Záznam
z 20. stretnutia Pracovnej skupiny pre štandardizáciu formulárov elektronickej
verejnej správy (PS6)
uskutočneného 14. mája 2013 na MF SR

Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR, predseda), Anna Levčíková (MF SR, člen), Ľubomír Straka (MPSVR SR,
člen), Zita Šupáková (MS SR, člen), Tibor Baďura (SK8 [VÚC TN], člen), František
Tomajko (ÚV SR [NASES], zástupca), Anton Somora (ITAS [Posam], člen), Ľudovít
Keszegh (ATOS, člen), Milan Semančák (PPP [Softec], člen), Štefan Szilva (nezávislý, člen),
Andrea Lukáčiková (SBA [ČSOB], člen), Peter Bujna (SBA [UniBank], zástupca), Ján
Terkanič (Slovenská sporiteľňa, prizvaný), Ján Mlynár (GlobalTel, prizvaný)
Ospravedlnení:
Martin Valluš (Cora Geo, člen), Peter Kohaut (Dimano, člen)
Neospravedlnení:
Kamil Horváth (MZ SR, člen), Ján Továrňák (ÚGKK SR, člen), Vladimír Trepák
(Software602, člen), Marcel Vychopeň (ITAS [ICZ Slovakia], člen), Pavol Frič (SISp, člen),
Mária Voznická (Mazuma, člen), Roman Fordinál (SOIT, člen), 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), Peter Bočák (eGov Systems, člen)

Program zasadnutia
1. Transformácia Metodického pokynu pre tvorbu a používanie e-formulárov do
štandardov pre IS VS
2. Diskusia k funkčnosti MEF
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 úvodom informoval o návrhu pilotného e-formulára pre konanie v mene inej
osoby, ktorý vychádzal z pôvodného návrhu NASES.
P. Szilva navrhoval diskutovať o off-line vypĺňaní. P. Bíro presunul diskusiu k tejto téme
na záver revízie metodického pokynu o štandardoch pre e-formuláre.

1. Transformácia Metodického pokynu pre tvorbu a používanie e-formulárov do
štandardov pre IS VS
Diskusia nadväzovala na predchádzajúce stretnutie a pokračovala od bodu 4.3:
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•

K bodu 4.3.3 – ostane odporúčaný.

•

K bodu 4.3.6 – vzhľadom na duplicitu s predchádzajúcimi veta bola posledná veta
vypustená. Spôsob zápisu vo výnose ako O alebo P bude vzhľadom na
dobrovoľnosť tohto bodu prediskutovaná s legislatívou MF SR.

•

K bodu 4.3.8 – bude v dôvodovej správe alebo vo forme príkladu v zátvorke.

•

K bodu 4.3.9 – ostane odporúčaný.

•

K bodu 4.3.10 – bola pozmenená na O a zosúladená s 4.3.11. Bolo skonštatované,
že tento bod je závislý od Java skriptu.

•

K bodu 4.3.13 – ostane odporúčaný.

•

K bodu 4.3.18 – bolo doplnené, že písm. b) sa týka iba prípadu e-formuláru
s počtom formulárových oddielov 5 a viac.

•

K bodu 4.3.19 – bolo doplnené, že sa údaje sa nezmenia iba ak používateľ údaje
nezmení.

V rámci diskusie k bodu 4.3 prebiehala aj rozsiahla diskusia k možnosti zasielania
neúplných podaní.
•

K bodu 4.4.1 – ostane odporúčaný.

•

K bodu 4.4.7 – používanie bodky bolo určené ako povinné. Druhá veta bola
preformulovaná a príklad s dátumom bol vypustený.

•

K bodu 4.4.12 – bude doplnené, že sa má poskytovať aj položka „iné“. Všeobecne
by mal mať poskytovateľ e-formulára možnosť použiť ľubovoľnú položku
z číselníka, t.j. nie iba KODPOL.

•

K bodu 4.5.1 – poznámka pod čiarou č. 43 bola odstránená a zlúčená s poznámkou
č. 44.

•

K bodu 4.6.1 – bolo doplnené, že sa jedná o XSD daného e-formulára.

•

K bodu 4.6.5 – ostane odporúčaný.

•

K bodu 4.6.6 – bolo doplnené, že môžu fungovať aj oba spôsoby naraz.

•

K bodu 4.6.7 – po rozsiahlej diskusii bolo upravené, že chyby môžu byť
prekážkou odoslaniu e-formulára. Na uvážení ostalo zapracovanie aj v kapitole 6.

•

Ku kapitole 4.6 bude
automatizované vypĺňanie

zvážené

prípadné

dopracovanie

s ohľadom

na

2. Diskusia k funkčnosti MEF
P. Szilva zopakoval otázky, ktoré elektronicky položil dodávateľovi MEF. Dodávateľ
MEF na ne odpovedal:
•

transformácia do PDF používa open source implementáciu FO.NET, verziu
dodávateľ overí,
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•

pre nástroj na vypĺňanie bude použitý vnútorný proprietárny formát, pri tejto
nebude XSLT transformácia použitá.

•

ohľadom ZIP kontajnera je otvorená otázka ohľadom jeho podpisovania
a dlhodobej archivácie v súvislosti s podpisom,

•

dodávateľ MEF predpokladá sa, že poskytovateľ e-formulára bude poskytnutý
„vzor“ podpisovať, s čím však najmä zástupca MF SR vzhľadom na neflexibilnosť
nesúhlasil, táto otázka ostala otvorená,

•

kontrola bude iba povinných XSLT transformácií a XSD, iné kontroly sa
nepredpokladajú,

•

používať sa bude podpisovač pre XAdES, ak sa v budúcnosti rozšíri na Slovensku
iný, pravdepodobne bude podporovaný (napr. ASIC),

P. Szilva požiadal o ukážku XSLFO na vyskúšanie resp. aj celý vzorový e-formulár, s čím
dodávateľ MEF súhlasil (bude k dispozícii do približne 2 týždňov).

3. Ostatné
P. Szilva upozornil, že v aktuálnom znení návrhu štandardov bolo AcroForms vypustené
ako povinné. P. Keszegh upozornil na problém s AcroForms – dynamické polia
štandardne zobrazujú cca 2 riadky, ale v skutočnosti môžu obsahovať niekoľko tisíc
znakov, P. Bíro požiadal o presunutie tejto diskusie na začiatok ďalšieho stretnutia
a požiadal členov PS6 o zaslanie presných formulácií otázok.
P. Szilva avízoval návrh doplnenia štandardov ohľadom všeobecnejšej podpory rôznych
platform.
P. Bíro uviedol, že ďalšie stretnutie PS6 bude približne o 2 týždne a bude trvať až pokým
nebude prvá revízia metodického pokynu ukončená.

4. Závery
1/ Zaslať finálne pripomienky k metodickému pokynu pre tvorbu a používanie e-formulárov
do štandardov pre IS VS.
Zabezpečia: členovia PS6

Termín: 28.5.2013

2/ Vypracovanie a zaslanie ukážky XSLFO a vzorového e-formuláru.
Zabezpečí: NASES a zástupca dodávateľa MEF
Termín: 28.5.2013

3

