasti daňového systému, ponúkajú rozklad na detail podľa 

rôznych dimenzií a umožňujú rozpad až na detail jednotlivých daňových subjektov. 

Aplikácie sú publikované na portál dátového skladu, odkiaľ sú centrálne dostupné pre 

koncových používateľov DR SR. Pre zlepšenie sledovania trendov v správaní sa 

daňových subjektov boli použité KPI ukazovatele. 

 

Aplikačnú architektúru dátového skladu znázorňuje nasledujúca schéma: 

Kontakty: 
Daňové riaditeľstvo 
Slovenskej republiky 
Nová ulica č. 13 
974 05 Banská Bystrica 
 
Email: info@drsr.sk 
http://www.drsr.sk 
 
Asseco Slovakia, a.s. 
Trenčianska 56/A 
Tel.: 421 2 20 838 400 
Email:marketing@asseco.sk 
http://www.asseco.sk 
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Hlavné črty funkcionality 

Modul Analytický List  

 Analýza finančno-ekonomických ukazovateľov daňových subjektov. 

 Zobrazenie informácií prehľadne členených podľa logických oblastí. 

 Zobrazenie vývoja vybraných hodnôt ukazovateľov za posledných 5 rokov v 

grafickej a tabuľkovej podobe. 

 Efektívne vyhľadávanie informácií o daňovom subjekte a jeho detailná analýza. 

 Interaktívne prehliadanie prepojení medzi daňovými subjektmi s možnosťou 

navigácie v „pavučine“ vzťahov. 

 Prepojenie na ostatné moduly dátového skladu (Data Mining a iné). 

 Vyhľadanie subjektu podľa rôznych kritérií. 

 Web aplikácia integrovaná do prostredia existujúceho portálu DWH. 

 Tlač výstupov a export do formátov PDF, Excel. 

 

Modul Analýza  dát 

 Analytická (OLAP ) vrstva dátového skladu navrhnutá v prostredí MS SQL 

Server 2008 Analyses Services. 

 Dimenzia  daňových subjektov, umožňujúca rozpad údajov na detail,  obsahuje 

viac ako 3,5 milióna členov. 

 Akcie v OLAP kockách prepojených na reporty, umožňujúce vyvolať reporty 

pre zobrazenie  detailných údajov. 

 Definované výkonové ukazovatele (KPI) poskytujú informácie pre účely 

rozhodovania. 
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 V rámci riešenia sú definované  perspektívy,  ktoré ponúkajú zúžený pohľad na 

OLAP kocky tak,  aby používateľ mal dostupné iba relevantné dimenzie a fakty 

pre konkrétnu oblasť. 

 Definované nové hierarchie v dimenziách zvyšujú prehľadnosť a variabilitu 

analýzy údajov. 

 Umožňuje nastavenie prístupových práv na OLAP kocky podľa definovaných 

rolí používateľov dátového skladu. 

 

 

Vývoj finančného ukazovateľa subjektu v aplikácii Analytický List 

 

Zobrazenie prepojenia subjektov v aplikácii Analytický List 
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Prínosy  

 Zvýšenie efektivity vyhľadávania informácií o daňovom subjekte. 

 Rozšírenie možností analýzy daňových subjektov: 

o zobrazenie vývoja vybraných hodnôt ukazovateľov za posledných 5 

rokov v grafickej a tabuľkovej podobe; 

o možnosť analyzovať finančno-ekonomické ukazovatele;  

o možnosť prehliadať prepojenia medzi daňovými subjektmi. 

 Zvýšenie produktivity pracovníkov DR SR pri príprave podkladov.  

 Zvýšenie výkonu prepočtu aktualizácie analytickej vrstvy dátového skladu. 

 Zvýšenie výkonu generovania výstupov z dátového skladu. 

 Zlepšenie prevádzkových vlastností analytickej vrstvy dátového skladu. 

 

 

 

Citát 

„Aplikácie Analytický list a Analýza dát poskytujú používateľom komplexné informácie 

o daňovom subjekte, zvyšujú efektivitu práce a podporujú nachádzania súvislostí. 

Prínos pre pracovníkov daňovej správy, hlavne používateľov v oblasti analytickej 

činnosti, je predovšetkým pri vyhľadávaní a odhaľovaní rizikových daňových subjektov, 

ktoré sa vyhýbajú plneniu daňových povinností a podieľajú sa na ostatných negatívnych 

dopadoch na plnení príjmov ŠR. Aplikácia Analytický list poskytuje širokospektrálny 

pohľad na daňový subjekt a jeho správanie. Poskytuje komplexný daňový, ekonomicko-

finančný a vzťahový výstup, a preto má vysokú mieru využiteľnosti u používateľov na 

všetkých stupňoch riadenia, prvotne manažérov daňovej správy. Výstupy vo forme 

tabuliek a grafov poskytujú informácie v prehľadnej forme a majú vysokú vypovedaciu 

hodnotu.“  

 

 

Ing. Vladimír Mižúr, námestník generálneho riaditeľa pre informatiku, Daňové 

riaditeľstvo Slovenskej republiky 
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Produkty a technológie 

Použitá softvérová technológia: 

Microsoft 

 MS Windows Server 2003 Enterprise  

 MS Windows Server 2003 Enterprise x64 

 MS SQL Server 2008 Enterprise x64 

 MS Office System 2007 

 MS Office System 2003 

  .NET Framework 3.5 -  ASP.NET, Silverlight 3 

Technológie tretích strán 

 IBM Informix 9 

 IBM AIX 5 

 Informatica Power Center 7 

 

Zhrnutie hardvérovej technológie: 

Databázový server pre OLAP - HP DL380, Quad Core Xeon, EM64T 

Relačný databázový server - IBM RS6000 64-bit 

Aplikačný a web server – HP DL380, DualCore Xeon 

 

 

 

 


