Záznam
z 1. pracovného stretnutia Expertnej skupiny PS9 pri Komisii pre
štandardizáciu informačných systémov verejnej správy
uskutočneného 13. septembra 2012 v NASES
Zúčastnení:
Radoslav Feďo (ÚV SR - NASES, predseda), Roland Takács (ÚV SR – NASES, člen),
Ľubomír Straka (MPSVaR SR, člen), Tibor Baďura (SK8, člen), Gabriel Fedorko (ITAS,
zástuca)
Ospravedlnení:
Rastislav Janota (ÚV SR – NASES, člen), Ľubomír Goryl (ITAS, člen), Pavol Frič (ITAS,
člen)
Neospravedlnení:
Alojz Ondrovič (MK SR, člen), Zuzana Vidová (MV SR, člen), Alexander Hesoun (MZ SR,
člen), Pavel Hajdin (ÚGKaK SR, člen), Ján Továrňák (ÚGKaK SR, zástupca)

Program zasadnutia:
1. Úvod a krátky opis činnosti expertnej skupiny (informácia).
2. Zámer činnosti pracovnej skupiny PS9, príprava novelizácie Výnosu o štandardoch
pre IS VS a pripravované štandardy v gescii pracovnej skupiny (informácia
a diskusia).
3. Organizačné záležitosti PS9 (informácia a diskusia).
4. Ostatné.

Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie expertnej (pracovnej) skupiny PS9 pri komisii pre štandardizáciu
informačných systémov verejnej správy (ďalej len „PS9“) viedol predseda PS9 Radoslav
Feďo (ÚV SR - NASES). Záznam z priebehu zasadnutia (pracovného stretnutia) zapisoval
Radoslav Feďo (ÚV SR - NASES).
1. Úvod a krátky opis činnosti expertnej skupiny

Úvodné slovo predniesol predseda PS9 p. Feďo, ktorý privítal zúčastnených a v krátkosti
predstavil činnosť PS9 ako poradného orgánu komisie pre štandardizáciu ISVS. V krátkej
diskusii sa zúčastnený členovia PS9 zhodli, že práca tejto skupiny je miestom pre odbornú
diskusiu k zásadným štandardom z hľadiska integrácie informačných systémov verejnej
správy (ďalej len „ISVS“) vydávaným MF SR ale aj k ďalším praktickým technickým
problémom v oblasti integrácie ISVS. Členovia skupiny sa zhodli, že správne nastavenie
štandardov pre integráciu ISVS je dôležitou podmienkou zabezpečenia funkčnosti
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ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) a ďalších riešení pre oblasť eGovernmentu.
Ďalej odovzdal slovo členovi PS9 p. Takácsovi (ÚV SR – NASES).
2.

Zámer činnosti pracovnej skupiny PS9, príprava novelizácie Výnosu
o štandardoch pre IS VS a pripravované štandardy v gescii pracovnej skupiny

p. Takács informoval PS9 s požiadavkami na štandardy pre integráciu ISVS a stručne
popísal návrh hrubej špecifikácie týchto požiadaviek. V informácii bol p. Takácsom
spomenutý aj historický kontext vzniku týchto požiadaviek až do vyprofilovania potreby
vzniku samostatnej expertnej skupiny pre integráciu ISVS. V následnej diskusii
zúčastnený členovia prejavili zhodu, aby primárnou pracovnou úlohou PS9 bola príprava
nasledujúcich štandardov (tiež bol odsúhlasený ich pracovný názov):
-

Návrh štandardu pre Atribúty SAML tokenu
(hrubá špecifikácia: Definícia atribútov tokenu, ktorý bude použitý pre federovanie
identít medzi autoritatívnym zdrojom ÚPVS a informačnými systémami verejnej
správy, ktoré budú informáciu o identite využívať pre určenie (prihláseného)
užívateľa, ktorý vykonáva akcie na portály organizácie, ktorá prevádzkuje ISVS takzvané multi-doménové SSO.),

-

Návrh štandardu dátových prvkov pre údaje o role IS
(hrubá špecifikácia: Definícia štandardu dátového prvku roly, ktorý bude použitý pre
nastavovanie oprávnení identít v rámci ISVS),

-

Návrh štandardu pre Rozhranie externej EKS
(hrubá špecifikácia: Definícia štandardu pre Prístupové rozhranie EKS/elektronická
komunikačná schránka/. Toto rozhranie budú používať všetky IS, ktoré sa chcú
pripojiť na eDesk a čítať správy zo schránky správ.),

-

Návrh štandardu pre Formulár pre zastupovanie
(Definícia štandardu pre formulár splnomocňujúci zastupovanie pre konkrétny úkon.),

-

Návrh štandardu pre systémové hlásenie
(hrubá definícia: Definícia štandardu pre Systémové hlásenie ISVS. Systém
vykonávajúci požadované činnosti musí poskytovať informácie o vykonaní
jednotlivých krokov, hlásenia o vzniku chýb, prípadne možného vzniku problémov.),

-

Návrh štandardu pre štatistické hlásenia systémov
(hrubá špecifikácia: Definícia štandardu pre Štatistické hlásenie systému ISVS.)
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3.

Organizačné záležitosti PS9

p. Feďo oboznámil prítomných členov PS9 s návrhom vybraných organizačných opatrení
pre činnosť PS9:
-

Pre efektívnu prácu skupiny bude v kompetencii NASES poskytnutý elektronický
priestor pre zdieľanie spracovávaných pracovných dokumentov, ktorý bude prístupný
všetkým členom PS9. Organizačné otázky bude zabezpečovať predseda skupiny.

-

Skupina bude v rámci svojej činnosti prednostne (pred fyzickým rokovaním) a
v maximálnej možnej miere používať elektronické komunikačné prostriedky, pričom
tento spôsob komunikácie bude akceptovaný aj v prípade pracovných hlasovaní
v pripomienkovaní návrhov štandardizačných dokumentov spracovávaných skupinou
(tj. obdoba dištančného hlasovania, ako je u komisie).

Všetci zúčastnený členovia s predmetným návrhom predsedu PS9 vyjadrili súhlas.
4.

Ostatné

Vo voľnej diskusii p. Baďura, p. Takács a p. Fedorko stručne uviedli skúsenosti z ich
činnosti v iných pracovných skupinách zriadených pri komisii pre štandardizáciu ISVS,
a diskutovali o prierezových oblastiach ostatných pracovných skupín k skupine PS9.
Úlohy a závery:
1. Členovia skupiny, poverujú predsedu p. Feďa zabezpečením úloh podľa bodu 3.
T: do 21.9.2012
2. Predseda skupiny zašle záznam z 1. pracovného rokovania PS9 všetkým členom
skupiny a MF SR.
T: do 20.9.2012
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