Záznam
z 12. stretnutia Komisie pre štandardizáciu informačných systémov
verejnej správy
uskutočneného 29. júna 2012 na MF SR
Zúčastnení:
Pavel Bojňanský (MF SR, predseda), Peter Bíro (MF SR, podpredseda), Ján Hochmann (MF
SR, člen), Pavel Antalík (MH SR, člen), Pavol Capek (MK SR, člen), Rudolf Frýželka
(MPRV SR, člen), Marek Čanecký (MS SR, zástupca), Martin Horňák (MŠVVR SR,
zástupca), Gabriel Kozma (MZ SR, zástupca), Ondrej Kliment (MŽP SR, člen), Igor Hladík
(SÚTN, člen), Šimon Mičunek (ÚV SR, zástupca), Tibor Baďura (SK8, člen), Gabriel Kukliš
(ZMOS, člen), Ján Domankuš (Únia miest Slovenska, člen), Roland Takács (ITAS, člen),
Miloš Šrámek (SISp, člen), Ľubor Illek (SOIT, člen), Gabriela Krajčovičová (MF SR,
prizvaná), Ivan Vazan (MF SR, prizvaný), Radoslav Feďo (ÚV SR, prizvaný)
Ospravedlnení:
Zuzana Vidová (MV SR, člen), Dušan Harmat (MV SR, zástupca), Peter Bäck (MDVRR SR,
člen), Martin Kapusta (MDVRR SR, zástupca)
Neospravedlnení:
Peter Meňky (MPSVR SR), Csaba Tarczy (ŠÚ SR), Peter Hajdin (ÚGKK SR, člen)

Program zasadnutia:
1. Úvod a krátky opis činnosti Komisie pre nových členov (informácia).
2. Zmena štatútu Komisie (informácia).
3. Očakávaná činnosť Komisie a jej pracovných skupín, príprava novelizácie Výnosu
o štandardoch pre IS VS (informácia a diskusia).
4. Transformácia vydávania niektorých štandardov z listinného do elektronického
prostredia (diskusia)
5. Vplyv Európskeho štandardizačného fóra na činnosť Komisie (informácia).
6. Metodický pokyn kategorizácie citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti (návrh SOIT,
diskusia).
7. Interné štandardy interoperability (návrh SOIT, diskusia).
8. OpenData (návrh SOIT, diskusia).
9. Koncepcia využívania softvéru vo verejnej správe (návrh SOIT, diskusia).
10. Dodržiavanie štandardov (návrh SOIT, diskusia).
11. Ostatné.
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Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (ďalej len
„Komisia“) viedol podpredseda Komisie P. Bíro. Záznam na požiadanie podpredsedu
Komisie zapisovala G. Krajčovičová (MF SR).
1. Úvod a krátky opis činnosti Komisie pre nových členov

Úvodné slovo predniesol predseda Komisie p. Bojňanský, ktorý privítal zúčastnených
a v krátkosti predstavil činnosť Komisie najmä novým členom. V tejto súvislosti
poďakoval členom za doterajšiu činnosť a pochválil ich za získanie ceny, ktorú Komisii
v predchádzajúcom období udelila medzinárodná organizácia Free Software Foundation
Europe. Skonštatoval aj, že Komisia je prioritným miestom nielen pre odbornú diskusiu k
štandardom vydávaným MF SR, ale k iným technickým požiadavkám pre informačné
systémy či už v národnom alebo medzinárodnom prostredí. Správne nastavenie
štandardov je podľa jeho slov dôležitou podmienkou zabezpečenia interoperability
a funkčnosti vytváraných riešení e-Governmentu.
Ďalej odovzdal slovo a vedenie stretnutia podpredsedovi Komisie p. Bírovi.

2.

Zmena štatútu Komisie

P. Bíro informoval Komisiu o zmene jej štatútu, ktorý jej ako poradnému orgánu
Ministerstva financií SR vyplýva z jeho interných riadiacich aktov.
Zmena nadobudla účinnosť 20. júna 2012 a týkala sa najmä nasledovných oblastí:
•

Rozšírenie počtu členov z 19 na 25 z dôvodu umožnenia účasti ďalším rezortom
ústrednej štátnej správy a ponechanie voľných miest pre prípadné nominácie
relevantných občianskych alebo odborných organizácií.

•

Úprava povinných organizácií v rozpise členov.

•

Zahrnutie postupu pre dištančné hlasovanie z pôvodného záveru 5. stretnutia
Komisie. Postup bol zahrnutý s jednou odlišnosťou a to s pozmenením stavu pre
členov neúčastniacich sa dištančného hlasovania. Povinnosť dištančne hlasovať je
pre všetkých členov záväzná, pasívnosť niektorých členov v minulosti spôsobovala
hraničnosť s platnosťou hlasovania a preto bola v súlade s procesmi niektorých
pracovných skupín Európskej únie prijatá táto zmena.

•

Niektoré legislatívno-technické úpravy.

Komisia prijala zmenu štatútu bez výhrad.

3.

Očakávaná činnosť Komisie a jej pracovných skupín, príprava novelizácie
Výnosu o štandardoch pre IS VS

P. Bíro informoval o inicializácii ďalšej novely výnosu o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy (ďalej len „výnos“), ktorá obvykle prebieha každé približne 2
2

roky. Optimistický odhad účinnosti je k 1. januáru 2013, ale bude to závisieť aj od
zosúladenia s pripravovaným zákonom „o e-Governmente“, pripravenosti procesu
elektronizácie vydávania štandardov (viac v bode 4) a zrelosti spracovania podkladov pre
novelizáciu. P. Bíro informoval aj o tom, že pokiaľ budú niektoré oblasti pripravovanej
štandardizácie v zásadných rozporoch alebo nedostatočne pripravenom stave, do aktuálnej
novely nebudú zaradené. V prípade ich výraznej dôležitosti však môže byť ďalšia
novelizácia spustená skôr ako o 2 roky. Termín uzavretia znenia novely zatiaľ nebol
stanovený.
Podľa informácií zo stretnutia MF SR ku dňu konania 12. stretnutie Komisie eviduje
niekoľko návrhov nových štandardov resp. návrhov na zmenu tých existujúcich. P. Bíro
vyzval jednotlivých predkladateľov, aby v krátkosti informovali o predložených návrhoch:
•

SOIT navrhlo zaoberať sa nasledovnými štandardmi:
o Komunikačné aplikačné protokoly, ktoré považuje za dôležité najmä pre
komunikáciu s ústredným portálom verejnej správy. S týmito štandardmi
súvisí aj návrh zo strany ÚV SR.
o Tabuľkové súbory a ďalšie otázky,
pripomienkového konania k výnosu.

otvorené

z predchádzajúceho

o Štandardy v oblasti digitalizácia kultúrneho dedičstva, kde podľa SOIT
existuje niekoľko tém, ktoré by bolo vhodné štandardizovať. K tomuto
návrhu sa ozval zástupca MK SR p. Capek a uviedol, že odporúča prípadný
návrh konzultovať najprv s MK SR, čo nepriamo podporil aj p. Bíro
komentárom, že je potrebné identifikovať čo presne by bolo vhodné
štandardizovať (či už povinne alebo odporúčajúco vo forme metodiky).
•

ITAS navrhlo opätovne sa zaoberať zaradením formátu OOXML do povinných
formátov, nakoľko ho považuje za dostatočne zrelý.

•

MŠVVŠ SR predložilo návrh štandardu pre e-learning SCORM, ktorý patrí najmä
do webového prostredia a je významným štandardom, používaným napr.
ministerstvom obrany USA.

•

ÚV SR v zastúpení organizáciou NASES predložili návrhy 6 štandardov, ktoré sa
týkajú chatu, notifikačných správ, SMS správy, systémových hlásení
a elektronickej identifikácie (SAML 2.0) v prostredí elektronických služieb
verejnej správy.

•

MF SR informovalo o tom, že spracováva rozšírenie súčasného štandardu pre
elektronické formuláre, kde členov Komisie informovalo o aktívnej práci PS6
k tomuto rozšíreniu. Najbližšie stretnutie PS6 sa bude konať 3. júla 2012.
Predpokladom je vydanie metodického pokynu k vytváraniu elektronických
formulárov a jeho následné transformovanie do povinných a odporúčajúcich
štandardov.

P. Bíro po predstavení štandardov požiadal tých predkladateľov, ktorí k predloženiu
návrhu neuviedli krátky popis a účel štandardu a nevypracovali kritériá potrebné
k predloženiu návrhu štandardu, aby tak bezodkladne učinili. Takisto požiadal najmä
SOIT o spresnenie návrhov na konkrétne štandardy. MF SR po skompletizovaní všetkých
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krátkych popisov zašle všetkým členom Komisie návrh, ktoré pracovné skupiny Komisie
by sa mali jednotlivými predloženými návrhmi zaoberať. Predpokladá sa, že jednotliví
predkladatelia poskytnú plnú súčinnosť pri práci pridelených pracovných skupín.
P. Bíro ďalej uviedol, že očakáva, že môžu vzniknúť aj ďalšie návrhy, MF SR bude
Komisiu o takomto stave priebežne informovať.
Komisia k uvedenému jednohlasne odsúhlasila dištančné hlasovanie k priradeniu návrhov
do pracovných skupín a hlasovaním odsúhlasila aj procesnú úpravu, navrhnutú zo strany
ITAS, hlasovať o každom predloženom štandarde individuálne (v jednom hromadnom
dištančnom hlasovaní). Pred samotným hlasovaním budú mať členovia 4 dni na
pripomienkovanie návrhu, následne začne hlasovanie s predpokladaným trvaním 5 dní.

4.

Transformácia vydávania niektorých štandardov z listinného do elektronického
prostredia

P. Bíro informoval o zámere MF SR transformovať proces pre čo možno najširší rozsah
štandardov z vydávania v listinnej podobe na vydávanie v elektronickej podobe (najmä
technických rozhraní, dátových prvkov, schém atď.). Komisia už o tejto téme viedla
diskusiu aj v minulosti. Jedným z dôvodov je aj zhoršujúca sa použiteľnosť výnosu a jeho
metodík zvyšovaním rozsahu textu, ktorý je v súčasnosti iba vo forme jednoduchého
textového súboru resp. listinného dokumentu. Predpokladom pre transformáciu je aj
existencia na to určeného miesta (samostatného webového portálu), ktorý bude postupne
spĺňať minimálne nasledovné funkcie:
•

Funkcia 1: Publikácia štandardov, ich metodík a ďalších doplňujúcich informácií
používateľsky efektívnym spôsobom (princípy wiki atď.)

•

Funkcia 2: Elektronizácia činnosti Komisie a jej pracovných skupín, možnosť
hlasovania, riadeného prístupu, zverejňovania pracovných materiálov na verejnú
diskusiu a podobne.

•

Funkcia 3: Zefektívnenie monitorovacích a hodnotiteľských činností dodržiavania
štandardov, poskytnutie nástrojov na sebahodnotenie, poskytovanie riadeného
prístupu do databáz z výsledkami, automatizácia vytvárania štatistík a prehľadu
stavu.

MF SR má v súčasnosti vyhradené určité finančné zdroje a pripravuje verejné
obstarávanie pre takýto portál. Cieľom mať portál k dispozícii k účinnosti novelizovaného
výnosu, inak sa v legislatíve nebude možné o takéto miesto opierať.
P. Illek uviedol, že pokiaľ sa takéto miesto vybuduje, bolo by vhodné zabezpečiť aspoň
zdieľané úložisko dokumentov pre Komisiu a jej pracovné skupiny. P. Šrámek uviedol, že
Slovenská informatická spoločnosť by mohla vytvoriť takýto priestor, nakoľko aj
v súčasnosti existuje webové sídlo pre oblasť formátov súborov, ktoré Komisia resp. MF
SR oficiálne podporujú.
P. Bíro odvetil, že gesčná sekcia MF SR pre štandardizáciu súčasne nedisponuje
aplikáciou, ktorá by vedela zabezpečiť funkcie úložiska a na jeho vytvorenie by bolo opäť
potrebné verejné obstarávanie. Ďalej uviedol, že pre MF SR je potrebný priamy dohľad
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(garancia obsahu) nad takýmto sídlom a takisto riadenie prístupu a dostatočné
bezpečnostné prvky. P. Šrámek prisľúbil, že sa pokúsi preskúmať situáciu vo svojej
organizácii a perspektívne ponúknuť riešenie. O takejto možnosti bude informovať
Komisiu do približne 2 týždňov, presnejší dátum nevedel garantovať.
P. Kozma v tejto súvislosti uviedol, že MZ SR má v procese zatiaľ nevydanú vyhlášku
o zdravotníckych štandardov, kde sa takisto očakáva novelizácia a v testovacej fáze majú
elektronicky vydávaný katalóg štandardov. Odporúča preto zvážiť, či by Komisia resp.
MF SR nevyužila obdobný spôsob. P. Bíro uviedol, že overí uvedenú možnosť. Zároveň
navrhol vybudovať recipročné zastúpenie v štandardizačných pracovných skupinách
oblasti eHealth, ktoré bolo už v minulosti prisľúbené, ale nikdy nenastalo. P. Kozma
ponúkol zastúpenie vo výkonnej pracovnej skupine pri NCZI, p. Bíro uviedol, že vhodné
by bolo najmä v Komisii priamo pri MZ SR, aby nenastala obdobná situácia ako nedávno
pri návrhu dátových rozhraní pre komunikáciu MZ SR a zdravotných poisťovní, ktoré
viedlo k rozporovému konaniu. P. Bíro v tejto súvislosti upozornil, že všetky štandardy,
ktoré sa týkajú informačných systémov verejnej správy, musí v zmysle zákona č.
275/2006 Z. z. odsúhlasiť MF SR, nezávisle od toho, ktorý orgán ich vydáva.
P. Takács podotkol, že verejnejší prístup k štandardizačným pracovným dokumentom
v ITAS takisto navrhoval už dávnejšie a mal otázku k procesu napr. vydávania
elektronických formulárov – na akej úrovni sa má schvaľovať a či má alebo nemá
následne súčasťou zdĺhavého procesu vydávania výnosu. P. Bíro potvrdil, že toto nie je
účelom, všetky elektronicky vydávané štandardy prejdú iba odborným posúdením súladu
so štandardmi (napr. Komisiou, na to určenou pracovnou skupinou a podobne) a následne
budú vydané, pričom za vecnú správnosť (napr. pri el. formulároch) zodpovedá
predkladateľ.
P. Takács navrhol, aby si niektorá pracovná skupina prevzala túto tému ako svoju úlohu, p.
Bíro navrhol PS5 (optimalizácia procesov), voči čomu Komisia nemala výhrady.

5.

Vplyv Európskeho štandardizačného fóra na činnosť Komisie

P. Bíro informoval Komisiu o vzniku Európskej multilaterálnej platformy pre
normalizáciu v oblasti IKT, ktorá súvisí s revíziou normalizačného rámca EÚ. Pre
Komisiu najdôležitejšou činnosťou je vydávanie zoznamu tzv. „IKT špecifikácií“ (v
slovenskom ekvivalente „štandardov“), ktoré majú byť súčasťou verejných obstarávaní
v členských štátoch EÚ.
Problematická môže byť najmä kolízia so slovenskou legislatívou v oblasti štandardov
a použitie rámca FRAND (s možnými poplatkami) pre doteraz bezplatne používané
štandardy (napr. WCAG), pokiaľ sa vzhľadom na širokosť členstva v platforme nepodarí
zabezpečiť dostatočnú záruku ochrany práv ČŠ, čo svojim vyjadrením podporil aj
zástupca SÚTN p. Hladík. Jednotliví zástupcovia ČŠ na tom intenzívne pracujú, za SR je
členom p. Bíro, jeho zástupcom je p. Svatík (SÚTN). Platforma zatiaľ nezačala svoju
výkonnú činnosť, predpoklad je niekedy ku koncu 3. kvartála 2012.
P. Bíro informoval, že Komisia potom musí byť pripravená rýchlo reagovať, nakoľko
schvaľovacie lehoty a lehoty predkladania materiálov na platformu sú značne rýchle (v
rozsahu niekoľkých týždňov) a bude potrebné zabezpečiť stanoviská k akceptovateľnosti
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predložených návrhov v národnom prostredí. P. Bíro bude o takejto situáciu informovať
keď nastane.
6.

Metodický pokyn kategorizácie citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti

P. Illek predstavil uvedený návrh, ktorý vychádza zo stavu rozličných výkladov
prístupnosti tzv. „bezpečnostných údajov“ o informačných systémoch a vágnosti takejto
„definície“. Zároveň skonštatoval, že táto téma sa týka najmä oblasti sprístupňovania
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., kde MF SR v súvislosti s transpozíciou PSI
v súčasnosti presadilo nezverejňovanie takýchto informácií pre opakované použitie údajov
a predpoklad je rozšírenie tohto vymedzenia na celkové sprístupňovanie. Navrhol preto
vypracovať metodiku, ktorá by kategorizovala čo je vhodné a čo nie je vhodné z pohľadu
bezpečnosti o IS VS zverejňovať.
SOIT aj MF SR začali v tejto téme spoluprácu už v minulom roku, vzhľadom na určité
úpravy vtedajšej novely zákona 211/2000 Z. z. však bola táto činnosť pozastavená a bolo
by vhodné ju obnoviť.
MF SR záujem o takúto metodiku potvrdilo a uviedlo, že v nedávnom rozporovom konaní
vystupovali na strane MF SR aj ďalšie úrady (najmä Úrad na ochranu osobných údajov
a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), bolo by preto vhodné zapojiť aj ich.
Komisia sa po diskusii zhodla, že táto metodika patrí do jej záberu činnosti a hlasovaním
jednohlasne odsúhlasila zriadenie ad hoc pracovnej skupiny na túto tému s kódovým
označením PS10. Pracovná skupina bude existovať na dobu určitú do vydania uvedenej
metodiky. Predsedom bude p. Bíro, členovia Komisie môžu navrhnúť nominantov do
PS10, jedinou podmienkou je plná základná znalosť oblasti informačnej bezpečnosti,
výhodou je znalosť postupov pre slobodný prístup k informáciám. Návrhy nominantov by
mali zaslané do 7 dní od stretnutia Komisie, aby bolo možné začať vlastnú pracovnú
činnosť. Podkladové dokumenty by mali byť zaslané do ďalších približne 7 dní.
7.

Interné štandardy interoperability

P. Illek uviedol, že štandardy vo výnose sa v súčasnosti zameriavajú najmä na externú
komunikáciu, bolo by však vhodné spracovať niečo aj pre tú internú, nakoľko vznikajú
rôzne nevhodné situácie (napr. vo vzťahu k dodávateľom, ale aj inde). Ideálne by bolo
vytvorenie tzv. metodík dobrej praxe, ukladanie povinnosti pravdepodobne nie je vhodné.
Rozsah by mohol byť od formátov až po rozhrania.
P. Bíro uviedol, že si vie predstaviť témy ako napr. odporúčané textácie do zmlúv
s dodávateľmi v súvislosti s informačnou bezpečnosťou, metodika ako od dodávateľa
získať „odpočet“ dodržiavania jednotlivých štandardov (vyhlásenie nepovažuje za
postačujúce) a podobne. Ďalej uviedol, že ak niekto z členov navrhne konkrétnu tému
a skoordinuje vytvorenie príslušnej metodiky, MF SR takúto činnosť uvíta, ale
v súčasnosti vzhľadom na ostatné prioritnejšie úlohy nedisponuje žiadnymi ľudskými
zdrojmi, ktoré by k tomu mohlo poskytnúť.
8.

OpenData

P. Illek otvoril túto v súčasnosti populárnu tému, ktorá súvisí aj s transpozíciou smernice
o opakovanom použití informácií verejného sektora (PSI), s tým že sa zameral najmä na
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projekt opendata.gov, ktorý je podľa jeho slov v gescii Splnomocnenca vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti. Skonštatoval, že by bolo vhodné štandardizovať príslušné
metadáta resp. spôsoby zverejňovania údajov, pričom „legislatívni“ gestori Ministerstvo
spravodlivosti SR a Úrad vlády SR nemajú dostatočné technické a znalostné zázemie na
takúto činnosť, preto by bolo vhodným gestorom takejto štandardizácie MF SR.
Problémom nevhodných formátov a podobne by mohla byť napr. diskriminácia.
P. Bíro zhodnotil, že uvedený portál zatiaľ príliš údajov neposkytuje, navyše je
sprístupnený prostredníctvom zvláštnej domény mimo .sk („sl-gov.demo.ckan.org“),
z obsahu nie je možné vyčítať ani kto je správcom a preto je hodnovernosť aktuálneho
portálu minimálne pochybná. Takýto portál by v súlade s podobnými projektmi
v zahraničí mal poskytovať jednoznačnú garanciu pravosti údajov, fungovať v licenčne
a bezpečnostne overenom prostredí a takisto je povinný dodržiavať štandardy pre IS VS.
P. Takács sa opýtal, či je záujem riešiť osobitne každý takýto projekt alebo je cieľom tejto
aktivity nejaká všeobecnejšia štandardizácia metaúdajov. P. Illek potvrdil druhú možnosť.
P. Bíro uviedol, že pokiaľ ÚV SR resp. príslušný gestor osloví MF SR, je možné iniciovať
spoluprácu podobne ako keď MF SR dodatočne „zachraňovalo situáciu“ pri zverejňovaní
zmlúv, objednávok a faktúr, je však potrebné uviesť, čo konkrétne by bolo potrebné
vyriešiť. Ďalej uviedol, že prebieha aj určitá politická diskusia ktorý úrad bude z vecnej
stránky gestorom oblasti „otvorených údajov“.

9.

Koncepcia využívania softvéru vo verejnej správe

P. Illek uviedol, že dokument Koncepcia využívania softvéru vo verejnej správe bol
svojho času dobrý, ale v súčasnosti nie je v podstate dodržiavaný, nevyplývajú z neho
žiadne sankcie a ďalším problémom je kompetenčná nejasnosť gestorstva tohto
dokumentu – Úrad pre verejné obstarávanie alebo MF SR. Takisto by bolo vhodné
vyhodnotiť jeho aktuálnosť.
P. Takács skonštatoval, že to je dokument vlády SR, ktorý nepatrí do štandardizácie
a odporúča riešiť túto tému osobitne s MF SR mimo Komisie.
P. Illek odvetil, že uvedený dokument považuje za určité štandardy pre verejné
obstarávanie.
P. Bíro informoval, že uvedený dokument bol vytvorený mimo procesov Komisie a
štandardizácie, aj keď sa ho tejto témy okrajovo dotýka, preto ho zatiaľ nepovažuje za
predmet zamerania Komisie. Prisľúbil však prediskutovať túto tému s predsedom
Komisie, ktorý je zároveň vecným gestorom informatizácie spoločnosti a následne
informovať Komisiu o výsledku tejto diskusie. V súlade s konštatovaním p. Takácsa
odporúčal SOIT formálne v tejto veci osloviť predsedu Komisie.
10. Dodržiavanie štandardov

P. Bíro úvodom zhodnotil, že aj keď zatiaľ nebola nikomu udelená žiadna formálna
pokuta, boli použité iné metódy vyžadovania nápravy, ktoré mali taktiež nepríjemný
účinok. K téme udeľovania pokút je však potrebné pristupovať citlivo, nakoľko
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v mnohých prípadov sa jedná skôr o nedostatok ľudských či finančných zdrojov, ako aj
nedostatok odbornosti ako uvedomelé porušovanie. Uviedol, že podľa stanoviska vyššie
postavených zástupcov MF SR sa po tohtoročných monitorovaniach budú exemplárne
pokuty udeľovať.
Ďalej uviedol, že pripravovaný zákon o e-Governmente taktiež sprísni požiadavky
a kontrolu. Cieľom monitorovaní je podľa neho aj získavanie prehľadu o úrovni
implementácie rôznych oblastí štandardizácie v národnom prostredí, SR je v tomto jedna
z najpokročilejších krajín EÚ.
P. Takács odporúčal vytvoriť miesto, kde by bolo možné zasielať podnety. P. Bíro
reagoval, že takým miestom je už dlhú dobu standard@mfsr.sk, problémom však
zostávajú relevantné ľudské zdroje na strane MF SR. Jedným z pomocných riešení je
podľa neho aj tzv. „tlak zvonku“, kde napr. v kauze „webové sídlo Slovenskej národnej
galérie“ významne napomohla medializácia, pretože samotné nedodržiavanie štandardov
nespôsobuje ani tak problém MF SR, ale práve používateľom daných služieb a nástrojov.
P. Takács ďalej navrhol zvýšiť propagáciu vyššie uvedenému miestu, vyriešiť potrebné
ľudské zdroje a zefektívniť príslušnú represívnu činnosť t.j. aby to celé nefungovalo iba
na báze e-mailov.
Komisia sa hlasovaním jednohlasne zhodla na požiadavke, aby MF SR:
•
•
•

zefektívnilo proces nahlasovania porušení štandardov,
propagovalo miesto pre nahlasovanie porušení,
zabezpečilo dostatočné ľudské zdroje zo strany MF SR pre tento proces.

11. Ostatné

P. Takács navrhol riešiť situáciu ľudských zdrojov MF SR v oblasti štandardizácie
redistribúciou predsedníctva niektorých pracovných skupín Komisie na iné úrady, kde sa
zástupca ÚV SR (NASES) prihlásil k vedeniu PS9 a PS6, voči čomu MF SR ani ostatní
členovia Komisie nemali principiálne námietky. P. Bíro v tejto súvislosti informoval
o svojom dočasnom dlhodobejšom odstúpení z aktívneho pôsobenia z bližšie
neuvedených dôvodov s uvedením, že bude potrebné delegovať najmä administratívnoprocesné náležitosti na iné ľudské zdroje MF SR, viaceré pracovné skupiny však
vzhľadom na svoj obsah nemôžu byť mimo gescie MF SR. Prechod gescie PS6 bude
riešený až k tejto udalosti, PS9 predpokladala gestorstvo ÚV SR od začiatku.
P. Baďura položil otázku v súvislosti s ďalším vývojom centrálneho metainformačného
systému (MetaIS). P. Bíro odvetil, že táto téma súvisí s pripravenosťou Ústredného
portálu verejnej správy, kde je súčasný MetaIS iba základom, z ktorého by malo vzniknúť
prvok centrálnej architektúry, využiteľný na plne automatizované presmerovávanie
elektronických služieb verejnej správy a modelovanie e-Governmentu.
Ďalšie stretnutie Komisie sa predpokladá až v okamihu, keď budú k dispozícii výstupy
z pracovných skupín, najneskôr však k pripravenej podobe novely výnosu. Väčšina tém sa
bude podľa možnosti zabezpečovať dištančným hlasovaním.
MF SR v najbližšom období predpokladá aktivitu najmä PS4, PS5, PS6, PS9 a PS10,
možno PS1.
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Úlohy a závery:
1. Členovia Komisie, ktorí predložili návrhy štandardov overia a doplnia krátky popis
jednotlivých návrhov a vypracované kritériá pre schvaľovanie štandardov.
T: 3.7.2012
2. MF SR rozošle návrh distribúcie štandardov podľa bodu 1 do jednotlivých pracovných
skupín. Ku zaradeniu každého návrhu prebehne najprv pripomienkové konanie (4 dni)
a následne osobitné dištančné hlasovanie.
T: 10.7.2012
3. SISp bude informovať Komisiu o možnostiach vytvorenia úložiska pre zdieľanie
dokumentácie Komisie a jej pracovných skupín.
T: 14.7.2012
4. PS5 sa bude zaoberať témou transformácie štandardov z listinného do elektronického
prostredia a vytvorí návrh možného postupu.
T: priebežne, september 2012
5. PS6 sa bude zaoberať vytvorením metodického pokynu pre vytváranie elektronických
formulárov.
T: priebežne, september 2012
6. Bola zriadené ad hoc PS10 pre vytvorenie Metodického pokynu kategorizácie
citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti. Po jeho vytvorení bude pracovná skupina
zrušená.
T: priebežne, október 2012
7. Členovia Komisie môžu nominovať členov do PS10, podmienkou nominácie je aspoň
plná základná znalosť v oblasti informačnej bezpečnosti. SOIT zašle MF SR
podklady, ktoré boli k téme PS10 vytvorené v predchádzajúcom období.
T: 6.7.2012
8. P. Bíro overí relevantnosť zaradenia Koncepcie využívania softvéru vo verejnej správe
do súboru činností Komisie, SOIT k tejto téme zašle podporný formálny list na
predsedu Komisie.
T: 1.8.2012
9. MF SR odporúča MF SR vytvoriť miesto a zefektívniť spôsob ohlasovania porušení
štandardov a posilniť príslušné ľudské zdroje.
T: 1.9.2012 (ľudské zdroje), 1.10.2012 (miesto)
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