Záznam
z 19. stretnutia Pracovnej skupiny pre štandardizáciu formulárov elektronickej
verejnej správy (PS6)
uskutočneného 5. apríla 2013 na MF SR

Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR, predseda), Ľubomír Straka (MPSVR SR, člen), Zita Šupáková (MS SR,
člen), Kamil Horváth (MZ SR, člen), Ján Továrňák (ÚGKK SR, člen), Tibor Baďura (SK8
[VÚC TN], člen), František Tomajko (ÚV SR [NASES], zástupca), Anton Somora (ITAS
[Posam], člen), Marcel Vychopeň (ITAS [ICZ Slovakia], člen), Pavol Frič (SISp, člen), Peter
Matejka (Dimano, člen), Mária Voznická (Mazuma, člen), Roman Fordinál (SOIT, člen),
Štefan Szilva (nezávislý, člen), Andrea Lukáčiková (SBA [ČSOB], člen), Tatiana Stanová
(SBA [UniBank], člen), Ján Mlynár (GlobalTel, prizvaný)
Ospravedlnení:
Anna Levčíková (MF SR, člen), Martin Valluš (Cora Geo, člen), Vladimír Trepák
(Software602, člen)
Neospravedlnení:
Alena Malachovská (MV SR, člen), Pavol Cífer (Únia miest Slovenska [mesto Lučenec],
člen), Mariana Hurná (Únia miest Slovenska [mesto Prešov], člen), Vladimír Kanás (Únia
miest Slovenska [eSlovensko], člen), Peter Švec (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
člen), Ľudovít Keszegh (ATOS, člen), Peter Bočák (eGov Systems, člen)

Program zasadnutia
1. Praktický príklad elektronického formulára od p. Szilvu.
2. Transformácia Metodického pokynu pre tvorbu a používanie e-formulárov do
štandardov pre IS VS
3. Ostatné
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie Pracovnej skupiny pre štandardizáciu formulárov elektronickej verejnej správy
PS6 (ďalej len „PS6“) viedol jej predseda P. Bíro. Záznam zapisoval P. Bíro (MF SR).

Úvodné informácie
P. Bíro otvoril krátku diskusiu k elektronickým formulárom Daňového portálu ČR, ktoré
ako príklad zaslal p. Fordinál. P. Bíro zhodnotil určitú nejednotnosť riešenia, ale
v podstate by sa aj pri e-formulárov v SR mohlo ísť obdobnou cestou. P. Bíro zhodnotil aj,
že britská obdoba je používateľsky a dizajnovo výrazne príjemnejšia, zatiaľ čo české
riešenie je skôr „programátorské“. Riešenie poskytovalo aj formuláre optimalizované pre
Internet Explorer od verzie 6 a pre iné prehliadače. P. Fordinál naznačil nesúlad
s pripravovanými štandardmi najmä vzhľadom na použitú Javu.
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1. Praktický príklad elektronického formulára od p. Szilvu
P. Szilva iniciatívne vytvoril príklad jednoduchého elektronického formulára. P. Szilva
požiadal o diskusiu k nemu najmä z dôvodu rovnakého pochopenia niektorých
technických častí a pojmov. Ďalej v krátkosti popísal jednotlivé časti a funkcie.
P. Somora položil otázku, načo je prezentačná schéma pre vypĺňanie, ak je výsledkom
XHTML alebo HTML.
P. Szilva odvetil, že požiadavkou je aj prenositeľnosť medzi rôznymi platformami.
P. Mlynár uviedol, že off-line verziu nie je povinná, aj keď je vhodná. Dôležitá je podľa
neho najmä možnosť vizualizácie vyplneného e-formulára.
P. Somora povedal, že by bolo potrebné, aby bolo na ÚPVS štandardné rozhranie na
vypĺňanie.
P. Mlynár odvetil, že ÚP VS bude poskytovať funkciu úložiska e-formulárov, validačné
schémy pre e-formuláre a vizualizácie pre e-formuláre a bude poskytovať aj možnosť
vyplnenia, ale nie pre všetky existujúce technológie, t.j. bude poskytovať určitý základný
nástroj.
P. Somora doplnil, že práve pripravované štandardy by mali zároveň určovať aj funkcie
toho základného nástroja.
P. Krnáč poznamenal, že existoval určitý XML FormPlayer (funkčná v tej dobe iba pod
IE), ktorý bolo možné považovať za takýto základný nástroj a tento poskytoval napr. aj
funkcie ukladania údajov.
P. Vychopeň vzhľadom na svoje praktické skúsenosti zhodnotil, že návrh p. Szilvu je
funkčný. Ako možný problém označil off-line režim, kde je vzhľadom na Java skripty
obtiažne prenášať inteligenciu formulára.
Nasledovala rozsiahla diskusia ohľadom prezentačnej schémy, vlastných riešení
a prenositeľnosti.
P. Mlynár upozornil, že finalizácia funkčnej špecifikácie nástroja v MEF je práve v tomto
období, zásadné zmeny preto už asi nebudú zapracovateľné, preto dávali za dodávateľa
pripomienky k metodickému pokynu.
P. Bíro dodal, že v PS6 zatiaľ neboli prednesené žiadne konkrétne pripomienky NASES
prípadne od dodávateľa k metodickému pokynu.
P. Mlynár uviedol, že v súvislosti s tvorbou MEF bolo testovaná transformácia do PDF,
kde však existuje rozdielnosť medzi rôznymi aplikáciami na to určenými, aj keď iba cca.
na úrovni 98-99%.
P. Bíro upozornil, že ak budú aplikácie riešené súčasnými „programátorskými“
prostrediami, budú mať používatelia problém, nakoľko v súčasnej dobe takéto nástroje
používajú iba technicky zdatnejší, ktorých je výrazná menšina oproti celkovému počtu
potenciálnych používateľov elektronických služieb verejnej správy. Cieľom je dosiahnuť,
aby sa používateľ dostal cez jedno miesto k formulárom (nezávislé od ich „fyzického“
uloženia / poskytnutia), bude to pre neho jednotné a bude to vedieť využiť „single-signon“ (jeho autentifikáciu). Tento cieľ podporili aj iní členovia PS6.
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P. Frič položil otázku, či majú byť funkcie uloženia a podobne funkciou e-formulára alebo
rozhrania. P. Bíro odvetil, že toto už Metodický pokyn rozlišuje.
P. Szilva požiadal o užšiu spoluprácu s NASES resp. dodávateľom MEF, napr. vo forme
prezentácie. P. Mlynár s prezentáciou súhlasil v horizonte cca. jedného mesiaca. P. Szilva
apeloval na skorší dátum. P. Mlynár odvetil, že návrh MEF sa nachádza na partnerskom
portáli, v rámci mesiaca sa skončí vývoj. P. Bíro doplnil, že by ho tiež zaujímal súlad
vývoja s požiadavkami s Metodického pokynu, pričom uviedol, že o stretnutie tohto typu
bolo požiadané už viac krát. P. Mlynár prisľúbil pracovné stretnutie s prezentáciou
v týždni od 15. apríla 2013, presný dátum sa dohodne v spolupráci s MF SR v pondelok
8.4.2013, o čom budú členovia PS6 informovaní. O účasť prejavila záujem väčšina členov
PS6, členovia boli vyzvaní uviesť počet predpokladaných účastníkov z ich strany.
P. Bíro záverom požiadal, aby bol príklad p. Szilvu „vyčistený“, t.j. jednotliví členovia
PS6 by ho mali približne do týždňa spripomienkovať a p. Szilva by mal buď sám alebo
v spolupráci s inými členmi PS6 pripomienky zapracovať.

2. Transformácia Metodického pokynu pre tvorbu a používanie e-formulárov do
štandardov pre IS VS
P. Bíro upozornil, že definičná časť bude zosúlaďovaná so znením zákona
o elektronickom výkone verejnej moci, ktorý je však zatiaľ v schvaľovacom procese a tak
je potrebné počkať na jeho finálne znenie.
Diskusia nadväzovala na predchádzajúce stretnutie a pokračovala od bodu 3.1:
•

K bodu 3.1.1 – bolo vypustené znenie „a publikované“ z predvetia.

•

K bodu 3.1.2, písm. b) – k automatizovaným kontrolám bolo doplnené vysvetlenie
doplnením „najmä syntax“).

•

K bodu 3.1.6 – slovo „celej“ bolo vypustené a za „informatizácie“ bolo doplnené
slovo „spoločnosti“, zároveň bol opravený pojem „vzor elektronického
formulára“.

•

K bodu 3.1 – bol doplnený samostatný bod, ktorý ako povinné určí manuálny online spôsob vypĺňania prostredníctvom webového prehliadača.

•

Časť 3.1 bude v dôvodovej správe prípadne čiastočne v zákone o elektronickom
výkone verejnej správy.

•

K bodu 4.1.2 – vzhľadom na sémantickú nesprávnosť bola vypustené znenie od „,
najmä na...“

•

Bod 4.1.3 bude v dôvodovej správe.

•

Poskytnutie off-line verzie nebude zatiaľ povinné resp. predpisované. K tejto téme
prebehla rozsiahla diskusia.

•

Bod 4.2.1 bude v dôvodovej správe.

•

K bodu 4.2.3 bolo pred slovo „klávesnice“ doplnené slovo „funkcií“.
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•

K bodu 4.2.6 bude v dôvodovej správe doplnené vysvetlené, že značkou sa
rozumie „tag“.

•

K bodu 4.2.10 sa pred slová „nevytvára nový e-formulár“ doplnilo slovo
„obvykle“.

•

Body 4.2.11 a 4.2.12 budú v dôvodovej správe.

Vzhľadom na znenie bodu 4.2.5 bude uskutočnené samostatné stretnutie s PS3 k téme
Java skripty vs e-formuláre.

3. Ostatné
Ďalšie stretnutie PS6 bude približne o mesiac, pričom je možné vzhľadom na blížiaci sa
termín ukončenia prípravných prác k výnosu možné očakávať hustejšiu frekvenciu
stretnutí.

4. Závery
1/ Zaslať pripomienky k príkladu p. Szilvu.
Zabezpečia: členovia PS6

Termín: 19.4.2013

2/ Dohodnúť termín a zabezpečiť stretnutie a prezentáciu k MEF
Zabezpečí: NASES a zástupca dodávateľa MEF
Termín: 19.4.2013
3/ Uskutočniť spoločne s PS3 osobitné stretnutie k téme Java skripty a e-formuláre
Zabezpečí: MF SR
Termín: 5.5.2013
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