Záznam
z 13. stretnutia Komisie pre štandardizáciu informačných systémov
verejnej správy
uskutočneného 29. januára 2013 na MF SR
Zúčastnení:
Pavel Bojňanský (MF SR, predseda), Peter Bíro (MF SR, podpredseda), Ján Hochmann (MF
SR, člen), Pavel Antalík (MH SR, člen), Rastislav Machel (MK SR, člen), Miroslav Gáborčík
(MS SR, člen), Martin Horňák (MŠVVR SR, zástupca), Zuzana Vidová (MV SR, člen), Eva
Kostrecová (MZ SR, zástupca), Ondrej Kliment (MŽP SR, člen), Igor Hladík (SÚTN, člen),
Čsaba Tarczy (ŠÚ SR, člen), Radoslav Feďo (ÚV SR, člen), Tibor Baďura (SK8, člen), Ján
Domankuš (Únia miest Slovenska, člen), Roland Takács (ITAS, člen), Miloš Šrámek (SISp,
člen), Ľubor Illek (SOIT, člen), Ivan Vazan (MF SR, prizvaný), František Tomajko (ÚV SR,
prizvaný)
Ospravedlnení:
Neospravedlnení:
Peter Bäck (MDVRR SR, člen) vrátane zástupcu, Rudolf Frýželka (MPRV SR, člen) vrátane
zástupcu, Peter Meňky (MPSVR SR, člen) vrátane zástupcu, Pavel Hajdin (ÚGKK SR, člen)
vrátane zástupcu, zástupca ZMOS

Program zasadnutia:
1. Úvod (informácia).
2. Odpočet úloh a vyhodnotenie činnosti pracovných skupín (informácia).
3. Informácia o aktivitách Európskej multilaterálnej platformy pre normalizáciu v oblasti
IKT (informácia).
4. Informácia o pripravovanej smernici EÚ o prístupnosti webových stránok orgánov
verejného sektora (informácia).
5. Metodický pokyn pre kategorizáciu citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti (diskusia).
6. Metodický pokyn pre tvorbu a využívanie elektronických formulárov (diskusia).
7. Metodický pokyn pre štandardný predmet zákazky, podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní a zmluvné podmienky v oblasti IKT (diskusia).
8. Zahájenie novely výnosu o štandardoch pre IS VS (diskusia).
9. Štandardy, týkajúce sa IS VS, vydávané inými orgánmi VS (diskusia).
10. Ostatné.
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Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (ďalej len
„Komisia“) viedol podpredseda Komisie P. Bíro. Záznam zapisoval podpredseda
Komisie.
1. Úvod

Úvodné slovo predniesol predseda Komisie p. Bojňanský, v ktorom privítal zúčastnených,
pochválil činnosť pracovných skupín a zároveň upozornil na potrebu aktívnej účasti
nominovaných členov, ktorá nie je vždy dostačujúca. Ďalej uviedol, že v roku 2013 sa
očakáva pripravenie, schválenie a vydanie novely výnosu o štandardoch pre IS VS,
pričom ukončenie prípravných prác sa očakáva približne k júnu 2013.
Ďalej zdôraznil, že je nešťastné, že mnohé úrady sa pokúšajú svojvoľne vydávať rôzne
„de facto“ štandardy, pričom ak sa tieto týkajú IS VS, je k tomuto v zmysle zákona č.
275/2006 Z. z. potrebný súhlas Ministerstva financií SR a nastávajú zbytočné spory,
ktorým je možné predísť. Práve Komisia je podľa neho miestom na diskusiu akýchkoľvek
technických štandardov ohľadom IKT a preto je vhodné ju k tomu patrične využívať.
Ďalej odovzdal slovo a vedenie stretnutia podpredsedovi Komisie p. Bírovi.
Ten privítal najmä nových členov a vo všeobecnosti vytkol členom nedostatočné
oznamovanie účasti na zasadnutí, ktoré spôsobuje organizačné komplikácie.
2.

Odpočet úloh a vyhodnotenie činnosti pracovných skupín

P. Bíro skonštatoval, že prakticky všetky úlohy z predchádzajúceho stretnutia Komisie
boli splnené, jedinou doposiaľ nesplnenou naďalej zostáva posilnenie ľudských zdrojov
ministerstva pre oblasť štandardizácie.
Ďalej informoval o činnosti jednotlivých pracovných skupín za obdobie od posledného
stretnutia Komisie, kde:
•

PS1, PS2, PS7 a PS8 nezasadali.

•

PS3 nezasadala, ale komunikovala v elektronickej forme, najbližšie zasadnutie
bude už o 2 dni.

•

PS4 zasadala 2x, spracovávala predložené technické štandardy,

•

Pri PS4 bola zriadená tematická podskupina pre Open Source, ktorá 1x zasadala,
jej cieľom je zaoberať sa hlavne analýzou výhod a nevýhod prechodu na open
source, táto pracovná skupina nadväzuje aj na úlohu z posledného stretnutia
Komisie,

•

PS5 vzhľadom na nedostatočné aktívne členstvo nemohla zasadať, bude potrebná
revízia zastúpení,

•

PS6 bola najaktívnejšia a zasadala 8x v roku 2012 a 1x v roku 2013, jej výstupom
bol Metodický pokyn pre tvorbu a využívanie elektronických formulárov,

•

PS9 zasadala 1x, jej témou bol elektronický priestor na diskusiu k štandardom
2

a spracovávanie návrhov štandardov pre integráciu s Ústredným portálom verejnej
správy,
•

PS10 zasadala 2x a priebežne diskutovala aj elektronicky, jej výstupom je
Metodický pokyn pre kategorizáciu citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti.

Ďalej uviedol, že v priebehu roku 2013 sa od pracovných skupín očakáva najmenej
nasledovná činnosť:
•

PS1: analýza súladu dátových schém ADMS zo strany Európskej únie.

•

PS2: závisí najmä od úradov, ktoré tvoria priestorové informácie (ÚGKK SR,
MPVR SR, MŽP SR, MO SR, MDVRR SR), MF SR má v tejto pracovnej skupine
najmä úlohu mediátora. ÚGKK SR ohlásil predpoklad predloženia určitých
štandardov v tejto oblasti, ale zatiaľ sa tak neudialo.

•

PS3: analýza a revízne práce v oblasti prístupnosti z dôvodu transpozície smernice
o prístupnosti a spracovávanie štandardov pre publikáciu informácií
v elektronickej podobe (zahŕňa aj otvorené údaje).

•

PS4: vypracovávanie stanovísk pre všetky technické aspekty štandardov.

•

PS5: analýza a návrh procesu transformácie vydávania štandardov z listinnej do
elektronickej formy.

•

PS6: transformácia metodiky k elektronickým formulárom do podoby povinných
štandardov, príprava technickej časti elektronických formulárov, návrh
univerzálnych formulárových oddielov, testovanie pilotných elektronických
formulárov.

•

PS7: v závislosti od dispozičných ľudských zdrojov, MF SR vyvíja viaceré
terminologické aktivity, v príprave je najmä terminológia pre oblasť informačnej
bezpečnosti.

•

PS8: pripomienkovanie číselníka životných
k metainformačnému systému verejnej správy.

•

PS9: návrh a spracovávanie integračných schém a komunikačných štandardov.

•

PS10: jej funkčnosť a existencia bude závisieť od využiteľnosti pre ďalšie úlohy
(ďalšia diskusia v bode 5 stretnutia).

situácií

a návrhu

výnosu

P. Bíro vzhľadom na uvedené požiadal o dôslednú revíziu členstiev v pracovných
skupinách, ako aj Komisii samotnej a včasné zabezpečovanie renominácií, pretože napr.
zástupca ZMOS je už podľa známych informácií viac ako pol roka na dôchodku a žiadny
ďalší zástupca nominovaný nebol. MF SR nemá záujem vzhľadom na obmedzené ľudské
zdroje rozširovať počet pracovných skupín, ale podľa možnosti čo najefektívnejšie
využívať tie existujúce.
Ďalej v súvislosti s činnosťou PS6 vyzval jednotlivých členov, aby v prípade záujmu
predložili návrh možných pilotných elektronických formulárov vo svojej gescii, na
ktorých by bolo možné otestovať vydaný metodický pokyn pred jeho transformáciou do
podoby záväzných štandardov. Termín na predloženie týchto návrhov je do 2 týždňov od
tohto stretnutia, odpovedať je potrebné aj ak nie je záujem predložiť žiadny návrh.
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3.

Informácia o aktivitách Európskej multilaterálnej platformy pre normalizáciu v
oblasti IKT

P. Bíro informoval o činnosti Európskej multilaterálnej platformy pre normalizáciu
v oblasti IKT pri Európskej komisii, kde sa očakáva jej stále zvýšenejšia aktivita a teda
dopad na prácu Komisie.
Táto platforma ma podľa EK zasadať štvrťročne v Bruseli, jej cieľom je identifikovať,
ktoré štandardy, ktoré nie sú normami, je možné ďalej oficiálne používať najmä vo
verejnom obstarávaní a oficiálnych dokumentoch. Na tieto účely si vypracovala svoje
vlastné kritériá nesúladné s CAMSS (tieto používa Komisia), čo je zatiaľ bezúspešne
kritizovali viaceré členské štáty EÚ. Konzultácia tejto platformy má prebiehať
prostredníctvom verejného webového sídla, ktoré však zatiaľ nie je k dispozícii.
Výsledkom činnosti bude zoznam identifikovaných IKT štandardov, pričom použitie
zoznamu nie je záväzné, samotný zoznam vraj nebude zverejnený (z neznámych
dôvodov), iba príslušné rozhodnutia.
Podľa informácií z EK dostala 22 návrhov, z toho bolo 7 prijatých, 10 sa ešte vyhodnocuje
a 5 sa nebude analyzovať. Prvé hodnotené štandardy sú IPv6, XML a ECMA, kde p. Bíro
požiadal najmä zástupcov ITAS a SOIT o vyjadrenie do piatku (1. február 2013), nakoľko
najbližšie stretnutie platformy bude 7. februára 2013.
Najväčším problémom sú termíny pre predkladanie a pripomienkovanie dokumentov,
ktoré sú veľmi krátke a EK pri tomto navyše nedodržiava vlastné postupy.
4.

Informácia o pripravovanej smernici EÚ o prístupnosti webových stránok orgánov
verejného sektora

P. Bíro informoval Komisiu o novej smernici o prístupnosti, ktorú pripravuje EK a ktorú
bude Slovensko transponovať v ďalšom období, a to v oblasti štandardov prístupnosti.
Tento dokument bol prvý krát predložený na pripomienkovanie v rámci EK v polovici
januára 2013.
•

Návrh predpokladá povinnú úroveň WCAG 2.0 AA, a to pre 12 vymenovaných
služieb verejnej správy, pričom sa napr. zvažuje rozšírenie na celý sektor dopravy
resp. redakčné systémy. Do budúcnosti sa predpokladá nahradenie WCAG 2.0
európskym štandardom, ktorý sa zatiaľ iba pripravuje.

•

Návrh obsahuje aj povinné monitorovanie zo strany členských štátov, zatiaľ
v neznámom rozsahu a podľa neznámej metodiky, ktorú EK ešte iba vydá, ako aj
povinné správy a notifikácie pre EK.

•

Transpozícia do národnej legislatívy sa očakáva k 31. decembru 2014, povinná
implementácia k 31. decembru 2015.

MF SR už spracovalo a predložilo k návrhu množstvo výhrad, pričom niektoré sú
zásadného charakteru. Národná odborná diskusia k tejto téme sa bude viesť
prostredníctvom pracovnej skupiny 3 (PS3).
5.

Metodický pokyn pre kategorizáciu citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti

Metodický pokyn bol výstupom z PS10 a bol vydaný v nadväznosti na novelu zákona č.
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211/2000 Z. z., ktorá transponovala smernicu o znovupoužití informácií verejného
sektora. V budúcnosti sa očakáva zosúladenie t.j. rozšírenie ochrany bezpečnostných
informácií na celý rámec zákona, kde Ministerstvo spravodlivosti SR indikovalo začiatok
činnosti v druhej polovici roka 2013 a k tomuto obdobiu sa teda očakáva aj aktivita zo
strany MF SR.
Zástupca SOIT v súvislosti s otázkou zachovania PS10 uviedol, že tejto oblasti sa bude
podľa neho v budúcnosti potrebné venovať aj ďalej a keď už pracovná skupina existuje, je
možné ju využiť na obdobné témy. Toto podporil aj zástupca ÚV SR.
Komisia v súvislosti s otázkou zachovania PS10 hlasovaním schválila jej ponechanie (14
za, 1 proti, 1 sa zdržal).
Komisia ďalej hlasovaním rozhodla o rozšírení jej kompetencií na celú oblasť
bezpečnostných štandardov (14 za, 2 sa zdržali), v tejto súvislosti bude zmenený aj názov
PS10.
6.

Metodický pokyn pre tvorbu a využívanie elektronických formulárov

Metodický pokyn vznikol intenzívnou činnosťou PS6 najmä ku koncu roka 2012. P. Bíro
v tejto súvislosti ako predseda PS6 pozitívne ocenil aktívny prístup komerčného sektora
a zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Úradu vlády SR a zástupcu Vyšších
územných celkov. Naopak negatívne zhodnotil prácu zástupcu Ministerstva zdravotníctva
SR. Očakáva sa, že metodický pokyn bude zohľadnený v príslušnom projekte OPIS
ohľadom Modulu elektronických formulárov.
P. Bíro informoval, že jednou z úloh, ktoré teraz PS6 má, je identifikácia, ktoré
požiadavky z metodického pokynu majú byť povinné a ktoré odporúčané.
P. Kostrecová v súvislosti s uvedenými informáciami poukázala na zmenu personálneho
obsadenia dotknutých úradov v oblasti zdravotníctva v nedávnom období a prisľúbila
zabezpečenie aktívnej činnosti MZ SR v pracovných skupinách.
P. Bíro naznačil, že by uvítal aktívnu participáciu aj zo strany samospráv, ktoré majú veľa
dobre známych formulárov.
7.

Metodický pokyn pre štandardný predmet zákazky, podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní a zmluvné podmienky v oblasti IKT

Prvá verzia bola vydaná 18. decembra 2012, verzia 1.5, ktorá vznikla po pripomienkach
Úradu pre verejné obstarávanie, mal byť podľa informácií publikovaná 29. Alebo 30.
januára 2013. Metodický pokyn by mal byť sumárom ostatných existujúcich pokynov
v tejto oblasti.
P. Bíro uviedol, že MF SR v ďalšom období privíta odborné diskusie k technickým
odporúčaniam a príkladom, nakoľko dokument považuje za otvorený.
P. Šrámek mal otázku k právnej záväznosti tohto metodického pokynu, kde p. Bíro
odvetil, že tento dokument je iba odporúčajúci, t.j. jeho používanie je dobrovoľné.
P. Hladík mal otázku, do akej miery dokument implementuje požiadavky spomínanej
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európskej platformy. P. Bíro uviedol, že procesné náležitosti EÚ k verejnému obstarávaniu
by mali kontrolovať a zosúlaďovať najmä pracovníci Úradu pre verejné obstarávanie, MF
SR sa zameriava práve na pohľad IKT a to, čo sa v tomto duchu objaví na platforme, bude
zohľadnené v tomto dokumente (napr. vzhľadom na tému cloud computingu). Ďalej
avízoval aj očakávania v súvislosti s aktuálnou revíziou oblasti autorského práva.
P. Illek podotkol, že metodický pokyn nemôže nahradiť právne predpisy typu uznesenie,
avšak veľmi túto tému víta a chcel by sa tomu ďalej venovať, ideálne v niektorej
pracovnej skupine. P. Vazan oznámil, že metodický pokyn zohľadňuje dlhoročné
skúsenosti s obstarávaním na strane štátneho orgánu, ale každé rozširovanie je vítané. P.
Bíro doplnil, že metodický pokyn nenahradil existujúce predpisy, ale obsahovo ich zhrnul
a samozrejme sa očakáva procesná odborná diskusia, otázne je však v akom pracovnom
zoskupení.
Podľa p. Takácsa je Komisia technologickou skupinou a MF SR by malo pre oblasť
verejného obstarávania založiť osobitnú skupinu, nakoľko členovia Komisie nie sú ani
právnici ani odborníci na verejné obstarávanie, čo podporil aj p. a p. Illek tomu
neodporoval.
P. Machel v tejto súvislosti požiadal o zapojenie relevantného útvaru MK SR a to najmä
v oblasti autorského práva.
P. Bíro túto tému uzavrel s tým, že na ďalšiu prácu bude využitá interná pracovná skupina,
ktorú založilo MF SR v spolupráci s ÚVO a to jej rozšírením na osobitnú externú
pracovnú skupinu mimo hierarchie Komisie. V tejto súvislosti vyzval členov Komisie
o nomináciu zástupcov v termíne do 2 týždňov a osobitne požiadal p. Machla o procesné
zabezpečenie nominácie v rámci MK SR.
P. Kostrecová dodatočne uviedla, že podľa nej by mali byť štandardizované aj akceptačné
kritériá v zmluvách, takže by táto téma nemala byť úplne mimo práce Komisie. P. Bíro
odvetil, že prácou osobitnej skupiny sa vytvára iba procesný postup, Komisia sa k tomu
v ďalšom období samozrejme môže vyjadrovať, pričom záväznosť takýchto výstupov
(štandardov) by mal podľa neho prioritne riešiť ÚVO.
8.

Zahájenie novely výnosu o štandardoch pre IS VS

Na stretnutí bola zahájená novela výnosu o štandardoch pre IS VS. P. Bíro v tejto
súvislosti informoval o procese povinnej notifikácie EK pre technické regulácie, ktoré
predpokladane predĺži schvaľovací proces výnosu o približne 3 mesiace.
V súvislosti s vlastnou novelou sa očakáva riešenie najmä nasledovných tém:
•

Zosúladenie s pripravovaným zákonom o elektronickom výkone verejnej moci,
a to najmä v oblasti terminológie (napr. elektronické formuláre).
o Súvisiacou témou je transformácia vydávania niektorých štandardov iba do
vydávania v elektronickej forme, kde môže vzniknúť požiadavka na novelu
niektorých častí zákona č. 275/2006 Z. z. o IS VS.
o P. Takács navrhol nezaoberať sa štandardmi v elektronickom prostredí, ale
štandardom zverejňovania technických špecifikácií systémov (t.j. týkal by
sa práve registrov, základných komponentov e-Governmentu), a to tak, aby
sa vedeli informačné systémy prispôsobovať. P. Bíro reagoval, že práve
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o tej forme je potrebné diskutovať a nájsť najlepšie možné právno-vecné
riešenie a podotkol, že netreba zabúdať ani na požiadavky EÚ v tejto
oblasti (napr. INSPIRE). Cieľom je nastaviť všeobecný proces, ktorý bude
možné použiť pre každý úrad, pričom tento proces bude flexibilný
a odolný, vydané špecifikácie bolo stále možné považovať za štandardy,
avšak nebudú musieť prechádzať úplným schvaľovacím procesom. Touto
témou sa bude opätovne zaoberať PS5. Členovia Komisie boli opätovne
požiadaný o revíziu členstva v PS5.
•

Návrhy štandardov vyplývajúce z OPIS-u – v tejto súvislosti avízovali
predpokladanú štandardizáciu ÚV SR (30 návrhov), ÚGKK SR (neznámy rozsah)
a možno MV SR (v súvislosti eID kartami), ostatné úrady participujúce v OPIS
štandardizáciu vo svojej pôsobnosti nepredpokladajú.

•

Štandardy predložené v predchádzajúcom období:
o ITAS – ooXML – PS4 diskutovala o návrhu na zaradenie medzi povinné pre
čítanie. V tejto súvislosti PS4 diskutovala aj návrh zosúladenia formátu ODT
na rovnakú úroveň.
o MF SR – elektronické formuláre – bola vytvorená metodika, z ktorej vzniknú
štandardy.
o MŠVVR SR – SCORM – práce k návrhu boli podľa zástupcu MŠVV SR zatiaľ
prerušené na neurčito.
o ÚV SR (NASES) – 6 návrhov – k niektorým boli otázky k účelu a spôsobu
vyhodnocovania schém, najpodstatnejším bol SAML 2.0, kde bol predkladateľ
vyzvaný na doplnenie kritérií, čo sa aj stalo, neskôr bolo predložených
ostatných 24.
o SOIT – komunikačné aplikačné protokoly, tabuľkové súbory – zatiaľ
nedoplnené – zástupca SOIT prisľúbil dopracovanie.

•

Štandardy pre elektronické formuláre – v súlade s bodom 6 stretnutia.

•

Štandardy pre prístupnosť – v súlade s bodom 4 stretnutia, bude potrebné či bude
potrebná revízia štandardov prístupnosti a ak áno, v akom rozsahu. K tejto téme
bola avízovaná aj potreba otvorenia otázky Javascriptu resp. akejkoľvek aktívnej
interakcie používateľov webových sídiel.

•

Štandardy pre Open Data – predkladateľom je splnomocnenec vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti.
o P. Pašiak predstavil návrh, ktorý vyplýva z Akčného plánu pre otvorené
vládnutie, schváleného vládou SR vo februári 2012. Navrhované štandardy by
mali podľa neho slúžiť pre účely portálu otvorených dát, návrh je výsledkom
práce osobitnej pracovnej skupiny splnomocnenca vlády. Ambíciou dokumentu
bolo objasniť jednotlivým úradom čo sa od nich požaduje pre účely uvedeného
portálu. P. Pašiak by uvítal prediskutovanie návrhu v pracovných skupinách
Komisie a zaradenie do rámca štandardizácie IS VS.
o P. Bíro k návrhu uviedol rôzne pripomienky, ako napr. potreba harmonizácie
procesnej stránky vytvorenia takýchto štandardov (mandát na vydávanie
takýchto štandardov má MF SR, MV SR ani splnomocnenec vlády SR takým
nedisponujú, zároveň je vhodné zosúladiť činnosti Komisie a jej skupín (najmä
PS3) s pracovnou skupinou splnomocnenca vlády SR), potreba doplnenia
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kritérií pre posudzovanie štandardov, najmä pre technické formáty, kde je
dodržať štandardizačný proces, vyjasnenie si charakteru dokumentu, problém
s nadväznosťou na existujúcu terminológiu (dátové prvky, referenčné údaje),
otázka samotného portálu, jeho garancie a vlastníctva, ktorý v tejto chvíli
nespĺňa ani základné požiadavky štandardov, obsah je v značnom rozsahu
v angličtine, neintuitívnosť vyhľadávania, neexistencia metodík.
o P. Pašiak prejavil záujem o aktívnu spoluprácu pri vyriešení predložených
pripomienok, pričom uviedol, že portál je v súčasnosti vo vlastníctve jednej
britskej súkromnej firmy, ktorý obdobne využívajú viaceré štáty, avšak uvažuje
sa aj o vytvorení vlastného portálu. Portál nenesie žiadne údaje, je iba
knižnicou s informáciami, kde sa nachádzajú.
o P. Bíro otvoril ešte aj procesnú otázku vzájomnej harmonizácie portálu
s centrálnym metainformačným systémom a modulmi ÚP VS.
o P. Illek skonštatoval, že návrh bude vhodné rozdeliť do podoby štandardov aj
metodík, a zároveň v súvislosti s činnosťou PS3 bude do nej smerovať
prípadné iné otázky, týkajúce sa zverejňovania informácií.
o P. Pašiak prisľúbil zabezpečenie účasti zástupcu predkladateľa na PS3.
•

Štandardy pre cloud computing (tzv. Cloud Ready) – predkladateľom je ITAS.
o V krátkodobom období budú vydané ako odporúčanie OPIS v rámci procesov
OPIS, v strednodobom období návrh prejde procesom štandardizácie.
o P. Bíro mal všeobecnú výhradu k merateľnosti jednotlivých požiadaviek,
ktorou sa bude potrebné zaoberať. Otázkou bolo, či bude zriadená osobitná
skupina alebo bude využitá niektorá existujúca pracovná skupina.
o P. Šrámek položil otázku, či je vo verejnej správe vôbec možné používať cloud
computing, kde p. Bíro odvetil, že vo verejnej správe sa používa najmä
privátny cloud a ďalej doplnil, že EK v minulom roku vydala stratégiu k tejto
téme, a práve v roku 2013 začala spracovávať mapovanie štandardov pre cloud
computing s očakávanou správou ku koncu roka 2013 a očakávanými ďalšími
výstupmi v rozmedzí 2013 až 2015.
o Podľa p. Takácsa návrh nehovorí o samotnom cloude, ale o tom, aby
vznikajúce IS boli „cloudovateľné“, t.j. mohli byť prevádzkované napr. na
spoločnom dátovom centre.
o Podľa p. Baďuru navrhované kritériá skôr popisujú ako by mal fungovať cloud,
otázkou je teda či sa teda v tejto oblasti majú štandardizovať aplikácie
a systémy alebo samotný cloud. Doplňujúcou otázkou bolo, či nevypustiť slovo
cloud a nevenovať sa iba kritériám pre aplikácie vo verejnej správe vo
všeobecnosti.
o P. Kostrecová uviedla, že problém je ešte skôr a to už v „hostingu“ a preto
položila otázku, či existujú štandardy pre hosting. P. Bíro odvetil, že existujú
bezpečnostné štandardy, ktoré sa týkajú komunikácie s tretími stranami, kde je
správne nastavenie bezpečnosti v plnej zodpovednosti dotknutých úradov.
o Na základe záverov Komisie sa Komisia nebude zaoberať krátkodobým
obdobím, otázkami cloudu sa je potrebné zaoberať, gesčnou pracovnou
skupinou pre štandardizáciu návrhu bude PS10 (cloud ready pre aplikácie), na
základe jej práce sa uvidí, ktoré požiadavky zostanú mimo rámca jej vecného
záberu a bude s nimi potrebné ďalej naložiť resp. prideliť ich do inej PS.
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Zástupca ITAS v tejto súvislosti prisľúbil účasť relevantné zástupcu na PS10
a skonštatoval, že Komisia môže po vytvorení výstupu PS10 rozhodnúť
o ďalšom proces návrhu aj dištančne. P. Machel požiadal aj o diskusiu v oblasti
SLA, ktoré majú úzky súvis s cloudom. P. Bíro opätovne upozornil na
zabezpečenie revízie a renominácie členstiev v PS10.

9.

•

Dátové štandardy na základe štandardov EÚ, najmä formátu ADMS a príslušných
schém (Core Business Vocabulary 1.0, Core Person Vocabulary 1.0, Core Location
Vocabulary 1.0, Core Public Services 0.05). P. Bíro vyzval členov revidovať
zástupcov PS1 a zabezpečiť najmä účasť tvorcov databáz a registrov. Zároveň
požiadal o indikáciu záujmu o diskusiu v medzinárodnom meradle resp. priamu
participáciu na tvorbe týchto štandardov, ktorú môže MFS R sprostredkovať.

•

Štandardy základných znalostí informačnej bezpečnosti (vyplývajúce z národnej
stratégie pre informačnú bezpečnosť), v úvodnej podobe budú pravdepodobne
vydané ako metodický dokument, predpokladom je vyžadovanie určitých
vedomostí pre určité pozície najmä v súvislosti s kritickou infraštruktúrou štátu.
Pravdepodobným miestom diskusie bude PS10, pričom sa očakáva spolupráca
MŠVVR SR.

•

Štandardy pre sieťové protokoly – zmena IPv6 na striktne povinné. Otáznou je
zefektívnenie implementácie. P. Bíro vyzval členov, aby zaslali prípadné návrhy na
zlepšenie implementácie IPv6 a jednotliví členovia by mali zaslať aj krátku
informáciu o tom, ako bolo IPv6 implementované v ich organizáciách.

•

Štandardy pre formáty na elektronické podpisovanie – očakáva sa zosúladenie
predpisov v gescii MF SR a NBÚ, kde by podľa iniciatívneho návrhu NBÚ mohol
prebehnúť presun príslušných formátov z vyhlášky NBÚ do výnosu MF SR. Táto
téma je zatiaľ v štádiu interných diskusií. Táto téma súvisí aj s pripravovanou
smernicou o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách.

•

Osobitné spresnenia znenia výnosu, kde budú napr. menené formulácie štandardu
pre vlastnosti elektronických služieb verejnej správy (predbežne by sa to mohlo
byť zaradené do PS5 alebo PS9).

Zahájenie novely výnosu o štandardoch pre IS VS

P. Bíro skonštatoval, že momentálne sa úrady používajú výrazne nevhodný postup, kde sa
v legislatívnych dokumentoch skryto objavujú rôzne štandardy. V tejto súvislosti
upozornil, že podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o IS VS musí každý takýto štandard
odsúhlasiť MF SR, takže v súčasnosti vznikajú zbytočné rozporové konania, keďže tieto
návrhy má MF SR k dispozícii až v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
MF SR preto vyzvalo zástupcov úradov, aby akékoľvek takéto predpisy alebo návrhy
vopred predložili na Komisiu resp. prediskutovali s MF SR, aby sa vyhlo problémom
v ďalšom konaní.
10. Ostatné

Zástupca MŽP SR mal otázku ohľadom referenčných údajov a postupu vzniku ich
zoznamu resp. vzniku zoznamu referenčných registrov, ktorý by mal existovať podľa
pripravovaného zákona o elektronickom výkone verejnej moci. V tejto súvislosti
upozornil, že napr. ÚGKK sa uchádza o gestora referenčných určitého množstva
priestorových údajov prostredníctvom katastra resp. ZB GIS, ale z pohľadu národnej
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infraštruktúry pre priestorové informácie, ktorá je v gescii MŽP SR, majú presnejšie údaje
niektoré iné inštitúcie.
P. Bíro odvetil, že legislatívnu stránku bude riešiť uvedený zákon, praktickú stránku by sa
mohla zaoberať napr. PS1, najmä otázkou identifikácie aké údaje sú referenčné a následne
kde sa nachádzajú. Začínať sa bude od „jednoduchých“ údajov, referenčné údaje väčšinou
vznikajú na základe nejakej legislatívy a vedú sa tam, kde vzniká zdrojová evidencia,
pričom tieto informácie musia byť overené, inak nebude môcť riadne fungovať transakčná
úroveň služieb.
P. Šrámek položil otázku využiteľnosti wiki, ktorú vytvorila Slovenská informatická
spoločnosť v súvislosti s pripravovaným „štandardizačným portálom“. P. Bíro odpovedal,
že k vydávaniu je potrebné oficiálne štátom garantované miesto, následné metodické
rozšírenie a činnosti Komisie a jej pracovných skupín je samozrejme využiteľné.
Ďalšie stretnutie Komisie sa predpokladá až po prvých výstupoch pracovných skupín.
Úlohy a závery:
1. Zástupcovia ITAS a SOIT zašlú svoje stanoviská k návrhu štandardov pre Európsku
multilaterálnu platformu pre normalizáciu v oblasti IKT
T: 1.2.2013
2. Členovia Komisie v súvislosti s predpokladanou prácou pracovných skupín zrevidujú
svoje zastúpenia v nich.
T: 12.2.2013
3. Členovia Komisie zhodnotia a zašlú návrhy možných elektronických formulárov vo
svojej gescii, na ktorých bude možné otestovať metodiku pre elektronické formuláre
alebo zašlú skonštatovanie neexistencie takéhoto návrhu.
T: 12.2.2013
4. Členovia Komisie zašlú návrhy zlepšenia implementácie IPv6 a prijaté postupy v tejto
súvislosti v organizáciách, ktoré zastupujú.
T: 12.2.2013
5. Členovia Komisie predložia každý pripravovaný návrh štandardov v gescii ich úradu
pre jeho vydaním (resp. pred predložením do medzirezortného pripomienkového
konania), ktorý sa týka IS VS, na diskusiu s MF SR, a to najmä pri návrhoch
obsiahnutých v legislatívnych predpisoch.
T: priebežne
6. PS10 bude transformovaná na pracovnú skupinu pre bezpečnostné štandardy.
T: ihneď
7. Jednotlivé pracovné skupiny sa budú zaoberať pridelenými úlohami.
T: priebežne, jún 2013
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