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55
VÝNOS
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. marca 2014,
o tandardoch pre informaèné systémy verejnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo) pod¾a § 13 ods. 1 písm. a) zákona
è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
Základné ustanovenia
§1
tandardy pre informaèné systémy verejnej správy
Týmto výnosom sa ustanovujú tandardy pre informaèné systémy verejnej správy, ktorými sú
a) technické tandardy, vzahujúce sa na technické
prostriedky, sieovú infratruktúru a programové
prostriedky, a to
1. tandardy pre prepojenie,
2. tandardy pre prístup k elektronickým slubám,
3. tandardy pre webové sluby,
4. tandardy pre integráciu dát,
b) tandardy prístupnosti a funkènosti webových stránok, vzahujúce sa na aplikaèné programové vybavenie pod¾a zákona,
c) tandardy pouitia súborov, vzahujúce sa na formáty výmeny údajov,
d) tandardy názvoslovia elektronických sluieb,
vzahujúce sa na sieovú infratruktúru,
e) bezpeènostné tandardy, vzahujúce sa na technické prostriedky, sieovú infratruktúru, programové
prostriedky a údaje, a to
1. tandardy pre architektúru riadenia,
2. tandardy minimálneho technického zabezpeèenia,
f) dátové tandardy, vzahujúce sa na údaje, registre
a èíselníky,
g) tandardy elektronických sluieb verejnej správy,
vzahujúce sa na údaje, registre, èíselníky a aplikaèné programové vybavenie pod¾a zákona,
h) tandardy projektového riadenia, vzahujúce sa na
postupy a podmienky spojené s vytváraním a rozvojom informaèných systémov verejnej správy,
i) tandardy poskytovania údajov v elektronickom
prostredí, vzahujúce sa na databázové prostredie, spoloèné moduly, aplikaèné programové vybavenie, údaje, registre, èíselníky a formáty výmeny
údajov,
j) tandardy poskytovania cloud computingu a vyuívania cloudových sluieb, vzahujúce sa na technické
prostriedky a programové prostriedky.

§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto výnosu sa rozumie
a) správcom obsahu povinná osoba zodpovedná za
správu obsahu webového sídla a na òom zverejnené
informácie; správca obsahu je zároveò správcom daného informaèného systému verejnej správy,
b) technickým prevádzkovate¾om prevádzkovate¾ informaèného systému verejnej správy pod¾a zákona, ktorý vykonáva èinnosti urèené správcom obsahu v súvislosti s technickou prevádzkou webového sídla,
c) aktívami programové vybavenie, technické zariadenia, poskytované sluby, kvalifikované osoby, dobré
meno povinnej osoby a informácie, dokumentácia,
zmluvy a iné skutoènosti, ktoré povauje povinná
osoba za citlivé,
d) bezpeènostným incidentom akýko¾vek spôsob naruenia bezpeènosti informaèných systémov verejnej správy, ako aj akéko¾vek poruenie bezpeènostnej politiky povinnej osoby a pravidiel súvisiacich
s bezpeènosou informaèných systémov verejnej
správy,
e) technickými komponentmi informaèného systému
verejnej správy tie èasti informaèného systému verejnej správy a informaèno-komunikaèné technológie, ktoré nie sú urèené na uchovávanie údajov, napríklad truktúrovaná kabelá, sieové karty a zdroje,
f) zariadeniami informaèného systému verejnej správy
tie èasti informaèného systému verejnej správy, ktoré môu uchováva údaje, napríklad pamäové médiá a poèítaèe vrátane prenosných poèítaèov,
g) súborom postupnos údajov v elektronickej forme,
ktorá je oznaèená názvom, informáciou o kapacite
údajov a èasovou znaèkou o jej poslednej zmene,
h) dátovým prvkom jednotka údajov, ktorá je jednoznaène a nedelite¾ne pecifikovaná prostredníctvom
súboru atribútov,
i) gestorom povinná osoba zodpovedná za správnos
a aktuálnos atribútov dátového prvku; gestor nezodpovedá za obsah prenáaný dátovým prvkom,
j) pouívate¾om sluby osoba alebo informaèný systém, ktorí pouívajú alebo poadujú poskytovanie
sluby verejnej správy,
k) gestorom sluby osoba poverená vykonáva riadenie
a koordinovanie urèitého úseku verejnej správy,
l) projektom jednorazový proces zameraný na dosiahnutie definovaného cie¾a, pozostávajúci zo súboru
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zosúladených, riadených a èasovo ohranièených
èinností, ktorý
1. je pre danú organizáciu jedineèný, prièom to nie
je pravidelná èinnos,
2. má presne urèený zaèiatok a koniec trvania,
3. má definované najmenej finanèné zdroje a ¾udské
zdroje, ak sú potrebné,
4. vyaduje analýzu súèasného stavu, pecifikáciu
cie¾ového stavu a spôsobu jeho dosiahnutia,
m) malým projektom projekt, ktorého celková cena je
najviac 69 999 eur a zmluvná lehota jeho trvania nie
je dlhia ako 180 kalendárnych dní,
n) ve¾kým projektom projekt, ktorého celková cena je
1 000 000 eur alebo vyia alebo zmluvná lehota
jeho trvania je dlhia ako 544 kalendárnych dní,
o) stredným projektom projekt, ktorý nespåòa podmienky pod¾a písmen m) a n),
p) informaèno-technologickým projektom projekt, ktorý súvisí so zavádzaním, správou alebo podporou
informaèno-komunikaèných technológií a týka sa
tvorby a úpravy informaèných systémov verejnej
správy,
q) programom skupina projektov riadených koordinovaným spôsobom za úèelom dosiahnutia spoloèného cie¾a a zvýených prínosov a umonenia efektívnej kontroly projektov a efektívneho riadenia
projektov, èo nie je moné dosiahnu, ak by sa projekty riadili samostatne,
r) datasetom ucelená a samostatne pouite¾ná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udriavaných
na urèitý úèel a uloených spoloène pod¾a rovnakej
schémy,
s) dátovým zdrojom pôvodné miesto evidencie datasetu,
t) referencovate¾ným identifikátorom identifikátor,
ktorý
1. má formát Unified Resource Identifier (URI),
2. je jednoznaèný,
3. je unikátny,
4. je dlhodobo stabilný,
5. je formátovo a trukturálne konzistentný,
6. je manaovate¾ný tak, aby umoòoval logicky
rozirova stanovenú truktúru,
7. je jasný, struèný a krátky,
8. je pre fyzickú osobu jednoducho èitate¾ný,
9. je bez súborových prípon,
10. neobsahuje programátorské k¾úèové slová,
11. neobsahuje reazec www,
12. neobsahuje interpunkciu a medzery okrem identifikátora fyzickej osoby pod¾a osobitného predpisu,1) kde je moné poui interpunkciu,
13. obsahuje iba malé písmená,
14. nahrádza peciálne znaky, napríklad výkrièník,
úvodzovky, percento, hviezdièka, zátvorka, dolár
alebo mrieka, pomlèkami a podèiarkovníkmi,
u) tripletom znalos vo forme subjekt predikát objekt,
v) identifikátormi prepojenými údajmi koncepèný model, pri ktorom triplety pozostávajú z referencovate¾ných identifikátorov automatizovane spracovate¾1
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ných tak, e technické zariadenie, ktoré ich spracováva,
porozumie ich významu,
metaúdajmi truktúrované údaje obsahujúce informácie o primárnych údajoch, prièom primárne údaje spravidla reprezentujú urèitý hmotný objekt alebo
nehmotný objekt; metaúdaje sú urèené najmä na vyh¾adávanie, katalogizáciu a vyuívanie primárnych
údajov,
cloud computingom model umoòujúci jednoduchý
samoobsluný sieový prístup k slubám informaèných technológií na vyiadanie, poskytovaným vo
virtuálnom prostredí konfigurovate¾ných výpoètových zdrojov, ktoré môu by pridelené alebo uvo¾nené s minimálnym úsilím a èasovým obmedzením,
a to na základe volite¾ného kálovania a navyovania, nezávisle od lokality zdrojov alebo lokality prístupu k nim a bez osobného kontaktu s poskytovate¾om cloudovej sluby, prièom vyuitie týchto sluieb
je merané a hodnotené pod¾a ich skutoèného
vyuitia,
cloudovou slubou ¾ubovo¾ný prostriedok alebo
zdroj cloud computingu, poskytovaný vzdialeným
prístupom na základe podmienok dohodnutých
v dohode o poskytovanej úrovni cloudových sluieb,
dohodou o poskytovanej úrovni cloudových sluieb
zmluvný vzah upravujúci parametre a kvalitu poskytovaných cloudových sluieb, ktorá obsahuje úlohy a povinnosti zmluvných strán, prièom táto dohoda sa obvykle uzatvára medzi odberate¾om
cloudových sluieb a poskytovate¾om cloudových
sluieb alebo sprostredkovate¾om cloudových
sluieb,
odberate¾om cloudových sluieb osoba, ktorá na základe dohody o poskytovanej úrovni cloudových
sluieb vyuíva cloudové sluby poskytovate¾a cloudových sluieb,
poskytovate¾om cloudových sluieb osoba zodpovedná za správu cloud computingu a poskytovanie cloudových sluieb, a to pod¾a podmienok dohodnutých
v dohode o poskytovanej úrovni cloudových sluieb,
prevádzkovate¾om cloudových sluieb osoba, ktorá
na základe zmluvného vzahu s poskytovate¾om cloudových sluieb zabezpeèuje technické podmienky
na prevádzkovanie, prepojenie a prenos cloudových
sluieb,
sprostredkovate¾om cloudových sluieb osoba, ktorá na základe zmluvného vzahu s poskytovate¾om
cloudových sluieb prevádzkuje vyuívanie, výkon
a dodávku cloudových sluieb,
audítorom cloudu osoba, ktorá má poverenie urèova kritéria auditu slúiace na objektívne získavanie
dôkazov o dodriavaní podmienok poskytovania cloudových sluieb a vykonáva systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces ich vyhodnocovania,
identifikaènou registráciou osoby proces, poèas ktorého je osoba identifikovaná na základe urèitých registraèných údajov, z ktorých urèené registraèné
údaje môu by potvrdzované, prièom výsledkom registrácie je priradenie urèitej identity v urèenom
kontexte tejto osobe,

) § 3 písm. j) zákona è. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente).
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ag) registraènou autoritou identifikácie poskytovate¾
identifikaènej registrácie,
ah) federáciou identít overovanie identít informaèných
systémov verejnej správy v správe najmenej dvoch
povinných osôb, ktoré sa vykonáva u jedného poskytovate¾a identít.
Technické tandardy
tandardy pre prepojenie
§3
Sieové protokoly
tandardom pre sieové protokoly je
a) pre informaèné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré boli zavedené po 1. septembri 2009,
pouívanie sieového protokolu Internet Protocol vo
verzii 6 (IP v6) spolu s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP),
b) pre informaèné systémy verejnej správy a ich komponenty, ktoré boli zavedené pred 1. septembrom
2009 podpora sieového protokolu Internet Protocol
vo verzii 4 (IP v4) s podporou sieovej technológie
Dual stack spolu s protokolmi Transmission Control
Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP) pre
informaèné systémy verejnej správy alebo sieového
protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IP v6) spolu
s protokolmi Transmission Control Protocol (TCP)
a User Datagram Protocol (UDP),
c) pouívanie skupiny protokolov Internet Procotol Security (IPSEC) na zabezpeèenie sieových protokolov.
§4
Prenos dát
(1) tandardom pre prenos dát je
a) pouívanie protokolu File Transfer Protocol (FTP)
alebo protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP),
b) podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický
protokol Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo
verzii 3.0 alebo Transport Layer Security (TLS).
(2) Na prenos dát elektronickou potou sa primerane
vzahuje § 6.
§5
pecifikácie pre prepojenie
pomocou sieových sluieb
tandardom pre pecifikácie pre prepojenie pomocou sieových sluieb je pouívanie Domain Name Services (DNS) ako hierarchickej sluby name servera
v centrálnych bodoch internetu.
§6
Prenos elektronickej poty
tandardom pre prenos elektronickej poty je
a) pouívanie e-mailových protokolov, ktoré zodpovedajú pecifikáciám Simple Mail Transfer Protocol
(SMTP) na prenos elektronických potových správ,
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b) podpora chráneného prenosu dát cez kryptografický
protokol Secure Sockets Layer (SSL) minimálne vo
verzii 3.0 alebo Transport Layer Security (TLS) na zabezpeèenie prenosu elektronických potových správ.
§7
Prístup k elektronickej potovej schránke
tandardom pre prístup k elektronickej potovej
schránke je
a) pouívanie protokolu Post Office Protocol vo verzii 3
(POP3) alebo protokolu Internet Message Access
Protocol v revidovanej verzii 4.1 (IMAP4rev1) pre prístup k verejným elektronickým potovým slubám,
b) podpora kryptografického protokolu Secure Sockets
Layer (SSL) minimálne vo verzii 3.0 alebo Transport
Layer Security (TLS) pri chránenom prístupe k verejným elektronickým potovým slubám.
§8
Formát elektronických potových správ
tandardom pre formát elektronických potových
správ je
a) pouívanie formátu Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) pri prenose elektronických potových správ,
b) pouívanie formátu Secure/Multipurpose Internet
Mail Extensions (S/MIME) pri chránenom prenose
elektronických potových správ.
tandardy pre prístup
k elektronickým slubám
§9
Aplikaèné protokoly elektronických sluieb
tandardom pre aplikaèné protokoly elektronických
sluieb je
a) pouívanie protokolu Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) vo verzii 1.1 s prenosom dát vo formáte Extensible HyperText Markup Language (XHTML) vo
verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a webovým serverom,
b) podpora protokolu Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) vo verzii 1.1 a Hypertext Transfer Protocol
(HTTP) vo verzii 1.0 pri webových serveroch,
c) pouívanie mechanizmu Hypertext Transfer Protocol State Management Mechanism (HTTP Management Mechanism) na Hypertext Transfer Protocol
Session Management (HTTP Session Management)
a cookies,
d) pouívanie protokolu Hypertext Transfer Protocol
over Secure Sockets Layer (HTTPs) alebo Transport
Layer Security (TLS) pri chránenom prenose dát medzi klientom a webovým serverom a medzi webovými
servermi.
§ 10
Adresárové sluby
tandardom pre adresárové sluby je
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a) pouívanie aplikaèného protokolu Lightweighted Directory Access Protocol vo verzii 3 (LDAP v3) na verejný prístup k adresárovým slubám,
b) pouívanie jazyka Directory Services Markup Language v2 (DSML v2),
c) podpora kryptografického protokolu Secure Sockets
Layer (SSL) alebo Transport Layer Security (TLS) pri
chránenom verejnom prístupe k adresárovým
slubám.
tandardy pre webové sluby
§ 11
Middleware protokoly sieovej komunikácie
tandardom pre middleware protokoly sieovej komunikácie je pouívanie
a) protokolu Simple Object Access Protocol (SOAP) minimálne vo verzii 1.2 pri komunikácii medzi servermi v rámci jednej správy a komunikácii medzi klientom a serverom; pri otvorených údajoch je moné
poui aj protokol Representational State Transfer
(REST),
b) webových sluieb na prístup klientských aplikácií
prostredníctvom internetu na serverové aplikácie
správy,
c) protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP) na
poskytnutie vrstvy webovej sluby pre existujúcu
serverovú aplikáciu a komunikáciu na aplikaènej
úrovni,
d) jazyka Web Services Description Language (WSDL)
na definíciu webovej sluby,
e) registra Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) minimálne vo verzii 1.0 na komunikáciu medzi klientom a serverom,
f) pecifikácií pre mapové sluby pod
1. OpenGIS WebMap Service (WMS),
2. OpenGIS Web Feature Service (WFS),
3. OpenGIS Web Coverage Service (WCS),
4. OpenGIS Web Processing Service (WPS),
5. OpenGIS Catalog Service for Web (CSW).
g) schémy správ Sk-Talk minimálne vo verzii 2.0 pre
asynchrónnu komunikáciu s ústredným portálom
verejnej správy pod¾a aktuálne platnej technickej
pecifikácie zverejnenej na ústrednom portáli verejnej správy.
tandardy pre integráciu dát
§ 12
Popisný jazyk pre dátové prvky
tandardom pre popisný jazyk pre dátové prvky je
pouívanie jazyka Extensible Markup Language (XML)
vo verzii 1.0 pod¾a World Wide Web Consortium (W3C)
pre dátové prvky pri vstupe na rozhranie informaèného
systému verejnej správy.
2

) ISO/IEC 10646:2012 Univerzálny kódovaný súbor znakov (UCS).
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§ 13
Prenos dátových prvkov
tandardom pre prenos dátových prvkov je pouívanie
a) jazyka schém XML Schema Definition (.xsd) minimálne vo verzii 1.0 pod¾a World Wide Web Consortium (W3C) na výmenu dátových prvkov medzi vetkými informaènými systémami verejnej správy
nezávisle od úèelu správy alebo jazyka Web Ontology
Language (OWL), ak je cie¾om automatizované spracovanie rozliujúce význam obsahu dátových prvkov,jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo
verzii 1.0 pod¾a World Wide Web Consortium (W3C)
pri výmene dátových prvkov, prièom ak je cie¾om
automatizované spracovanie rozliujúce význam obsahu dátových prvkov, je moné namiesto Extensible Markup Language poui dátový model Resource
Description Framework (RDF); pri otvorených údajoch je moné poui aj formát CSV pod¾a § 23 písm.
e) alebo formát JavaScript Object Notation (JSON),
b) jazyka Extensible Markup Language (.xml) vo verzii
1.0 pod¾a World Wide Web Consortium (W3C) pri výmene dátových prvkov, prièom ak je cie¾om automatizované spracovanie rozliujúce význam obsahu
dátových prvkov, je moné namiesto Extensible
Markup Language poui dátový model Resource
Description Framework (RDF); pri otvorených údajoch je moné poui aj formát CSV pod¾a § 23 písm.
e) alebo formát JavaScript Object Notation (JSON),
c) znakovej sady Unicode Character Set (UCS) pod¾a
technickej normy2) v 8 bitovom kódovaní UTF-8,
d) transformaèného jazyka XSL Transformations
(XSLT) pod¾a World Wide Web Consortium (W3C) pri
transformácii dátových prvkov,
e) modelovacieho jazyka Geography Markup Language
(GML) pri výmene priestorových dátových prvkov.
tandardy prístupnosti
a funkènosti webových stránok
§ 14
Prístupnos webových stránok
tandardom pre prístupnos webových stránok je
dodriavanie pravidiel pod¾a prílohy è. 1 bodov 1.1, 1.3,
1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.2, 5.4,
6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 8.2, 8.3, 9.4, 10.1, 11.4, 12.1,
12.4, 12.5, 13.1, 13.3, 13.6, 13.11 písm. a), 13.14,
13.15, 14.1, 14.4, a ak je funkènos dôleitá a zároveò
nie je prezentovaná ako prístupné rieenie aj na nejakom inom mieste aj dodriavanie bodu 8.1.
§ 15
Obsah webového sídla
tandardom pre obsah webového sídla je
a) uvedenie vyhlásenia o splnení pravidiel prístupnosti
webového sídla alebo jeho èasti pod¾a prílohy è. 1;
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nesplnenie konkrétnych bodov alebo pravidiel sa
jednoznaène uvedie vo vyhlásení,
identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovate¾a,
zverejnenie kontaktných informácií správcu obsahu
a technického prevádzkovate¾a dostupných zo vetkých stránok webového sídla, najmenej vak dostupných alebo priamo uvedených na úvodnej webovej stránke,
uvedenie informácií, týkajúcich sa kompetencií
a poskytovaných sluieb správcu obsahu, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a to na jednej webovej stránke webového sídla,
zverejnenie úradných hodín správcu obsahu, ak
poskytuje sluby verejnosti na vyhradených pracoviskách,
poskytnutie obsahu webového sídla v anglickom jazyku, a to najmenej v rozsahu informácií uvedených
v písmenách b) a e) a v prílohe è. 1 bode 14.4,
nekombinovanie anglického obsahu a slovenského
obsahu v anglickej verzii webového sídla, a to vrátane navigaèných odkazov,
zverejnenie najmenej jedného verejného k¾úèa pre
chránený prenos elektronických potových správ,
ak povinná osoba takýto prenos poskytuje; verejný
k¾úè pre chránený prenos elektronických potových
správ sa zverejòuje spolu s kontaktnými informáciami správcu obsahu pod¾a písmena c),
zverejnenie kontaktnej informácie, na ktorej je
moné získa kontrolný reazec znakov pre overenie
pravosti certifikátov a verejných k¾úèov pouívaných povinnou osobou pre elektronické sluby verejnej správy a elektronické potové správy,
uvedenie dátumu vytvorenia webovej stránky a dátumu jej poslednej aktualizácie na webovej stránke,
ktorá obsahuje otvorené údaje pod¾a § 52 alebo povinne zverejòované informácie pod¾a osobitných
predpisov.3)
§ 16
Komponenty a funkcionality webových sídiel

tandardom pre komponenty a funkcionality webových sídiel je
a) poskytnutie Really Simple Sindication (RSS) kanála,
ak je obsah webového sídla aktualizovaný èastejie
ako jeden krát za týdeò,
b) poskytnutie vyh¾adávania k¾úèových výrazov, ak
webové sídlo obsahuje kumulatívne viac ako 100
publikovaných informaèných webových stránok,
c) optimalizácia webových stránok, ktoré obsahujú
elektronické sluby verejnej správy alebo povinne
zverejòované
informácie
pod¾a
osobitných
predpisov3), pre aktuálne podporované verzie webových prehliadaèov s podielom zastúpenia na trhu
v Slovenskej republike viac ako 5% (ïalej len podporovaná verzia webového prehliadaèa), a to
1. pouívaním iba takých programovacích prvkov
v kóde webových stránok, ktoré sú korektne in3
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terpretované vo vetkých podporovaných verziách webových prehliadaèov alebo
2. aktívnym rozoznávaním typu prehliadaèa webovými stránkami, pomocou ktorého sú tieto webové stránky zobrazované, a na základe toho upravovaním ich vzh¾adu a správania sa s cie¾om
dosiahnu rovnakú pouite¾nos vo vetkých podporovaných verziách webových prehliadaèov.
§ 17
Vizuálne rozloenie webových stránok
tandardom pre vizuálne rozloenie webových stránok je
a) umiestnenie navigaèného odkazu kontakt alebo
jeho ekvivalentu na zaèiatku alebo na konci hlavného navigaèného menu, ak je navigaèný odkaz jeho
súèasou,
b) jednoznaèné odlíenie navigaèného odkazu kontakt alebo jeho ekvivalentu od ostatného obsahu,
ak nie je súèasou hlavného navigaèného menu,
c) jednoznaèné odlíenie kontaktných informácií od
ostatného obsahu, ak sú priamo uvedené na úvodnej webovej stránke,
d) umiestnenie kontaktných informácií správcu obsahu a technického prevádzkovate¾a alebo odkazu na
kontaktné informácie aj osobitne v spodnej èasti webovej stránky.
tandardy pouitia súborov
§ 18
Veobecné pouitie formátov
tandardom pre veobecné pouitie formátov je
a) pouívanie ¾ubovo¾ného formátu pri výmene súborov, ak vopred súhlasia vetky zúèastnené strany
a technické podmienky to umoòujú,
b) pouívanie ¾ubovo¾ného formátu pri výmene a zverejòovaní iných typov súborov ako sú uvedené v § 19
a 25,
c) pouívanie najmä písiem Arial, Times New Roman
a Courier New v textových súboroch, tabu¾kových
súboroch a ïalích typov súboroch, kde je to technicky uskutoènite¾né, a to pri zverejòovaní súborov,
vrátane zverejòovania na webovom sídle,
d) spracovanie a rozoznávanie textových èastí obsahu
¾ubovo¾ného formátu súboru v tlaèených fontoch
ako textu, ak je to technicky uskutoènite¾né, a to
najmä formátu textového súboru Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5, prièom
1. takýto súbor nie je iba skenovaným obrázkom,
2. sa v súbore správne pecifikuje pouitý jazyk,
3. obmedzenia pouívania súboru neobmedzujú
funkènos asistenèných technológií pre prístupnos,
4. truktúra súboru je prístupná a zrozumite¾ná aj
pri lineárnom usporiadaní,

) Napríklad § 5 a 5b zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
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5. sa správne pouívajú týly pre vyjadrenie sémantickej truktúry obsahu súboru,
6. pre netextové èasti súboru sa poskytujú alternatívne textové opisy,
7. súbor v tomto formáte sa pod¾a monosti správne
oznaèkuje a doplní navigaènými prvkami,
e) podpora vysporiadania autorských a licenèných
práv pod¾a osobitných predpisov4) na ich ïalie
pouitie, ak sa pouívajú fonty,
f) pouívanie správnych prípon súborov patriacich danému typu súboru.

f)
g)

§ 19
Textové súbory
tandardom pre textové súbory je
a) pri úkonoch súvisiacich s poskytovaním elektronických sluieb verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií pod¾a osobitných predpisov3)
prijímanie a èítanie vetkých doruèených formátov
textových súborov, ktorými sú
1. Hypertext Markup Language (.html, .htm) alebo
Extensible Hypertext Markup Language (.xhtml)
pod¾a World Wide Web Consortium (W3C),
2. Portable Document Format (.pdf) minimálne vo
verzii 1.3 a maximálne vo verzii 1.5,
3. Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,
b) prijímanie a èítanie doruèených formátov textových
súborov na iné úèely ako pod¾a písmena a) na základe vlastného uváenia, a to napríklad formátov textových súborov, ktorými sú
1. Open Document Format (.odt) maximálne vo verzii 1.2 pod¾a Organizácie na presadzovanie noriem pre truktúrované informácie (OASIS),
2. Office Open XML (.docx) vo verzii pod¾a technickej
normy,5)
c) pouívanie najmenej jedného z formátov textových
súborov uvedených v písmene a) pri ich odosielaní
alebo zverejòovaní6) vrátane ich zverejòovania na
webovom sídle, ak sa nevyaduje ïalia úprava textového súboru, najmä formátu uvedeného v písmene
a) druhom bode, ak je súèasou textového súboru
grafika,
d) pouívanie formátu textových súborov uvedeného
v písmene a) treom bode alebo súèasné pouívanie
formátov textových súborov uvedených v písmene b)
s rovnakým obsahom, v rovnakej truktúre
a s pouitím iba funkèností pod¾a písmena h) pri ich
odosielaní alebo zverejòovaní vrátane ich zverejòovania na webovom sídle, ak sa vyaduje ïalia úprava textového súboru,
e) pouívanie iného formátu textových súborov ako je
uvedené v písmenách a) a b) pri ich odosielaní alebo
zverejòovaní vrátane ich zverejòovania na webovom
sídle, ak je súèasne odoslaný alebo na rovnakom
4

h)

i)
j)
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mieste alebo webovej stránke zverejnený rovnaký
obsah v rovnakej truktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a)
alebo v písmene b),
poskytovanie formátov textových súborov uvedených v písmene b) na úèely uvedené v písmene e) iba
súèasne,
obmedzenie funkèností pri pouívaní formátov textových súborov pod¾a písmena b) na
1. týly strany, odseku a znakov,
2. hlavièku a pätu strany,
3. èíslovanie strán a odrákové a èíslované zoznamy,
4. vkladanie rastrovej grafiky,
5. vkladanie textových tabuliek, ktoré nie sú objektmi,
6. vkladanie poznámok pod èiarou a poznámok na
konci textu; v texte sa nevkladajú komentáre
a nepouíva sa sledovanie zmien,
nevytváranie formátov textových súborov pod¾a písmena b) druhého bodu vo verzii pod¾a technickej
normy7) informaènými systémami verejnej správy,
ktoré vytvárajú textové súbory,
pouívanie formátu textového súboru uvedeného
v písmene a) druhom bode pre odosielanie alebo zverejòovanie súborov s prezentáciou,
pouívanie iného formátu súborov s prezentáciou
ako je uvedené v písmene i) pri jeho zverejòovaní na
webovom sídle, ak je súèasne na rovnakej webovej
stránke zverejnený rovnaký obsah v rovnakej truktúre najmenej v jednom z formátov textových súborov uvedených v písmene a) prvom a druhom bode.
§ 20
Grafické súbory

tandardom pre grafické súbory je pre
a) rastrovú grafiku prijímanie a èítanie vetkých doruèených formátov grafických súborov, ktorými sú
1. Graphics Interchange Format (.gif),
2. Portable Network Graphics (.png),
3. Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg,
.jpe, .jfif, .jfi, .jif), najmä Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JFIF) pod¾a
technickej normy8),
4. Tagged Image File Format (.tif, .tiff) vo verzii 6.0,
najmä Baseline TIFF,
b) rastrovú grafiku pouívanie najmenej jedného z formátov grafických súborov uvedených v písmene a)
pri ich odosielaní alebo zverejòovaní vrátane ich zverejòovania na webovom sídle,
c) rastrovú grafiku pouívanie iného formátu grafických súborov ako je uvedené v písmene a) pri jeho
zverejòovaní na webovom sídle, ak je súèasne na
rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah

) Napríklad zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorích
predpisov.
5
) ISO/IEC 29500:2012 Formáty súborov Office Open XML.
6
) § 4 ods. 3 zákona è. 211/2000 Z. z.
7
) ISO/IEC 29500-4:2012 Formáty súborov Office Open XML. Prechodné migraèné vlastnosti.
8
) ISO/IEC 10918-5:2013 Digitálna kompresia a kódovanie kontinuálne tónovaných statických obrázkov. JPEG File Interchange Format
(JFIF).
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najmenej v jednom z formátov grafických súborov
uvedených v písmene a),
vektorovú grafiku prijímanie a èítanie doruèeného
formátu grafických súborov, ktorým je Scalable Vector Graphics (.svg) pod¾a World Wide Web Consortium (W3C),
vektorovú grafiku pouívanie formátu grafických
súborov uvedenom v písmene d) alebo formátu Portable Document Format (.pdf) minimálne vo verzii
1.3 a maximálne vo verzii 1.5 pri ich odosielaní alebo
zverejòovaní vrátane ich zverejòovania na webovom
sídle; ak sa predpokladá ïalia úprava, pouíva sa
na tieto úèely iba formát grafických súborov pod¾a
písmena d) pri ich odosielaní alebo zverejòovaní vrátane ich zverejòovania na webovom sídle,
vektorovú grafiku pouívanie iného formátu grafických súborov, ako je uvedené v písmene d), pri jeho
zverejòovaní na webovom sídle, ak je súèasne na
rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah
najmenej vo formáte grafických súborov uvedenom
v písmene d),
grafiku uloenú v textových súboroch dodriavanie
tandardu pod¾a písmen a) a f) a tandardu pod¾a
§ 19.
§ 21
Audio a video súbory

tandardom pre audio a video súbory je
a) prijímanie a èítanie vetkých doruèených kontajnerových formátov audio a video súborov, ktorými sú
1. Moving Picture Experts Group (.mpg, .mpeg.
.mp4, .m4a a podobne),
2. OGG (.ogg, .oga, .ogv, .ogx),
3. Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation
(.wav),
4. Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation
(.aiff, .aif),
b) pouívanie najmenej jedného z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a)
pri ich odosielaní alebo zverejòovaní vrátane ich zverejòovania na webovom sídle,
c) pouívanie iného kontajnerového formátu audio
a video súborov, ako je uvedené v písmene a), pri
jeho zverejòovaní na webovom sídle, ak je súèasne
na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký
obsah najmenej v jednom z kontajnerových formátov audio a video súborov uvedených v písmene a),
d) prijímanie a èítanie vetkých doruèených kompresných formátov audio a video súborov, ktorými sú
1. MPEG-1, MPEG-2 a MPEG-4,
2. MPEG-1 Audio Layer III (.mp3),
3. H.263 a H.264,
4. Ogg Vorbis (.ogg, .oga),
5. Ogg Theora (.ogv),
e) pouívanie najmenej jedného z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d)
pri ich odosielaní alebo zverejòovaní vrátane ich zverejòovania na webovom sídle,
f) pouívanie iného kompresného formátu audio a video súborov ako je uvedené v písmene d) pri jeho zve-

Èiastka 18

rejòovaní na webovom sídle, ak je súèasne na rovnakej webovej stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z kompresných formátov audio a video súborov uvedených v písmene d),
g) pouívanie jedného z formátov uvedených v písmenách a) a d) alebo formátu WMA DRM10 (.wma), ak
sa vyaduje poskytovanie licencovaného obsahu za
úèelom poskytnutia sluieb zdravotne postihnutým
osobám,
h) poskytnutie odkazu na stiahnutie audio alebo video
súborov, ak sa pri poskytovaní týchto audio alebo video súborov z webových sídiel vyaduje intalácia
alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do podporovaných verzií webových prehliadaèov, ktorá je nutná na prehliadnutie týchto audio
a video súborov, a to na rovnakej webovej stránke.
§ 22
Súbory pre audio a video streaming
tandardom pre súbory pre audio a video streaming
je
a) pouívanie formátov Ogg Vorbis (.ogg, .oga),
MPEG-4 Advanced Audio Coding alebo MPEG-1 Audio Layer III (.mp3) pre audio streaming,
b) pouívanie formátov MPEG-4 part 10, MPEG-4 part
2 alebo Ogg Theora (.ogv) pre video streaming,
c) pouívanie formátov MPEG-4 part 14 alebo Ogg pre
kontajnerové formáty streamingu,
d) pouívanie najmenej jedného z protokolov pre prenos audia a videa prostredníctvom streamingu, ktorými sú
1. Real Time Streaming Protocol (RTSP) spolu
s Real-time Transport Protocol (RTP),
2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP),
e) poskytovanie iného formátu ako je uvedené v písmenách a) a c) za podmienky, ak sa zároveò poskytuje
najmenej jeden z formátov uvedených v písmenách
a) a c),
f) pouívanie iného protokolu pre prenos audia a videa
ako je uvedené v písmene d), ak sa streaming zároveò poskytuje prostredníctvom jedného z protokolov
uvedených v písmene d),
g) poskytovanie audio alebo video streamingu aj bez
potreby pouitia zásuvných modulov alebo doplnkov
do webových prehliadaèov, napríklad zverejnením
odkazu na zdroj streamingu, a to na rovnakej webovej stránke a v tvare Unified Resource Locator (URL),
ak sa pri poskytovaní audio alebo video streamingu
z webových sídiel vyaduje intalácia alebo aktualizácia zásuvných modulov alebo doplnkov do webových prehliadaèov pod¾a § 16 písm. c).
§ 23
tandardy pre Internet Protocol (IP)
telefóniu a videokonferenciu
tandardom pre Internet Protocol (IP) telefóniu a videokonferenciu je pouívanie
a) najmenej jedného z kompresných formátov pre video
komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo vi-
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deokonferencie, ktorými sú H.261, H.262, H.263
alebo H.264,
najmenej jedného z kompresných formátov pre audio komponent Internet Protocol (IP) telefónie alebo
videokonferencie, ktorými sú G.711, G.722 alebo
G.726,
najmenej jedného z protokolov pre nadviazanie spojenia, ktorými sú
1. Session Initiation Protocol (SIP) vo verzii 2.0,
2. H.323,
iného formátu ako je uvedené v písmene a), ak je zároveò poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených v písmene a),
iného formátu ako je uvedené v písmene b), ak je zároveò poskytnutý najmenej jeden z formátov uvedených v písmene b).
§ 24
Súbory obsahujúce tabu¾ky

tandardom pre súbory obsahujúce tabu¾ky je
a) prijímanie a èítanie vetkých doruèených formátov
súborov obsahujúcich tabu¾ky, ktorými sú formáty
textových súborov uvedených v § 19 písm. a),
b) pouívanie elektronických formulárov pri úkonoch
súvisiacich s poskytovaním elektronických sluieb
verejnej správy alebo povinným poskytovaním informácií pod¾a osobitných predpisov3); ak to nie je technicky moné, pouívanie súborov obsahujúcich tabu¾ky, prièom ak tieto nie je moné poskytnú vo
forme webovej stránky pri ich zverejòovaní alebo nebol získaný súhlas pod¾a § 18 písm. a) pri ich odosielaní, ak
1. sa majú zachova aktívne vzorce alebo funkcie,
pouívanie formátov pod¾a §19 písm. b) súèasne,
a to v prísluných tvaroch (.ods) a (.xlsx),
2. nie je potrebné zachova aktívne vzorce alebo
funkcie, pouívanie najmenej jedného z formátov
súborov uvedených v § 19 písm. a) alebo formátu
súboru obsahujúceho tabu¾ky Comma Separated
Values (CSV),
c) pri iných úkonoch ako je uvedené v písmene b) odosielanie alebo zverejòovanie ¾ubovo¾ného formátu
súborov obsahujúcich tabu¾ky vrátane zverejòovania na webovom sídle, prièom aj pri týchto úkonoch
sa spravidla postupuje pod¾a písmena b),
d) pod¾a potreby súèasné odosielanie alebo zverejòovanie ¾ubovo¾ného iného doplòujúceho formátu súboru obsahujúceho tabu¾ky ku zverejnenému formátu
pod¾a písmena b), prièom doplòujúci súbor má rovnaký a ekvivalentne vizuálne zobrazený obsah
a odosiela alebo zverejòuje sa na rovnakom mieste;
pri zverejòovaní na webovom sídle sa rovnakým
miestom rozumie prísluná webová stránka,
e) pouívanie formátov pod¾a písmena b) prvého bodu
pre úèely písmena d) iba súèasne,
f) pouívanie formátov pod¾a písmena b) prvého bodu
alebo písmena e) spravidla spolu so súborom s rovnakým obsahom vo formáte pod¾a § 19 písm. a) druhého bodu s cie¾om zvýenia ich èitate¾nosti,
9
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g) nevytváranie formátov súborov obsahujúcich tabu¾ky pod¾a písmena b) prvého bodu vo verzii pod¾a
technickej normy7) informaènými systémami verejnej správy, ktoré vytvárajú súbory obsahujúce tabu¾ky,
h) pouívanie formátu Comma Separated Values (CSV)
iba pod¾a technickej normy9) a dodranie technických podmienok tvorby tohto formátu pod¾a prílohy
è. 5.
§ 25
Formáty pre kompresiu súborov
(1) tandardom pre formáty pre kompresiu súborov
je
a) prijímanie a èítanie vetkých doruèených formátov
pre kompresiu súborov, ktorými sú
1. ZIP (.zip) vo verzii 2.0,
2. TAR (.tar),
3. GZIP (.gz),
4. TAR kombinovaný s GZIP (.tgz, .tar.gz),
b) pouívanie najmenej jedného z typov formátov pre
kompresiu súborov uvedených v písmene a) pri ich
odosielaní alebo zverejòovaní, vrátane ich zverejòovania na webovom sídle,
c) pouívanie iného formátu pre kompresiu súborov
ako je uvedené v písmene a) pri jeho zverejòovaní na
webovom sídle, ak je súèasne na rovnakej webovej
stránke zverejnený rovnaký obsah najmenej v jednom z formátov pre kompresiu súborov uvedených
v písmene a).
(2) Na súbory obsiahnuté v kompresných súboroch
sa vzahujú ustanovenia § 18 a 24.
tandardy názvoslovia
elektronických sluieb
§ 26
Tvar e-mailových adries pouívate¾ov
informaèných systémov verejnej správy
tandardom pre tvar e-mailových adries pouívate¾ov informaèných systémov verejnej správy je
a) pouívanie celého mena a priezviska pouívate¾a pri
názvoch osobných e-mailových adries zamestnancov povinnej osoby poskytnutých prevádzkovate¾om
informaèného systému verejnej správy,
b) pouívanie e-mailovej adresy pouívate¾a bez diakritiky pred deliacim znakom @ v tvare meno.priezvisko,
c) pouívanie èísla za priezviskom, bez medzery, ak je
identické meno aj priezvisko viacerých pouívate¾ov,
d) uskutoènenie sekundárnej identifikácie oddelením
bodkou, a to v tvare meno.priezvisko.identifikácia@, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoloènom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.

) RFC 4180 Spoloèný formát a MIME typ pre Comma Separated Values (CSV) súbory.
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§ 27
Tvar generických e-mailových adries pouívate¾ov
informaèných systémov verejnej správy
tandardom pre tvar generických e-mailových adries
pouívate¾ov informaèných systémov verejnej správy je
a) pouívanie pravidiel, e
1. generické e-mailové adresy pecifických funkcií
v orgánoch verejnej správy majú pred deliacim
znakom @ názov funkcie bez diakritiky, napríklad
minister, tajomnik, veduci, predseda, primator, starosta,
2. e-mailové adresy orgánov verejnej správy slúiace
na poskytovanie informácií osobám pod¾a osobitného predpisu10) a slúiace na prijímanie saností pod¾a osobitného predpisu11) majú pred deliacim znakom @ tvar info; na prijímanie saností
môe by pouívaná aj osobitná e-mailová adresa
staznosti@,
3. e-mailové adresy prevádzkovate¾ov webových
stránok orgánov verejnej správy slúiace pre ich
komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy
a verejnosou majú pred deliacim znakom @ tvar
webmaster,
4. e-mailová adresa orgánu verejnej správy, ktorá
prevádzkuje elektronickú podate¾òu slúiacu pre
kontakt s òou, má pred deliacim znakom @ tvar
podatelna,
5. e-mailové adresy útvarov orgánov verejnej správy
slúiace pre ich komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosou majú pred deliacim
znakom @ iba zauívanú skratku útvaru,
6. e-mailová adresa gestorov tandardov pre informaèné systémy verejnej správy, ktorá slúi pre
komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy
a verejnosou týkajúcu sa tandardov, ktoré sú
v ich gescii, má pred deliacim znakom @ tvar
standard,
b) pouívanie e-mailových adries uvedených v písmene
a) v prvom a iestom bode pri elektronickej komunikácii s orgánmi verejnej správy a s verejnosou,
c) uskutoènenie sekundárnej identifikácie oddelením
bodkou, a to v tvare generickáadresa.identifikácia@, ak je potrebná sekundárna identifikácia organizácií pri spoloènom rovnakom tvare adresy za deliacim znakom @.
§ 28
Tvar doménových mien webových
sídiel orgánov tátnej správy
(1) tandardom pre tvar doménových mien webových
sídiel orgánov tátnej správy je pouívanie tvaru
www.zauívaná skratka bez diakritiky.gov.sk pre názvy webových sídiel orgánov tátnej správy, ktoré sú
uzlami siete GOVNET.
(2) Ak dva alebo viac orgánov tátnej správy, ktoré sú
uzlami siete GOVNET, majú rovnakú zauívanú skrat10
11

) Zákon è. 211/2000 Z. z.
) Zákon è. 9/2010 Z. z. o sanostiach.
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ku, skratka sa doplní o nasledujúce písmená z názvu
týchto orgánov.
Bezpeènostné tandardy
tandardy pre architektúru riadenia
§ 29
Riadenie informaènej bezpeènosti
tandardom pre riadenie informaènej bezpeènosti je
a) vypracovanie a schválenie bezpeènostnej politiky
povinnej osoby, ktorej obsahom je
1. urèenie bezpeènostných cie¾ov povinnej osoby
z h¾adiska informaènej bezpeènosti,
2. urèenie spôsobov vyhodnocovania bezpeènostných cie¾ov, kritérií vyhodnocovania ich dosahovania, spôsobov priebeného hodnotenia ich
adekvátnosti a spôsobov kontroly postupov
vyuívaných na ich dosahovanie,
3. urèenie úlohy vedenia povinnej osoby pri
zaisovaní informaènej bezpeènosti a uvedenie
vyhlásenia vedenia povinnej osoby o podpore bezpeènostnej politiky povinnej osoby,
4. urèenie veobecných a pecifických zodpovedností a povinností v oblasti informaènej bezpeènosti a stanovenie potrebných pozícií pre
manament informaènej bezpeènosti,
5. urèenie povinnosti pre zaistenie nenaruenia informaènej bezpeènosti povinnej osoby,
6. zhodnotenie súladu bezpeènostnej politiky povinnej osoby so veobecne záväznými právnymi
predpismi, vnútornými predpismi povinnej osoby
a jej zmluvnými záväzkami,
7. urèenie poiadaviek na informaèné systémy verejnej správy, vyplývajúce zo veobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov
povinnej osoby a jej zmluvných záväzkov a urèenie spôsobu vedenia a aktualizácie dokumentácie
o informaèných systémoch verejnej správy,
8. urèenie rozsahu a úrovne ochrany vetkých informaèných systémov verejnej správy vrátane hodnotenia slabých miest a ohrození,
9. urèenie rámca pre manament rizík u povinnej
osoby v súvislosti s aktívami, od ktorých závisí
èinnos informaèných systémov verejnej správy,
alebo ktoré závisia od èinnosti informaèných systémov verejnej správy; rámec urèí, najmä ktoré
aktíva sú pre povinnú osobu kritické, èo ich
ohrozuje a zásady ich ochrany,
10. urèenie rozsahu a periodicity auditu informaènej
bezpeènosti u povinnej osoby a zároveò urèenie
udalosti v informaèných systémoch verejnej správy, o ktorých sa vytvára záznam auditu,
11. urèenie operaèných smerníc pre zálohovanie
a urèenie ktoré skupiny údajov, v akom rozsahu,
akým spôsobom a s akou periodicitou sa zálohujú
v prevádzkovej zálohe a archivaènej zálohe,
12. urèenie periodicity monitorovania bezpeènosti
a aktualizácie softvéru,

Èiastka 18

Zbierka zákonov è. 55/2014

13. urèenie dokumentov, ktoré povinná osoba na zaistenie informaènej bezpeènosti vypracuje a uvedie ich zoznam,
14. urèenie postupu pri revízii bezpeènostnej politiky
povinnej osoby vrátane periodicity pravidelných
a dôvodov mimoriadnych revízií bezpeènostnej
politiky povinnej osoby,
b) zabezpeèenie realizácie a dodriavania schválenej
bezpeènostnej politiky povinnej osoby,
c) urèenie osoby alebo osôb zodpovedných za informaènú bezpeènos povinnej osoby vrátane zodpovednosti za bezpeènos vetkých informaèných systémov verejnej správy,
d) urèenie jednotlivých úloh osoby alebo osôb zodpovedných za informaènú bezpeènos v súlade s bezpeènostnou politikou povinnej osoby,
e) zabezpeèenie koordinácie aktivít organizaèných
zloiek povinnej osoby pri rieení informaènej bezpeènosti,
f) urèenie konkrétnej zodpovednosti za jednotlivé aktíva povinnej osoby,
g) urèenie privilegovaných pouívate¾ských rolí v informaèných systémoch verejnej správy, urèenie bezpeènostných poiadaviek na jednotlivé privilegované pouívate¾ské roly a urèenie, ktoré pouívate¾ské
roly nie je moné navzájom zlúèi; privilegovanými
pouívate¾skými ro¾ami sú najmä správca systému,
operátor, pouívate¾, audítor a programátor.
§ 30
Personálna bezpeènos
tandardom pre personálnu bezpeènos je
a) zabezpeèenie, aby boli vetci zamestnanci povinnej
osoby a osoby, ktoré vykonávajú èinnosti pre povinnú osobu vyplývajúce zo zmluvných záväzkov (ïalej
len tretia strana) pouèení o schválenej bezpeènostnej politike povinnej osoby a o povinnostiach z nej
vyplývajúcich,
b) zabezpeèenie, aby boli zamestnanci povinnej osoby
a tretia strana pouèení o svojich právach a povinnostiach predtým, ako získajú prístup k informaènému systému verejnej správy; v prípade rozdielnych práv a povinností pre rôzne informaèné
systémy verejnej správy sa pouèenie zopakuje a jeho
obsah sa primerane upraví,
c) zabezpeèenie, aby povinnosti vyplývajúce z bezpeènostnej politiky povinnej osoby a z pracovného zaradenia zamestnanca boli uvedené v jeho pracovnej
zmluve,
d) vypracovanie postupu pre disciplinárne konanie vo
vzahu k zamestnancovi alebo vo vzahu k tretej
strane, ktorí poruia bezpeènostnú politiku povinnej osoby alebo niektorý zo súvisiacich predpisov,
e) zabezpeèenie povinnosti zamestnancov oznamova
bezpeènostné incidenty v súlade s postupmi pod¾a
§ 37,
f) vypracovanie postupu pri ukonèení pracovného pomeru vlastného zamestnanca a pri ukonèení spolupráce s externým pracovníkom alebo treou stranou,
ktorým sa zabezpeèí
1. prípadné obmedzenie vo vzahu k bývalému zamestnancovi, ktorým je najmä mlèanlivos a ob-

2.

3.

4.
5.
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medzenie na výkon èinností po istú dobu po
ukonèení zamestnania,
navrátenie pridelených zariadení, ktorými sú najmä poèítaèe, pamäové médiá, èipové karty a navrátenie informaèných aktív, ktorými sú najmä
programy, dokumenty a údaje,
odstránenie informácií povinnej osoby zo zariadení pridelených zamestnancovi, ktorými sú najmä
poèítaèe, notebooky, pamäové médiá a ïalie
mobilné elektronické zariadenia,
zruenie prístupových práv v informaèných systémoch verejnej správy,
odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informaènými systémami verejnej správy, ktorými sú
najmä programy vrátane dokumentácie a vlastné
elektronické dokumenty.
§ 31
Manament rizík pre oblas
informaènej bezpeènosti

tandardom pre manament rizík pre oblas informaènej bezpeènosti je
a) implementácia systému riadenia a monitorovania
rizík v súvislosti s informaènými systémami verejnej
správy, a to najmä pod¾a relevantných technických
noriem a pravidelné zbieranie relevantných údajov
súvisiacich s rizikami,
b) pouívanie systému riadenia a monitorovania rizík
pri vetkých procesoch riadenia informaènej bezpeènosti,
c) identifikácia, analýza a hodnotenie rizík spojených
s vyuívaním aktív a informaèných systémov verejnej správy mimo priestorov povinnej osoby a zavedenie primeraných postupov a opatrení na redukciu
týchto rizík,
d) analyzovanie procesov povinnej osoby, ktoré sú podstatné pre plnenie èinnosti povinnej osoby z h¾adiska ich závislosti na informaèných systémoch verejnej správy a urèenie procesov, ktoré nemôu
prebieha v prípade výpadku alebo obmedzenia
funkènosti prísluných informaèných systémov verejnej správy; tieto procesy sú kritickými procesmi,
e) analyzovanie rizík, vyplývajúcich z hrozieb pre informaèné systémy verejnej správy, od ktorých závisia
kritické procesy; tieto informaèné systémy sú kritickými informaènými systémami verejnej správy,
f) vypracovanie plánov na obnovu èinnosti nefunkèných, pokodených alebo znièených kritických informaèných systémov verejnej správy.
§ 32
Kontrolný mechanizmus
riadenia informaènej bezpeènosti
tandardom pre kontrolný mechanizmus riadenia
informaènej bezpeènosti je
a) dodriavanie bezpeènostnej politiky povinnej osoby
a zabezpeèenie a vykonávanie vnútornej kontroly
alebo auditu informaènej bezpeènosti, ktorého periodicita sa urèuje v bezpeènostnej politike povinnej
osoby,
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b) zabezpeèenie archivácie, ochrany a vyhodnocovania
auditných správ.
tandardy minimálneho
technického zabezpeèenia

b)
c)

§ 33
Ochrana proti kodlivému kódu
tandardom pre ochranu proti kodlivému kódu je
a) zavedenie ochrany informaèných systémov verejnej
správy pred kodlivým kódom najmenej v rozsahu
1. kontroly prichádzajúcej elektronickej poty na
prítomnos kodlivého kódu a nepovolených typov príloh,
2. detekcie prítomnosti kodlivého kódu na vetkých pouívaných zariadeniach informaèného
systému verejnej správy,
3. kontroly súborov prijímaných zo siete internet
a odosielaných do siete internet na prítomnos
kodlivého softvéru,
4. detekcie prítomnosti kodlivého kódu na vetkých webových sídlach povinnej osoby,
b) zavedenie ochrany pred nevyiadanou elektronickou potou,
c) pouívanie len takého softvéru, ktorý je legálny a povolený príslunými vnútornými predpismi povinnej
osoby,
d) urèenie pravidiel pre sahovanie súborov prostredníctvom externých sietí,
e) podpora zabezpeèenia autenticity a integrity súborov pomocou kryptografických prostriedkov, ktorým
je najmä elektronický podpis,
f) podpora ifrovania elektronických dokumentov.

d)
e)

f)

g)

h)

§ 34
Sieová bezpeènos
tandardom pre sieovú bezpeènos je
a) zabezpeèenie ochrany vonkajieho a vnútorného
prostredia prostredníctvom nástroja sieovej bezpeènosti (firewall) pre informaèné systémy verejnej
správy,
b) vedenie evidencie o vetkých miestach prepojenia
sietí v správe povinnej osoby vrátane prepojení s externými sieami,
c) zabezpeèenie, aby pre kadé prepojenie pod¾a písmena b) bol vypracovaný interný akt riadenia prístupu medzi týmito sieami pod¾a § 41.
§ 35
Fyzická bezpeènos a bezpeènos prostredia
tandardom pre fyzickú bezpeènos a bezpeènos
prostredia je
a) umiestnenie informaèného systému verejnej správy
v takom priestore, aby informaèný systém verejnej
správy alebo aspoò jeho najdôleitejie komponenty
boli chránené pred nepriaznivými prírodnými vplyvmi a vplyvmi prostredia, monými dôsledkami havárií technickej infratruktúry a fyzickým prístupom

i)
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nepovolaných osôb (ïalej len zabezpeèený priestor),
oddelenie zabezpeèeného priestoru od ostatných
priestorov fyzickými prostriedkami najmä stenami
a zábranami,
zabezpeèenie, aby sa v okolí zabezpeèeného priestoru nevyskytovali zariadenia, ktorými sú najmä kanalizácia a vodovod alebo materiály, ktorými sú najmä hor¾aviny, ktoré by mohli ohrozi informaèný
systém verejnej správy umiestnený v tomto zabezpeèenom priestore,
vypracovanie a implementácia pravidiel pre prácu
v zabezpeèenom priestore,
zabezpeèenie ochrany pred výpadkom zdroja elektrickej energie pre tie èasti informaèného systému
verejnej správy, ktoré vyadujú nepretritú prevádzku a zabezpeèenie, aby takýto výpadok nenastal,
zabezpeèenie, aby boli existujúce záloné kapacity
informaèného systému verejnej správy, zabezpeèujúce funkènos alebo náhradu informaèného systému verejnej správy, umiestnené v sekundárnom zabezpeèenom priestore, dostatoène vzdialenom od
zabezpeèeného priestoru,
zabezpeèenie, aby bola prevádzka, pouívanie
a manament informaèného systému verejnej správy v súlade s osobitnými predpismi, vnútornými
predpismi povinnej osoby a jej zmluvnými záväzkami,
vypracovanie, zavedenie a kontrola dodriavania
pravidiel pre
1. údrbu, uchovávanie a evidenciu technických
komponentov informaèného systému verejnej
správy a zariadení informaèného systému verejnej správy,
2. pouívanie zariadení informaèného systému verejnej správy na iné úèely, na aké boli pôvodne urèené,
3. pouívanie zariadení informaèného systému verejnej správy mimo urèených priestorov,
4. vymazávanie, vyraïovanie a likvidovanie zariadení informaèného systému verejnej správy a vetkých typov relevantných záloh,
5. prenos technických komponentov informaèného
systému verejnej správy alebo zariadení informaèného systému verejnej správy mimo priestorov povinnej osoby,
6. narábanie s elektronickými dokumentmi, dokumentáciou systému, pamäovými médiami,
vstupnými a výstupnými údajmi informaèného
systému verejnej správy tak, aby sa zabránilo ich
neoprávnenému zverejneniu, odstráneniu, pokodeniu alebo modifikácii,
stanovenie parametrov pre informaèné systémy verejnej správy, ktoré definujú maximálnu prípustnú
dobu výpadku informaèného systému verejnej správy a vytvorenie a zavedenie opatrení, ktoré sú zamerané na rieenie obnovy prevádzky v prípade výpadku informaèného systému verejnej správy.
§ 36
Aktualizácia softvéru
tandardom pre aktualizáciu softvéru je
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a) zabezpeèenie aktualizácie verzií intalovaného
ochranného softvéru, zabezpeèujúceho ochranu
pod¾a § 33 písm. a) a b) a § 34 písm. a), vrátane zabezpeèenia vetkých ostatných komponentov a pripájaných prostriedkov,
b) vykonanie aktualizácie minimálne v súlade s bezpeènostnou politikou povinnej osoby.

d) zabezpeèenie vykonania testu obnovy informaèného
systému verejnej správy a údajov z prevádzkovej zálohy najmenej raz za jeden rok.

§ 37

tandardom pre fyzické ukladanie záloh je
a) fyzické ukladanie prevádzkových záloh, jednej kópie
archivaènej zálohy a dátových nosièov s licencovaným softvérom do uzamykate¾ného priestoru,
b) fyzické ukladanie druhej kópie archivaènej zálohy
v inom objekte ako sa nachádzajú technické prostriedky informaèného systému verejnej správy, ktorého údaje boli archivované tak, aby bolo minimalizované riziko pokodenia alebo znièenia dátových
nosièov archivaènej zálohy v dôsledku poiaru, záplavy alebo inej ivelnej pohromy.

Monitorovanie a manament
bezpeènostných incidentov
tandardom pre monitorovanie a manament bezpeènostných incidentov je
a) vypracovanie interného aktu obsahujúceho
1. postup pri ohlasovaní bezpeènostných incidentov
a odhalených slabých miest informaèných systémov verejnej správy, najmä za úèelom vèasného
prijatia preventívnych a nápravných opatrení,
2. postup pri rieení jednotlivých typov bezpeènostných incidentov a spôsob ich vyhodnocovania,
3. spôsob evidencie bezpeènostných incidentov
a pouitých rieení,
b) zabezpeèenie, aby o postupoch pod¾a písmena a) boli
primeraným spôsobom informovaní vetci pouívatelia informaèného systému verejnej správy, a aby
boli tieto postupy dodriavané,
c) zavedenie evidencie kadého výpadku informaèného
systému verejnej správy a spôsobu jeho rieenia,
d) pre povinné osoby pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) zákona
pouívanie systému na detekciu prienikov, ktorý
monitoruje bezpeènos najmenej v rozsahu Intrusion Detection System (IDS),
e) vytvorenie a prevádzka kontaktného miesta povinnej osoby pre ohlasovanie bezpeènostných incidentov a odhalených slabých miest informaèných systémov verejnej správy v správe povinnej osoby.
§ 38
Periodické hodnotenie zranite¾nosti
tandardom pre periodické hodnotenie zranite¾nosti
je pravidelné hodnotenie slabých miest a ohrození informaèného systému verejnej správy identifikovaných
pod¾a bezpeènostnej politiky povinnej osoby s periodicitou najmenej raz roène.
§ 39
Zálohovanie
tandardom pre zálohovanie je
a) zabezpeèenie vytvorenia archivaènej zálohy a prevádzkovej zálohy pod¾a periodicity urèenej v bezpeènostnej politike povinnej osoby, najmenej raz za
týdeò, ak ide o prevádzkovú zálohu a najmenej raz
za dva mesiace, ak ide o archivaènú zálohu,
b) vyhotovenie archivaènej zálohy v dvoch kópiách,
c) zabezpeèenie vykonania testu funkcionality dátového nosièa archivaènej zálohy a prevádzkovej zálohy
a v prípade nefunkènosti, najmä pri neèitate¾nosti
alebo chybách pri èítaní, opätovné vytvorenie zálohy
na inom dátovom nosièi,

§ 40
Fyzické ukladanie záloh

§ 41
Riadenie prístupu
tandardom pre riadenie prístupu je
a) zavedenie identifikácie pouívate¾a a následnej autentizácie pri vstupe do informaèného systému verejnej správy,
b) vypracovanie interného aktu riadenia prístupu
k údajom a funkciám informaèného systému verejnej správy zaloenej na zásade, e pouívate¾ má prístup iba k tým údajom a funkciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úloh,
c) urèenie postupu a zodpovednosti v súvislosti s pride¾ovaním prístupových práv pouívate¾om,
d) urèenie poiadaviek, ktoré majú pouívatelia v súlade
s bezpeènostnou politikou povinnej osoby dodriava
pri pouívaní informaèného systému verejnej správy,
e) automatické zaznamenávanie zmien v pridelenom
prístupe a ich archivácia poèas celej doby èinnosti
informaèného systému verejnej správy,
f) urèenie bezpeènostných zásad pre mobilné pripojenie do informaèného systému verejnej správy a pre
prácu na dia¾ku; mobilným pripojením je najmä prenosný poèítaè a personal digital assistant (PDA),
g) zabezpeèenie, aby pouívatelia nepouívali informaèné systémy verejnej správy na nelegálne úèely,
h) umoni fyzickým osobám zodpovedným za správu
a prevádzku informaèných systémov verejnej správy
prístup iba k takým údajom a funkciám v týchto informaèných systémoch verejnej správy, ktoré nevyhnutne potrebujú na vykonávanie pridelených úloh,
i) automatické zaznamenávanie kadého prístupu
kadého pouívate¾a vrátane administrátora do informaèného systému verejnej správy, zamedzenie
monosti zmeny týchto záznamov a zamedzenie
monosti vymazania týchto záznamov bez schválenia zodpovednou osobou urèenou pod¾a § 29
písm. c),
j) vedenie formalizovanej dokumentácie prístupových
práv vetkých pouívate¾ov informaèného systému
verejnej správy.
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§ 42
Aktualizácia informaèno-komunikaèných technológií
tandardom pre aktualizáciu informaèno-komunikaèných technológií je
a) zavedenie postupov s poèiatoèným stanovením a zahrnutím bezpeènostných poiadaviek a schva¾ovacieho procesu pre
1. zmenu konfigurácie, zavádzanie nových alebo aktualizáciu a rozirovanie funkcionality existujúcich
informaèných systémov verejnej správy alebo ich
èastí; v prípade automatizovanej on-line aktualizácie sa schva¾ovanie zavádza iba, ak si vyaduje finanèné zdroje alebo je aktualizácia príli rozsiahla,
2. zavádzanie nových informaèno-komunikaèných
technológií u povinnej osoby najmä s oh¾adom na
zaistenie kompatibility a zachovanie potrebnej
úrovne bezpeènosti,
b) vymenovanie zástupcu správcu alebo prevádzkovate¾a informaèného systému verejnej správy, zodpovedného za informaènú bezpeènos a èinnosti pod¾a
písmena a),
c) vymenovanie zástupcu dodávate¾a, ak je dodávate¾om èinnosti pod¾a písmena a) tretia strana, zodpovedného za informaènú bezpeènos,
d) vykonanie testovania pre èinnosti pod¾a písmena a)
a vytvorenie dokumentácie o spôsobe testovania
a o dosiahnutých výsledkoch, a to najmenej vykonanie interného pouívate¾ského testovania v rozsahu
najmenej jedného týdòa pred odovzdaním informaèného systému verejnej správy, jeho èasti alebo
súvisiacej aplikácie dodávate¾om a zahrnutie jeho
výstupov do dokumentácie o spôsobe testovania
a o dosiahnutých výsledkoch,
e) uchovávanie a aktualizácia dokumentácie o informaèných systémoch verejnej správy alebo ich èastiach, ktorá obsahuje
1. pouívate¾skú dokumentáciu, ktorou je návod na
pouívanie informaèného systému verejnej správy,
2. administrátorskú dokumentáciu, ktorou je návod na správu a prevádzku informaèného systému verejnej správy,
3. prevádzkovú dokumentáciu, ktorou je dokumentácia o architektúre informaèného systému verejnej správy alebo jeho èasti, jeho konfigurácii
a väzbách na existujúce informaèné systémy verejnej správy.
§ 43
Úèas tretej strany
tandardom pre úèas tretej strany je
a) analýza rizík v súvislosti s informaènými systémami
verejnej správy pod¾a § 31, vyplývajúcich z èinnosti
tretích strán v týchto informaèných systémoch, najmä dodávate¾ov, externých spolupracovníkov, orgánov verejnej správy, fyzických osôb a zaistenie takých technických, organizaèných a právnych
podmienok pre èinnos tretích strán v informaèných
systémoch verejnej správy, aby nebola naruená
bezpeènos informaèného systému verejnej správy
a bezpeènostná politika povinnej osoby,
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b) zabezpeèenie, aby boli v zmluvách s treou stranou
o poskytovaní sluieb súvisiacich s informaèným
systémom verejnej správy uvedené bezpeènostné
poiadavky na tieto sluby,
c) zamedzenie prístupu tretích strán ku vetkým údajom v informaènom systéme verejnej správy, ktoré
sa povaujú za aktíva, alebo umonenie prístupu
tretích strán k takýmto údajom na základe zmluvy
tak, aby nebola naruená bezpeènos informaèného
systému verejnej správy a bezpeènostná politika povinnej osoby,
d) zabezpeèenie kontroly plnenia bezpeènostných
poiadaviek pod¾a písmena b),
e) zabezpeèenie, aby nesplnenie bezpeènostných
poiadaviek pod¾a písmen b) a c) alebo pod¾a § 42
písm. a), c) a d) bolo dôvodom na neukonèenie príslunej etapy projektu alebo neschválenie prevzatia
vykonávanej èinnosti.
§ 44
Federácia identít
tandardom pre federáciu identít je pouívanie protokolu Security Assertion Markup Language (SAML) vo
verzii 2.0 pod¾a Organization for the Advancement of
Structured Information Standards (OASIS) pri federácii identít informaèných systémov verejnej správy, prièom ak je poskytovate¾om identít správca ústredného
portálu verejnej správy
a) pre protokol Security Assertion Markup Language
(SAML) sa pouíva
1. profil Web Browser Single Sign-On Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST alebo HTTP-Redirect, alebo
2. profil Single Logout Profile s technickým spôsobom jeho vykonania prostredníctvom HTTP-POST,
HTTP-Redirect alebo Simple Object Access Protocol (SOAP) minimálne vo verzii 1.2,
b) dátová truktúra Security Assertion Markup Language (SAML) Assertion pre prenos autentifikaèných
informácií medzi poskytovate¾om sluby a poskytovate¾om identity má atribúty pod¾a prílohy è. 8.
Dátové tandardy
§ 45
Výmena údajov medzi
informaènými systémami verejnej správy
tandardom pre výmenu údajov medzi informaènými systémami verejnej správy je pri výmene obsahovo
prísluných informácií pouitie dátových prvkov uvedených v prílohe è. 2. Ak neexistujú obsahovo vhodné
dátové prvky, pouijú sa vlastné dátové prvky.
§ 46
Referencovate¾ný identifikátor
tandardom pre referencovate¾ný identifikátor je
a) pouívanie referencovate¾ného identifikátora v truktúre {základná Unified Resource Identifier (URI)}
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{zdrojová cesta} {typ} {trieda} {podtrieda1/podtrieda2/ }
{referencia}, prièom
1. základnú Unified Resource Identifier (URI) tvorí
http://,
2. zdrojovú cestu tvorí data.gov.sk,
3. typ tvorí jeden z reazcov, ktorými sú
3a. id, ak sa identifikuje neinformaèný zdroj,
ktorým je entita skutoèného sveta,
3b. doc, ak sa identifikuje dokument, vrátane
takého dokumentu, ktorý opisuje neinformaèný zdroj,
3c. def, ak sa identifikuje definícia konkrétneho
konceptu,
3d. set, ak sa identifikuje súbor údajov,
4. triedu tvorí slovo alebo reazec, ktoré zachytáva
podstatu identifikovanej entity skutoèného sveta,
napríklad kola, a to pod¾a èíselníka tried referenèných identifikátorov zverejòovaného prostredníctvom webového sídla ministerstva,
5. podtriedu tvorí slovo alebo reazec sekundárnej
klasifikácie triedy, ak je to potrebné; podtrieda
nemusí by pouitá a môe vytvára aj viacnásobnú truktúru sekundárnych klasifikácií,
6. referenciu tvorí reazec, ktorý sa pouíva na identifikáciu jednotlivých intancií konceptu, obvykle
v tvare kódu z èíselníka,
b) pouívanie anglického jazyka pre vytváranie triedy,
podtriedy a referencie pod¾a písmena a); to neplatí,
ak je pre referenciu nevyhnutné pouitie slovenského jazyka, napríklad skratky zo slov v slovenskom
jazyku.
tandardy elektronických
sluieb verejnej správy
§ 47
Vlastnosti elektronických sluieb verejnej správy
tandardom vlastností elektronických sluieb verejnej správy je
a) rozdelenie elektronických sluieb verejnej správy
pod¾a úrovne elektronizácie na es úrovní, ktorými
sú
1. úroveò 0, oznaèovaná aj ako úroveò off-line, pri
ktorej sluba nie je on-line elektronicky dostupná,
2. úroveò 1, oznaèovaná aj ako informatívna úroveò, pri ktorej je informácia, potrebná na zaèatie
alebo vykonanie sluby, dostupná v elektronickej
forme, najmä informácia o mieste, èase, spôsobe
a podmienkach vybavenia sluby, prièom samotná sluba nie je elektronicky poskytnutá, ani nie
je poskytnutý prísluný formulár v elektronickej
forme,
3. úroveò 2, oznaèovaná aj ako úroveò jednosmernej interakcie, pri ktorej nastáva jednosmerná
elektronická komunikácia; pri jednosmernej
elektronickej komunikácii je moné stiahnu prísluný formulár v elektronickej forme, ale podanie sa nevykonáva elektronickými prostriedkami,
4. úroveò 3, oznaèovaná aj ako úroveò obojsmernej
interakcie, pri ktorej nastáva obojsmerná elektronická komunikácia pri vybavovaní sluby; pri

b)
c)

d)
e)
f)

Strana 395

obojsmernej elektronickej komunikácii prebieha
vybavovanie sluby elektronicky, avak pri preberaní výsledku sluby sa vyaduje osobný alebo
listinný kontakt,
5. úroveò 4, oznaèovaná aj ako transakèná úroveò,
ktorá umoòuje úplné vybavenie sluby elektronickými prostriedkami, najmä vybavenie on-line,
a to vrátane rozhodnutia, zaplatenia a doruèenia,
ak sa to vyaduje; pri tejto úrovni sa vyluèuje akýko¾vek osobný alebo listinný kontakt,
6. úroveò 5, oznaèovaná aj ako proaktívna úroveò,
ktorá obsahuje funkènos úrovne 3 alebo úrovne
4, a pri ktorej sa naviac vyuívajú personalizované nastavenia pouívate¾a a monos proaktívneho automatizovaného vykonávania èastí sluby,
poskytovanie notifikácie klientovi sluby o jej
pouití pre elektronické sluby verejnej správy pod¾a
písmena a) tvrtého a iesteho bodu,
poskytovanie informácie o cene jednotlivých èastí
elektronickej sluby verejnej správy, a ak je to
moné, aj výslednú cenu za jej pouitie, a to najmenej pred potvrdením pouitia elektronickej sluby
verejnej správy,
rozdelenie elektronických sluieb verejnej správy
pod¾a úrovní autentifikácie uvedených v prílohe è. 6,
oznaèenie poskytovaných elektronických sluieb verejnej správy príslunou úrovòou autentifikácie
pod¾a písmena d),
zabezpeèenie dodrania podmienok a postupov pre
príslunú úroveò autentifikácie pri poskytovaných
elektronických slubách verejnej správy.
§ 48
Pouívanie zásuvných modulov a doplnkov
webových prehliadaèov a klientskych aplikácií

tandardom pre pouívanie zásuvných modulov
a doplnkov webových prehliadaèov a klientskych aplikácií je
a) poskytovanie elektronických sluieb verejnej správy
alebo poskytovanie webových stránok, obsahujúcich povinne zverejòované informácie pod¾a osobitných predpisov1b) tak, aby ich funkènos vo webových
prehliadaèoch
nevyadovala
intalácie
zásuvných modulov, doplnkov alebo klientskych aplikácií,
b) umonenie vyadovania zásuvných modulov alebo
doplnkov webových prehliadaèov alebo klientskych
aplikácií pri poskytovaní elektronických sluieb verejnej správy, ak tieto sluby nie je moné preukázate¾ne a objektívne poskytnú v súlade s písmenom
a), prièom vyadované zásuvné moduly a doplnky
webových prehliadaèov a klientske aplikácie poskytujú rovnakú plnú funkènos minimálne v desktopových operaèných systémoch Windows vo verzii XP
a novích verziách, Mac OS X a GNU/Linux a obvykle tie v klientskych operaèných systémoch s podielom zastúpenia na trhu v Slovenskej republike
najmenej 5%; pri vyadovaní zásuvných modulov
a doplnkov webových prehliadaèov alebo klientskych aplikácií sa poskytuje aj odôvodnenie ich
vyadovania, presný opis intalácie, systémových
poiadaviek a úèelu ich pouitia a návod na pouitie,
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a to na mieste poskytovania prísluných elektronických sluieb verejnej správy,
zásuvné moduly, doplnky webových prehliadaèov
alebo klientske aplikácie, ktoré sú poskytované povinnými osobami na stiahnutie, sa obvykle poskytujú z webového sídla povinnej osoby prostredníctvom
chráneného prenosu dát.
§ 49
Elektronické formuláre
tandardom pre elektronické formuláre je
a) pouitie dátových prvkov uvedených v prílohe è. 2
pre tvorbu elektronických formulárov; ak neexistujú
obsahovo totoné dátové prvky, je moné poui
vlastné dátové prvky,
b) dodriavanie pravidiel pod¾a prílohy è. 3 pri výmene
informácií medzi pouívate¾om sluby a gestorom
sluby,
c) poskytovanie elektronických sluieb verejnej správy
pod¾a § 47 písm. a) tvrtého a iesteho bodu pomocou elektronických formulárov, ak sa od pouívate¾a
elektronickej sluby vyaduje vyplnenie údajov.
tandardy projektového riadenia
§ 50
Riadenie informaèno-technologických projektov
tandardom pre riadenie informaèno-technologických projektov je
a) pre vetky ve¾kosti projektu povinné vykonanie èinnosti v prípravnej fáze pod¾a prílohy è. 4 bodu 3.1,
b) v závislosti od ve¾kosti projektu vypracovanie závereèných verzií dokumentov pod¾a prílohy è. 4
1. bodu 7.2.1 písm. a) a d), bodu 7.2.2 písm. a) a
c), bodu 7.2.3 písm. a) a bodu 7.2.4 písm. a) pre
malý projekt,
2. bodu 7.2.1 písm. a) a d), bodu 7.2.2 písm. a) a
d), f) a g), bodu 7.2.3 písm. a) a b) a bodu 7.2.4
písm. a) pre stredný projekt,
3. bodu 7.2.1 písm. a) a f), bodu 7.2.2 písm. a) a l),
bodu 7.2.3 písm. a) a f) a bodu 7.2.4 písm. a) a b)
pre ve¾ký projekt.
tandardy poskytovania údajov
v elektronickom prostredí
§ 51
Kvalita datasetu poskytovaného povinnou osobou
(1) tandardom kvality datasetu poskytovaného povinnou osobou je rozdelenie kvality datasetu na es
úrovní, ktorými sú
a) úroveò 0, pri ktorej nie je dataset poskytovaný
v elektronickej forme,
b) úroveò 1, pri ktorej je dataset dostupný vo webovom
prostredí,
c) úroveò 2, pri ktorej je splnená poiadavka uvedená
v písmene b) a obsah datasetu je truktúrovaný tak,
e umoòuje automatizované spracovanie,
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d) úroveò 3, pri ktorej sú splnené poiadavky uvedené
v písmene c) a dataset je poskytovaný v otvorenom
formáte, nezávislom na konkrétnom proprietárnom
softvéri,
e) úroveò 4, pri ktorej sú splnené poiadavky uvedené
v písmene d) a na identifikáciu údajov datasetu a ich
vzahov sa pouívajú refencovate¾né identifikátory,
f) úroveò 5, pri ktorej sú splnené poiadavky uvedené
v písmene e) a dataset a jeho interné a externé
vzahy majú charakter identifikátormi prepojených
údajov.
(2) Ak sa údaje poskytujú pre automatizované spracovanie, tandardom kvality datasetu poskytovaného
povinnou osobou je aj ich poskytovanie ako datasetu
s otvorenými údajmi pod¾a § 53 a v kvalite najmenej
úrovne 3.
§ 52
Otvorené údaje
(1) tandardom pre oznaèenie údaja ako otvoreného
údaja je
a) poskytovanie údaja v datasete v kvalite poskytovaného datasetu najmenej úrovne 3,
b) poskytovanie údaja otvoreným spôsobom pouitia,
ktorý je splnený, ak
1. sú právne aspekty prístupu k údaju a jeho
pouívaniu explicitne vysporiadané,
2. je umonené vytvorenie právnych vzahov pre
pouívanie údaja aj prostredníctvom anonymného vzdialeného automatizovaného prístupu,
3. je prístup k údaju umonený vetkým osobám za
rovnakých podmienok, prièom tieto podmienky
sú explicitne uvedené,
4. je údaj moné poui na nekomerèný aj komerèný
úèel, a je moné ho kombinova s inými údajmi,
dopåòa, opravova, modifikova alebo poui
z datasetu bez povinnosti pouitia ostatných údajov datasetu,
5. sú èinnosti pod¾a tvrtého bodu bezodplatné.
(2) Ak dataset obsahuje najmenej jeden otvorený
údaj, oznaèuje sa ako dataset s otvorenými údajmi.
§ 53
Poskytovanie otvorených údajov
tandardom pre poskytovanie otvorených údajov je
a) oznaèenie kadého poskytovaného datasetu s otvorenými údajmi dosiahnutou úrovòou kvality pod¾a
§ 51,
b) pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi
pouitie jedného z formátov pod¾a § 13 písm. b), prièom pri pouití formátov Comma Separated Values
(CSV) a JavaScript Object Notation (JSON) je najvyia dosiahnute¾ná úroveò kvality poskytovaného
datasetu 3 a pri pouití ostatných formátov pod¾a
§ 13 písm. b) je najvyia dosiahnute¾ná úroveò 5,
c) pri poskytovaní datasetu s otvorenými údajmi poskytnutie schémy údajov datasetu vo formáte pod¾a
§ 13 písm. a) alebo, ak je pouitý formát Comma Separated Values (CSV) alebo JavaScript Object Nota-
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tion (JSON), poskytnutie textového opisu, obsahujúceho pre kadý typ údaja najmä
1. poradové èíslo typu údaja a názov typu údaja, ak
je pouitý,
2. opis dátového druhu typu údaja, napríklad v tvare identifikátor, èíslo, text a podobne,
3. vecný opis typu údaja, napríklad v tvare meno
alebo priezvisko, a najmä pre údaj typu identifikátor aj referenciu na externú definíciu,
4. ohranièenia pre hodnotu typu údaja, ak existujú,
pre identifikáciu kadého údaja v poskytovanom datasete s otvorenými údajmi pouívanie
1. referencovate¾ného identifikátora,
2. kódu pod¾a prísluného èíselníka alebo
3. hodnoty predstavujúcej tento údaj,
sprístupnenie otvorených údajov aplikaèným rozhraním pod¾a § 13 písm. a) alebo sprístupnenie datasetu s otvorenými údajmi v ucelenej forme protokolom pod¾a § 4 ods. 1,
zaevidovanie datasetu s otvorenými údajmi v centrálnom katalógu otvorených údajov data.gov.sk,
poskytovanie datasetu s otvorenými údajmi tak, aby
bolo umonené
1. zisti pre kadý údaj okamih alebo dobu, v ktorej
bol platný,
2. zisti po aktualizácii údajov, ktoré údaje boli zmenené,
3. zisti èi je dataset aktualizovaný v reálnom èase
alebo v urèitej periodicite a v akej,
4. odlíi chybné alebo nepresné údaje od správnych alebo presných údajov; ak to nie je moné,
odlíi celý dataset ako dataset obsahujúci chybné alebo nepresné údaje,
poskytovanie metaúdajov pre dataset s otvorenými
údajmi priamo na mieste poskytnutia datasetu alebo
prostredníctvom katalógu otvorených údajov, ktorým
je miesto evidencie otvorených údajov povinnej osoby,
a to najmenej v rozsahu pod¾a prílohy è. 9 bodov 1 a 6.

tandardy poskytovania cloud computingu
a vyuívania cloudových sluieb
§ 54
Modely poskytovania cloudových
sluieb a typy cloud computingu
(1) tandardom modelov poskytovania cloudových
sluieb je rozdelenie modelov poskytovania cloudových
sluieb najmä na model
a) infratruktúra ako sluba, oznaèovaný aj ako IaaS,
pri ktorom cloudovú slubu predstavuje poskytovanie virtualizovanej infratruktúry ako serverov,
úloísk údajov a sieovej infratruktúry,
b) platforma ako sluba, oznaèovaný aj ako PaaS, pri
ktorom cloudovú slubu predstavuje poskytovanie
hardvérovej a softvérovej platformy, potrebnej na vytvorenie a správu aplikácií, vrátane umonenia ich
navrhovania, vývoja, testovania a nasadzovania do
produkènej prevádzky, prièom tieto aplikácie ostávajú v správe odberate¾a cloudových sluieb,
c) softvér ako sluba, oznaèovaný aj ako SaaS, pri ktorom cloudovú slubu predstavuje poskytovanie softvéru, vrátane aplikácií.
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(2) tandardom pre typy cloud computingu je rozdelenie typov cloud computingu najmä na
a) privátny cloud, pri ktorom je cloud computing alokovaný výhradne pre potreby jednej organizácie, prièom
poskytovate¾om cloudových sluieb, prevádzkovate¾om cloudových sluieb ani sprostredkovate¾om cloudových sluieb nemusí by táto organizácia,
b) komunitný cloud, pri ktorom cloud computing
vyuíva nieko¾ko organizácií, ktoré tvoria jednu komunitu, zdie¾ajúcu podobné záujmy, napríklad ciele, poiadavky na bezpeènos, politiku a dodriavanie záujmov, prièom poskytovate¾om cloudových
sluieb, prevádzkovate¾om cloudových sluieb ani
sprostredkovate¾om cloudových sluieb nemusí by
ani jedna z týchto organizácií,
c) verejný cloud, pri ktorom je cloud computing zdie¾aný ¾ubovo¾nými odberate¾mi cloudových sluieb,
prièom ani jeden z nich nemusí by poskytovate¾om
cloudových sluieb alebo prevádzkovate¾om cloudových sluieb,
d) hybridný cloud, ktorý predstavuje kompozitné
vyuitie cloudových sluieb dvoch alebo viacerých
typov cloud computingu, prièom vyuívané cloudové
sluby sú naïalej podporované jednotlivými infratrukturálnymi prostriedkami daných typov cloud
computingu, ale ako také sú vzájomne spojené tandardizovanými alebo proprietárnymi technológiami,
ktoré umoòujú prenosite¾nos údajov a aplikácií.
§ 55
Správa cloud computingu
(1) tandardom pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby je správa cloud computingu zabezpeèovaná tak, aby bola primerane v súlade so tandardom pre
a) riadenie informaènej bezpeènosti pod¾a § 29, prièom
pre
1. poiadavku pod¾a § 29 písm. a) sú súèasou bezpeènostnej politiky povinnej osoby aj podmienky
zosúlaïovania bezpeènostných poiadaviek alebo
cie¾ov poskytovate¾a cloudových sluieb s bezpeènostnými poiadavkami alebo cie¾mi odberate¾a
cloudových sluieb,
2. poiadavku pod¾a § 29 písm. a) deviateho bodu sú
aktívami najmä poskytované cloudové sluby
a infratruktúra, prostredníctvom ktorej sú tieto
sluby poskytované, vrátane
2a. uzlov pre prepojenie sietí z poh¾adu dostupnosti sieového pripojenia; tieto sú zároveò
kritickým aktívom,
2b. hardvéru, ktorým je najmä dátové úloisko,
jednotlivé prvky siete a servery,
2c. softvéru, ktorým je najmä softvér pre správu
cloud computingu, hypervízor a operaèný
systém,
b) personálnu bezpeènos pod¾a § 30,
c) manament rizík pre oblas informaènej bezpeènosti
pod¾a § 31, prièom analýza rizík vyhodnocuje najmä
hrozby, ktorými sú
1. strata alebo nedostupnos cloudových sluieb,
2. nedostatok zdrojov alebo neschopnos doda
poadovaný výkon,
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3. zlyhanie alebo nedostatoèná izolácia prostredia,
4. neoprávnený prístup k izolovanému prostrediu,
5. naruenie bezpeènosti hypervízora, ktorým je
najmä virtualizaèný server, virtualizaèná pamä,
virtuálny úloný priestor, virtuálny sie alebo virtuálny operaèný systém,
6. nedostatoèný monitoring jednotlivých komponentov cloud computingu,
7. nebezpeèné alebo neefektívne odstránenie údajov,
8. kompromitácia vrstvy správy cloud computingu
z dôvodu výskytu moných zranite¾ností hypervízora alebo nedostatoènej izolácie prostredia,
9. zneuitie alebo kompromitácia privilegovaných
oprávnení,
10. kompromitácia ifrovacích k¾úèov,
11. zlyhanie správy ifrovacích k¾úèov,
12. zlyhanie alebo nedostatoèný manament zmenových poiadaviek a záplat, najmä vo vzahu
k funkènosti informaèných systémov verejnej
správy vyuívajúcich cloudové sluby,
13. naruenie funkènosti cloudových sluieb z dôvodu zlyhania iných cloudových sluieb na základe
závislosti na spoloèných zdrojoch,
d) kontrolný mechanizmus riadenia informaènej bezpeènosti pod¾a § 32, prièom pre poiadavku pod¾a
§ 32 písm. a) sa minimálne raz roène
1. vykonáva audit informaènej bezpeènosti nezávislou treou stranou,
2. umoòuje odberate¾ovi cloudových sluieb vykona audit informaènej bezpeènosti vetkých zdrojov, ktoré vyuívajú jemu poskytované cloudové
sluby alebo sa týkajú jemu poskytovaných cloudových sluieb, prièom podmienky sa môu upravi v dohode o poskytovanej úrovni cloudových
sluieb,
3. umoòuje odberate¾ovi cloudových sluieb vykona penetraèný test, prièom takýto test je pripravený tak, aby neovplyvnil kvalitu poskytovaných
cloudových sluieb,
e) ochranu proti kodlivému kódu pod¾a § 33, prièom
1. pre poiadavku pod¾a § 33 písm. a) druhého bodu
sa zabezpeèuje detekcia útokov na prostredie cloud computingu, a to vrátane útokov na komponenty urèené pre správu cloud computingu,
2. pre poiadavku pod¾a § 33 písm. e) sa zaisuje aj
podpora zabezpeèenia dôvernosti, autenticity
a integrity prenáaných dát pomocou kryptografických opatrení,
f) sieovú bezpeènos pod¾a § 34, prièom sa zabezpeèuje aj podpora
1. virtualizovaných firewallov a iných prvkov siete,
2. segmentácie siete, napríklad vo forme Virtual Local Area Network (VLAN),
3. detekcie kodlivému kódu a jeho odstraòovania
na sieovej úrovni,
g) fyzickú bezpeènos a bezpeènos prostredia pod¾a
§ 35, prièom pre poiadavku pod¾a § 35 písm. i) sa
1. vytvára aj plán kontinuity èinnosti,
2. definuje v dohode o poskytovanej úrovni cloudových sluieb aj doba obnovy; dobou obnovy je èas,
do ktorého je poskytovate¾ cloudových sluieb
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v prípade výpadku povinný obnovi ich poskytovanie,
h) aktualizáciu softvéru pod¾a § 36, prièom sa zabezpeèuje aj testovanie aktualizácie virtualizaèného prostredia a softvéru pre správu cloudu v testovacom
prostredí,
i) monitorovanie a manament bezpeènostných incidentov pod¾a § 36, prièom sa
1. pri poiadavke pod¾a § 37 písm. c) monitoruje aj
správna funkènos vetkých komponentov cloud
computingu,
2. pri poiadavke pod¾a § 37 písm. d) zabezpeèuje aj
podpora detekcie útokov na sieti, napríklad vo
forme Intrusion Detection System (IDS) alebo Intrusion Prevention System (IPS),
3. poskytuje podpora zmiernenia a eliminácie útokov typu Denial of Service (DoS) a Distributed Denial of Service (DDoS),
4. zabezpeèuje aj synchronizácia systémového èasu
vetkých komponentov cloud computingu s cie¾om pouívania jednotného èasu v celom prostredí cloud computingu,
j) periodické hodnotenie zranite¾nosti pod¾a § 38,
k) zálohovanie pod¾a § 39,
l) fyzické ukladanie záloh pod¾a § 40, prièom pre poiadavku pod¾a § 40 písm. b) je nevyhnutné uchováva
v súlade s týmto ustanovením aj prevádzkovú zálohu a dokumentáciu, súvisiacu s poskytovaným cloud computingom,
m) riadenie prístupu pod¾a § 41, prièom sa
1. pre poiadavku pod¾a § 41 písm. a) pouíva pri
správe modulov pod¾a prílohy è. 7 jednotná
sluba pre úèely identifikácie, autentifikácie
a autorizácie systémových správcov a odberate¾ov
cloudových sluieb,
2. pre poiadavku pod¾a § 41 písm. i)
2a. automaticky zaznamenávajú aj vetky udalosti, spojené s úspeným alebo neúspeným
prístupom, vrátane vzdialeného prístupu,
2b. zabezpeèuje aj automatické zaznamenávanie
vetkých èinností spojených s aktiváciou alebo deaktiváciou cloudových sluieb,
2c. zabezpeèuje aj automatické zaznamenávanie
vetkých udalostí spojených s funkènosou
cloud computingu,
2d. zabezpeèuje aj automatické zaznamenávanie
detegovaných neoprávnených aktivít, najmä
zo strany privilegovaných pouívate¾ských
rolí, zariadení a softvéru, zaisujúcich bezpeènos cloud computingu,
2e. zabezpeèuje aj automatické zaznamenávanie
vetkých udalostí spojených so zmenami súvisiacimi najmä so sieou, správou cloud
computingu, hypervízorom, pouívaným operaèným systémom, monitoringom, zálohovaním a obnovou,
2f. vyhodnocujú automatické záznamy za úèelom identifikácie bezpeènostne relevantných
udalostí, ktoré môu vies k bezpeènostným
incidentom,
2g. vytvárajú automatické záznamy tak, aby obsahovali relevantné informácie a presný èasový údaj,
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2h. zabezpeèujú vetky automatické záznamy
pred neoprávnenou manipuláciou, zmenou
a vymazaním,
2i. zálohujú automatické záznamy po dobu najmenej jedného roka,
3. pri správe modulov pod¾a prílohy è. 7 pre poiadavku pod¾a § 41 písm. j) podporuje riadenie prístupových oprávnení na základe rolí,
4. pri správe modulov pod¾a prílohy è. 7 umoòuje
zmena hesiel pre prednastavené úèty,
5. pri správe modulov pod¾a prílohy è. 7 umoòuje
pouívanie politiky tvorby hesiel, ktorá zabezpeèuje najmä adekvátnu komplexnos hesiel, zobrazovanie informácie o úspenom alebo neúspenom prihlásení tak, aby z nej nebolo moné
preèíta systémové informácie, urèenie doby platnosti hesiel, exspirovanie prístupu po urèenej
dobe neèinnosti a blokovanie prístupu po urèenom poète neúspených prihlásení,
n) aktualizáciu informaèno-komunikaèných technológií pod¾a § 42,
o) úèas tretej strany pod¾a § 43.

Strana 399

Závereèné, prechodné
a zruovacie ustanovenia
§ 58
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 15. júla 2010
Ustanovenia § 50 a prílohy è. 4 sa vzahujú na projekty, ktoré sú súèasou programu a ktorých prípravná
fáza sa zaène najskôr od 15. júla 2014.
§ 59
Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 15. marca 2014
(1) Pri odosielaní alebo zverejòovaní textových súborov vrátane ich zverejòovania na webovom sídle sa pred
15. marcom 2015 postupuje pod¾a predpisu úèinného
do 14. marca 2014, prièom súbory zverejnené v tomto
formáte pred 15. marcom 2015 je moné takto zverejòova aj po 14. marci 2015.

(2) Na úèely pod¾a odseku 1 sa povinnou osobou rozumie poskytovate¾ cloudových sluieb a informaèným
systémom verejnej správy sa rozumie cloud computing, okrem § 29 písm. a) ôsmeho bodu a § 29 písm. c),
kde sa informaènými systémami verejnej správy rozumejú èasti cloud computingu.

(2) Pri zverejòovaní grafických súborov vo formáte
Shockwave Flash (.swf) vrátane ich zverejòovania na
webovom sídle sa pred 15. marcom 2015 postupuje
pod¾a predpisu úèinného do 14. marca 2014, prièom
súbory zverejnené v tomto formáte pred 15. marcom
2015 je moné takto zverejòova aj po 14. marci 2015.

(3) Súèasou tandardu pre správu cloud computingu v správe povinnej osoby pod¾a odseku 1 je aj bezpeènos zdie¾aného prostredia, prièom sa
a) pri výpadku niektorého fyzického komponentu alebo virtuálneho komponentu zabezpeèuje migrácia
do záloného prostredia pod¾a vopred urèeného scenára tak, aby dodávka cloudových sluieb nebola
dlhodobo ohrozená,
b) umoòuje oddeli údaje jednotlivých odberate¾ov
cloudových sluieb,
c) virtuálne komponenty odde¾ujú do bezpeènostných
zón pod¾a typu pouitia s cie¾om zníenia rizika neautorizovaného prístupu alebo zmien.

§ 60

§ 56

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 15. marca 2015
(1) Súbory obsahujúce tabu¾ky zverejnené pod¾a
predpisu úèinného do 14. marca 2015 je moné takto
zverejòova aj po 14. marci 2015.
(2) Audio a video súbory zverejnené na webovom sídle pod¾a predpisu úèinného do 14. marca 2015 je
moné takto zverejòova aj po 14. marci 2015.
(3) Audio a video streaming zverejnený na webovom
sídle pod¾a predpisu úèinného do 14. marca 2015 je
moné takto zverejòova aj po 14. marci 2015.

Vytváranie a rozvoj cloud computingu

§ 61

tandardom pre vytváranie a rozvoj cloud computingu v správe povinnej osoby je vytváranie a rozvoj architektúry cloud computingu pod¾a prílohy è. 7.

Prechodné ustanovenia k úpravám
úèinným od 15. marca 2016

§ 57
Pouívanie cloudových sluieb
tandardom pre pouívanie cloudových sluieb je
pouívanie
a) cloudových sluieb informaènými systémami verejnej správy iba z takého cloud computingu, ktorý preukázate¾ne dodriava poiadavky tandardu pre
správu cloud computingu, a to aj ak správa nie je zabezpeèovaná povinnou osobou,
b) iba takej dohody o poskytovanej úrovni cloudových
sluieb, ktorá je dohodou o poskytovanej úrovni cloudových sluieb pod¾a § 2 písm. z).

(1) Pri pouívaní sieového protokolu Internet Protocol vo verzii 4 (IP v4), sieového protokolu Internet Protocol vo verzii 6 (IP v6) a sieovej technológie Dual stack
sa pred 15. marcom 2016 postupuje pod¾a predpisu
úèinného do 14. marca 2014.
(2) Súbory obsahujúce tabu¾ky vytvorené informaènými systémami verejnej správy pred 15. marcom 2016
je moné ponecha v pôvodnom formáte aj po 14. marci
2016.
§ 62
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej re-

Strana 400

Zbierka zákonov è. 55/2014

publiky z 9. júna 2010 è. 312/2010 Z. z. o tandardoch
pre informaèné systémy verejnej správy.
§ 63
Úèinnos
Tento výnos nadobúda úèinnos 15. marca 2014
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okrem § 19 písm. c), d), f) a g), § 21, písm h), § 22 písm. d)
a g), § 23, § 24 písm. b) a f) a h), § 44, § 47 písm. e) a f),
§ 48, § 51 ods. 2, § 52, § 53, § 55 a 57, bodov 1.6, 3.1,
5.4, 7.3 a 9.4 prílohy è. 1 a prílohy è. 3 a 10, ktoré nadobúdajú úèinnos 15. marca 2015 a okrem § 3, písm. a)
a b), § 19 písm. h) a § 24 písm. g), ktoré nadobúdajú
úèinnos 15. marca 2016.

v z. Peter Pellegrini v. r.
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6.2 identifikáciu nadväzných krokov, pričom projektový manažér zabezpečuje
6.2.1 úpravu možných zostávajúcich otvorených otázok projektu do podoby
Odporúčania nadväzných krokov,
6.2.2 kontrolu Zoznamu rizík; všetky zaznamenané riziká, ktoré môžu akýmkoľvek
spôsobom ovplyvniť výstupy v rámci ich ďalšej prevádzky, sa zahrnú do
Odporúčania nadväzných krokov,
6.2.3 predloženie Odporúčania nadväzných krokov Riadiacemu výboru projektu,
6.2.4 identifikáciu, kedy a aké merania dosiahnutých prínosov a úspešnosti projektu sa
zrealizujú po skončení projektu,
6.2.5 zostavenie Plánu kontroly po odovzdaní projektu, v ktorom sa určí plán činností,
ktoré sa v nadväznosti na informácie podľa bodu 6.2.4 zrealizujú po skončení
projektu,
6.2.6 predloženie Plánu kontroly po odovzdaní projektu Riadiacemu výboru projektu.
6.3 zhodnotenie projektu, v rámci ktorého projektový manažér zabezpečuje
6.3.1 vypracovanie Správy o dokončení projektu, v ktorej sa porovnajú dosiahnuté
výsledky s požiadavkami podľa Odôvodnenia projektu a Projektového iniciálneho
dokumentu, popisujú všetky zmeny, ktoré boli v priebehu projektu zaznamenané
a hodnotí sa, do akej miery projekt splnil stanovené ciele z pohľadu vytvárania
produktov,
6.3.2 predloženie Správy o dokončení projektu Riadiacemu výboru projektu,
6.3.3 vypracovanie Správy o získaných poznatkoch, ktorá obsahuje súhrn informácií
o tom, ako bol projekt riadený, ako a s akými výsledkami sa uplatňovali jednotlivé
techniky projektového riadenia a aké ponaučenia a odporúčania z toho vyplývajú,
6.3.4 predloženie Správy o získaných poznatkoch Riadiacemu výboru projektu,
6.3.5 vypracovanie nezávislého auditu projektu, ak je to potrebné,
6.4 potvrdenie dokončenia projektu formou zápisu zo zasadnutia Riadiaceho výboru
projektu, ktorý obsahuje
6.4.1 posúdenie a schválenie Správy o získaných poznatkoch,
6.4.2 posúdenie a schválenie Správy o dokončení projektu,
6.4.3 posúdenie a schválenie Odporúčania nadväzných aktivít,
6.4.4 posúdenie a schválenie Plánu kontroly po odovzdaní projektu,
6.4.5 vzatie na vedomie nezávislého auditu projektu.

7. Výstupy projektu
7.1 Výstupmi projektu sú jednorazové manažérske produkty, priebežné manažérske
produkty a špecializované produkty.
7.2 Jednorazovými manažérskymi produktmi sú
7.2.1 pre prípravnú fázu
a) Splnomocnenie k projektu,
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b) Akceptačné kritériá,
c) Odôvodnenie projektu,
d) Zoznam rizík,
e) Projektový zámer,
f) Prístup k projektu,
g) Plán inicializačnej fázy,
7.2.2 pre inicializačnú fázu
a) Plán projektu,
b) Zoznam otvorených otázok projektu,
c) Projektový iniciálny dokument,
d) Popis produktu,
e) Dekompozícia produktov,
f) Vývojový diagram produktov,
g) Komunikačný plán projektu,
h) Plán kvality,
i) Zoznam kvality,
j) Plán konfiguračného manažmentu,
k) Zoznam konfiguračných položiek,
l) Zoznam ponaučení,
m) denník projektového manažéra,
7.2.3 pre realizačnú fázu
a) Akceptačný protokol,
b) Správa o stave etapy,
c) Plán etapy,
d) Záznam kvality,
e) finančná správa,
f) Správa o ukončení etapy,
g) Správa o stave projektu,
h) zadanie prác,
i) kontrolná správa,
j) Správa o stave produktov,
7.2.4 pre dokončovaciu fázu
a) Správa o dokončení projektu,
b) Správa o získaných poznatkoch,
c) Odporúčanie nadväzných krokov,
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d) Plán kontroly po odovzdaní projektu,
e) nezávislý audit projektu.
7.3 Priebežnými manažérskymi produktmi sú
a) Zoznam otvorených otázok projektu,
b) Správa o výnimočnej situácii,
c) zápis zo stretnutia.
7.4 Špecializovanými produktmi sú produkty spojené s obsahovou stránkou konkrétneho
projektu a tvoria ich osobitné výstupy v realizačnej fáze. Tieto produkty sú vždy
špecificky stanovené v rámci plánovania projektu tak, aby boli dosiahnuté ciele
konkrétneho projektu.
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Príloha è. 5
k výnosu è. 55/2014 Z. z.

Technické podmienky tvorby formátu Comma Separated Values (CSV)

Formát Comma Separated Values (CSV) sa vytvára tak, že
1.

sa používa znaková sada podľa § 13 písm. c),

2.

príslušný súbor neobsahuje na začiatku signatúru Byte Order Mark (BOM), ktorou je
znak U+FEFF kódovaný ako 0xEF, 0xBB, 0xBF,

3.

pri prenose prostredníctvom siete Internet sa uvádza hlavička „Content-Type“, a to
s hodnotou „text/csv; charset=UTF-8“,

4.

ak súbor obsahuje v prvom riadku názvy položiek dátového zoznamu, táto skutočnosť je
uvedená v opise údajov a súčasne je pri prenose prostredníctvom siete Internet do
hlavičky podľa bodu 3 doplnené pole „header=present“; názvy položiek v jednom
súbore sa odlišujú,

5.

názov súboru má obvykle príponu „.csv“,

6.

ukončenia riadkov v súbore sa označujú znakom U+000A (LF) alebo dvojicou znakov
U+000A a U+000D (CR LF); iné označenia sa nepoužívajú,

7.

riadky začínajúce znakom „#“ (U+0023) sú považované za komentáre a pri čítaní súboru
sa neinterpretujú ako údaje; ak prvá položka riadku začína znakom U+0023, položka sa
uzatvorí do úvodzoviek,

8.

položka dátového zoznamu, tvorená dvojicou bezprostredne nasledujúcich znakov
čiarok „,“ (U+002C) alebo jednou čiarkou na začiatku riadku, sa interpretuje ako
„chýbajúci údaj“,

9.

položka „prázdny reťazec“ dátového zoznamu sa zaznamenáva dvojicou bezprostredne
nasledujúcich úvodzoviek „“ (U+002C),

10. znaky medzera (U+0020) a tabulátor (U+0009) sa interpretujú voľne; ak sa má zachovať
v položke určitý reťazec týchto znakov, položka sa uzatvorí do úvodzoviek,
11. ak položka dátového záznamu obsahuje číslo v desatinnom tvare a na oddelenie
desatinnej časti sa použije znak čiarka „,“ (U+002C), položka sa uzatvorí do
úvodzoviek,
12. na oddelenie položiek sa používa znak čiarka „,“ (U+002C).
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Príloha è. 6
k výnosu è. 55/2014 Z. z.

Úrovne autentifikácie elektronických sluieb verejnej správy

Úrovne autentifikácie elektronizácie služieb verejnej správy sa získavajú na základe úrovne
registračnej fázy a úrovne autentifikačnej fázy.
1.

Registračná fáza

1.1 Úroveň registračnej fázy sa získava na základe úrovne kvality identifikačnej registrácie,
úrovne kvality doručovania prihlasovacích údajov a úrovne garancií štátu pre registračnú
autoritu.
1.2 Kvalita identifikačnej registrácie sa skladá z fyzickej prítomnosti identifikovanej osoby,
kvality preukazovania identity pri identifikačnej registrácii a overovania preukazovania
identity pri identifikačnej registrácii.
1.2.1 Fyzická prítomnosť identifikovanej osoby má tieto varianty:
a) fyzická prítomnosť identifikovanej osoby
nevyžaduje,

sa počas identifikačnej registrácie

b) fyzická prítomnosť identifikovanej osoby sa počas identifikačnej registrácie vyžaduje
najmenej raz; pri obnovovaní registrácie už fyzickú prítomnosť identifikovanej
osoby nie je potrebné vyžadovať,
c) fyzická prítomnosť identifikovanej osoby sa vyžaduje pri preberaní certifikátu
najmenej raz; pri opakovanom preberaní certifikátu sa už fyzická prítomnosť
identifikovanej osoby nemusí vyžadovať.
1.2.2 Kvalita preukazovania identity pri identifikačnej registrácii má tieto varianty:
a) registračné údaje sa počas identifikačnej registrácie poskytujú jednorazovo, pričom
môžu byť známe aj inej osobe a nemusia viesť k jednoznačnej identifikácii osoby,
napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa alebo rok narodenia,
b) registračné údaje sa počas identifikačnej registrácie poskytujú viacnásobne, pričom
môžu byť známe aj inej osobe a vedú k jednoznačnej identifikácii osoby, napríklad
meno, priezvisko, e-mailová adresa alebo rok narodenia,
c) registračné údaje poskytnuté počas identifikačnej registrácie sú známe iba
registrovanej osobe, pričom sú overiteľné podľa určeného registra a vedú
k jednoznačnej identifikácii osoby, napríklad rodné číslo, číslo občianskeho preukazu
alebo číslo cestovného pasu.
1.2.3 Overovanie preukazovania identity pri identifikačnej registrácii má tieto varianty:
a) pravdivosť poskytnutých registračných údajov sa overuje maximálne overením
funkčnosti poskytnutej e-mailovej adresy alebo obdobného elektronického konta, ak
boli poskytnuté,
b) registračné údaje sa overujú na základe porovnania s určenou dôveryhodnou
databázou alebo registrom, napríklad orgánom verejnej moci, bankou, poisťovňou
a podobne,
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c) registračné údaje sú podpísané elektronickým podpisom podľa osobitného
predpisu,18)
d) overovanie vyžaduje vyhlásenie zamestnávateľa na základe zmluvy medzi ním
a osobou vydávajúcou autentifikačný nástroj, ktorej obsahom je skutočnosť, že
zamestnávateľ počas zamestnaneckého vzťahu s identifikovanou osobou overil
listinnú formu dokladu totožnosti, obsahujúcu najmenej fotografiu identifikovanej
osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz,
e) overovanie vyžaduje preukázanie fotokópie alebo skenu preukazu totožnosti,
obsahujúcich najmenej fotografiu a podpis identifikovanej osoby, napríklad
občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, pričom platnosť tohto preukazu
totožnosti sa overuje prostredníctvom evidencie odcudzených a stratených dokladov,
f)

overovanie vyžaduje preukázanie fotokópie alebo skenu preukazu totožnosti
obsahujúcich najmenej fotografiu a podpis identifikovanej osoby, napríklad
občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, pričom bola vykonaná úspešná
finančná transakcia, a to prostredníctvom bankového účtu, pri ktorom bolo na jeho
zriadenie potrebné preukázanie obdobného platného preukazu totožnosti, ktoré sa
týkalo tej istej identifikovanej osoby,

g) overovanie vyžaduje preukázanie preukazu totožnosti obsahujúceho najmenej
fotografiu a podpis identifikovanej osoby, napríklad občiansky preukaz, cestovný
pas, vodičský preukaz,
h) registračné údaje sú podpísané elektronickým podpisom, overeným pred ukončením
identifikačnej registrácie certifikačnou autoritou.
1.3 Kvalita doručovania prihlasovacích údajov má tieto varianty:
1.3.1 prihlasovacie údaje sa doručujú bez akejkoľvek formy overovania,
1.3.2 prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe doručujú s nízkou úrovňou overovania jej
identity pri ich preberaní, a to napríklad
a) meno a heslo sa doručujú dvomi nezávislými poštovými zásielkami alebo správami,
pričom aspoň jedna sa zasiela v listinnej podobe na adresu vedenú v určenom registri
alebo databáze,
b) prihlasovacie údaje sa priamo sťahujú prostredníctvom odkazu, ktorý bol
identifikovanej osobe doručený na určenú e-mailovú adresu; platnosť uvedeného
odkazu po adekvátnej dobe exspiruje, obvykle po 24 hodinách,
1.3.3 prihlasovacie údaje sa
identifikovanej osobe doručujú so strednou úrovňou
overovania jej identity pri ich preberaní, a to napríklad
a) doručujú sa na adresu overenú v príslušnom určenom registri alebo databáze,
v ktorom je táto adresa evidovaná, a ktorý má najmenej úroveň doporučenej pošty,
b) je možné ich získať stiahnutím prostredníctvom internetu na základe žiadosti
podpísanej kvalifikovaným podpisom, overeným certifikačnou autoritou,
c) je možné ich získať prostredníctvom internetu po použití hesla, ktoré registrovaná
osoba dostala do vlastných rúk počas identifikačnej registrácie, ktorej kvalita je
najmenej úrovne 3 podľa tabuľky č. 1,

18

) § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 214/2008 Z. z.
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1.3.4 prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe doručujú s vysokou úrovňou overovania
jej identity pri ich preberaní, a to napríklad
a) prihlasovacie údaje sa osobne preberajú po overení identity identifikovanej osoby,
b) prihlasovacie údaje sa identifikovanej osobe zasielajú, ale aktivujú sa až po overení
jej identity na základe fyzickej prítomnosti.
1.4 Garancie štátu pre registračnú autoritu identifikácie majú tieto varianty:
1.4.1 registračnej autority identifikácie sa netýka žiadny relevantný mechanizmus garancií
zo strany štátu, najmä dohľad, schvaľovanie alebo akreditácia,
1.4.2 činnosť registračnej autority identifikácie v tejto oblasti podlieha súhlasu príslušného
orgánu verejnej moci,
1.4.3 činnosť registračnej autority identifikácie v tejto oblasti je vykonávaná na základe
akreditácie alebo dohľadu orgánom verejnej moci,
1.4.4 činnosť registračnej autority identifikácie v tejto oblasti spĺňa požiadavky na činnosť
registračnej autority, ktorá koná v mene akreditovanej certifikačnej autority podľa
osobitného predpisu.19)
2.

Autentifikačná fáza

2.1 Úroveň autentifikačnej fázy sa získava na základe úrovne typov a robustnosti
preukazovania identity a úrovne bezpečnosti autentifikačného mechanizmu.
2.2 Typy a robustnosť preukazovania identity má tieto varianty:
2.2.1 používa sa autentifikačný nástroj typu heslo alebo token založený na PIN-e, ktorý
môže byť zvolený identifikovanou osobou alebo je automaticky generovaný, pričom
tento nespĺňa obvyklé pravidlá pre vytváranie silných hesiel alebo PIN-ov, napríklad
nemá dostatočnú dĺžku, adekvátny pomer znakov a podobne, a preto je zraniteľný
uhádnutím alebo slovníkovými útokmi,
2.2.2 používa sa autentifikačný nástroj typu heslo alebo token založený na PIN-e, ktorý
môže byť zvolený identifikovanou osobou alebo je automaticky generovaný, pričom
tento spĺňa obvyklé pravidlá pre vytváranie silných hesiel alebo PIN-ov, napríklad má
dostatočnú dĺžku, adekvátny pomer znakov a podobne, a preto nie je zraniteľný
uhádnutím alebo slovníkovými útokmi,
2.2.3 používajú sa jednorazové heslá alebo certifikáty uložené na ľubovoľnom úložisku,
ktorými sú kryptografické kľúče, obvykle uložené v súboroch na pevnom disku, USB
alebo podobnom dátovom nosiči, pričom autentifikácia sa vykonáva preukázaním
vlastníctva a držby takéhoto kľúča, nakoľko prístup ku kľúču je založený na hesle
známom iba používateľovi,
2.2.4 používajú sa kvalifikované certifikáty, uložené na ľubovoľnom úložisku a primerane
spĺňajúce požiadavky podľa osobitného predpisu,20)
2.2.5 používajú sa certifikáty uložené na chránenom úložisku, ktorými sú chránené
kryptografické kľúče, obvykle uložené v čipe smart kariet alebo obdobných médií,

19

) § 14 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky č. 131/2009 Z. z. o certifikátoch
a kvalifikovaných certifikátoch.
20
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pričom autentifikácia sa vykonáva preukázaním vlastníctva takéhoto média a držby
príslušného kľúča,
2.2.6 používajú sa kvalifikované certifikáty uložené na chránenom úložisku a spĺňajúce
požiadavky podľa osobitného predpisu.20)
2.3 Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu má tieto varianty:
2.3.1 autentifikačný mechanizmus neposkytuje žiadnu alebo poskytuje nízku úroveň
ochrany pred útokmi uhádnutím, odpočúvaním siete, únosom relácie, typu odpoveď
a muž v strede; nízkou úrovňou ochrany sa rozumie, že ani jedna úroveň nie je
poskytovaná primerane,
2.3.2 bezpečný autentifikačný mechanizmus poskytuje určitú úroveň ochrany pred útokmi
uhádnutím, odpočúvaním siete, únosom relácie, typu odpoveď a muž v strede, čím sa
rozumie primeraná ochrana aspoň pred jedným typom útoku,
2.3.3 bezpečný autentifikačný mechanizmus poskytuje ochranu pred väčšinou útokov,
ktorými sú uhádnutie, odpočúvanie siete, únos relácie, útok typu odpoveď a muž v
strede,
2.3.4 uznávaný bezpečný autentifikačný mechanizmus poskytuje ochranu pred všetkými
útokmi, ktorými sú uhádnutie, odpočúvanie siete, únos relácie, útok typu odpoveď
a muž v strede, a to najmenej na úrovni Evaluation Assurance Level 4 (EAL4+) podľa
technickej normy Common Criteria.
3.

Mechanizmus výpočtu úrovne registračnej fázy, úrovne autentifikačnej fázy a
úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy

3.1 Kvalita identifikačnej registrácie sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 1.
Tabuľka č. 1
Kvalita identifikačnej registrácie
Požiadavky

Úroveň
1

Úroveň
2

x Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. a).
Identifikačná registrácia je on-line.
x Kvalita preukazovania identity podľa bodu
1.2.2 písm. a) až c).

X

x Overovanie preukazovania identity podľa
bodu 1.2.3 písm. a) až h).
x Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. a).
x Kvalita preukazovania identity podľa bodu
1.2.2 písm. b) alebo c).
x Overovanie preukazovania identity podľa
bodu 1.2.3 písm. b).

X

Úroveň
3

Úroveň
4
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x Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. b).
x Kvalita preukazovania identity podľa bodu
1.2.2 písm. b) alebo c).

X

x Overovanie preukazovania identity podľa
bodu 1.2.3 písm. c) až h).
x Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. a).
Identifikačná registrácia je on-line.
x Kvalita preukazovania identity podľa bodu
1.2.2 písm. c).

X

x Overovanie preukazovania identity podľa
bodu 1.2.3 písm. d) až h).
x Fyzická prítomnosť podľa bodu 1.2.1 písm. b)
alebo c).
x Kvalita preukazovania identity podľa bodu
1.2.2 písm. c).

X

x Overovanie preukazovania identity podľa
bodu 1.2.3 písm. g) alebo h).
3.2 Kvalita doručovania prihlasovacích údajov sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č.
2.
Tabuľka č. 2
Kvalita doručovania prihlasovacích
údajov

Požiadavky
Kvalita doručovania
podľa bodu 1.3.1.
Kvalita doručovania
podľa bodu 1.3.2.
Kvalita doručovania
podľa bodu 1.3.3.
Kvalita doručovania
podľa bodu 1.3.4.

Úroveň
1

prihlasovacích

údajov

prihlasovacích

údajov

prihlasovacích

údajov

prihlasovacích

údajov

Úroveň
2

Úroveň
3

Úroveň
4

X
X
X
X

3.3 Garancie štátu pre registračnú autoritu sa rozdeľujú na štyri úrovne podľa tabuľky č. 3.
Tabuľka č. 3

Požiadavky
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa
bodu 1.4.1.

Garancie štátu pre registračnú
autoritu
Úroveň
1
X

Úroveň
2

Úroveň
3

Úroveň
4
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X
X
X

3.4 Registračná fáza sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 4, pričom úroveň
registračnej fázy nemôže byť vyššia ako najnižšia úroveň jednej z jej častí.
Tabuľka č. 4
Registračná fáza
Požiadavky
Kvalita identifikačnej registrácie podľa bodu 3.1
Kvalita doručovania prihlasovacích údajov
podľa bodu 3.2
Garancie štátu pre registračnú autoritu podľa
bodu 3.3

Úroveň
1
1

Úroveň
2
2

Úroveň
3
3

Úroveň
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

3.5 Typy a robustnosť preukazovania identity sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č.
5.
Tabuľka č. 5
Typy a robustnosť preukazovania
identity

Požiadavky
Typy a robustnosť preukazovania
bodu 2.2.1.
Typy a robustnosť preukazovania
bodu 2.2.2.
Typy a robustnosť preukazovania
bodu 2.2.3 až 2.2.5.
Typy a robustnosť preukazovania
bodu 2.2.6.

Úroveň
1
identity podľa

Úroveň
2

Úroveň
3

Úroveň
4

X

identity podľa

X

identity podľa

X

identity podľa

X

3.6 Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č.
6.
Tabuľka č. 6

Požiadavky
Bezpečnosť autentifikačného mechanizmu podľa

Bezpečnosť autentifikačného
mechanizmu
Úroveň
1
X

Úroveň
2

Úroveň
3

Úroveň
4
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X
X
X

3.7 Autentifikačná fáza sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa tabuľky č. 7.
Tabuľka č. 7
Autentifikačná fáza
Požiadavky
Typy a robustnosť preukazovania identity podľa
bodu 3.5.
Bezpečnosť
autentifikačného
mechanizmu
podľa bodu 3.6.

Úroveň
1

Úroveň
2

Úroveň
3

Úroveň
4

1

2

3

4

1 až 3

1 až 3

1 až 3

4

3.8 Autentifikácia elektronických služieb verejnej správy sa rozdeľuje na štyri úrovne podľa
tabuľky č. 8, pričom úroveň autentifikácie elektronických služieb verejnej správy nemôže
byť vyššia ako najnižšia úroveň jednej z jej častí.
Tabuľka č. 8
Úrovne autentifikačnej fázy

Úrovne
registračnej
fázy

1
2
3
4

1
Úroveň 1
Úroveň 1
Úroveň 1
Úroveň 1

2
Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 2
Úroveň 2

3
Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3
Úroveň 3

4
Úroveň 1
Úroveň 2
Úroveň 3
Úroveň 4
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Príloha è. 7
k výnosu è. 55/2014 Z. z.

tandard pre architektúru cloud computingu

1. Delenie funkcionálnych vrstiev
1.1

Architektúra cloud computingu sa skladá z funkcionálnych vrstiev, ktorými sú vrstva
dopytu, vrstva poskytovania cloudových služieb a vrstva dodávania zdrojov.
1.1.1

Vrstva dopytu riadi katalóg opisujúci cloudové služby dostupné pre odberateľov
cloudových služieb a zabezpečuje validitu ich vzájomného mapovania podľa
dohody o poskytovanej úrovni cloudových služieb.

1.1.2

Vrstva poskytovania cloudových služieb riadi cloudové služby a ich kompozície
na základe požiadaviek vrstvy dopytu a dostupnosti vrstvy dodávania cloudových
služieb s cieľom zabezpečiť súlad s dohodou o poskytovanej úrovni cloudových
služieb.

Vrstva dodávania zdrojov poskytuje jednotné rozhranie pre ľubovoľné hardvérové
zdroje, zabezpečuje riadenie zdrojov, optimalizuje a monitoruje využitie
prostriedkov z dispozičných zdrojov.
Vrstva poskytovania cloudových služieb a vrstva dodávania zdrojov sa môže
v architektúre cloud computingu nachádzať aj viackrát.

1.1.3

1.2

2.
2.1

Vrstva dopytu
Vrstva dopytu sa skladá najmä z modulu prístupu ku cloudovým službám, modulu
manažmentu používateľov a prístupových práv, modulu pre dodržiavanie definovanej
úrovne služieb, modulu manažmentu objednávok a modulu katalógu cloudových
služieb.
2.1.1

Modul prístupu ku cloudových službám je unifikovaným webovým
používateľským rozhraním, poskytujúcim prezentačnú funkciu najmä katalógu
cloudových služieb podľa jednotlivých rolí používateľov tohto modulu.

2.1.2

Modul manažmentu používateľov a prístupových práv
a) zabezpečuje riadenie prístupu jednotlivých používateľov, vrátane
administrátorov, a to najmä ich identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu,
b) spravuje riadenie životného cyklu používateľských účtov, najmä ich
vytváranie, modifikovanie a zrušenie.

2.1.3

Modul pre dodržiavanie definovanej úrovne služieb zabezpečuje
požiadaviek pre vytváranie dohody o poskytovaní cloudových služieb.

2.1.4

Modul manažmentu objednávok

správu

a) prijíma objednávky na operácie spojené s cloudovými službami,
b) potvrdzuje správnosť objednávky v súlade s dohodou o poskytovanej úrovni
cloudových služieb,
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c) rozkladá objednávku do adekvátnych služieb a ich atribútov na základe
katalógu cloudových služieb,
d) rozhoduje, ktoré cloudové služby sú poskytované tou-ktorou konkrétnou
vrstvou, ak existujú viaceré vrstvy poskytovania cloudových služieb,
e) preposiela požiadavky na služby do vrstvy poskytovania cloudových služieb,
f) poskytuje informácie o stave objednávky a iniciuje nápravu v prípade zlyhania
realizácie objednávky,
g) využíva katalóg cloudových služieb pre rozhodnutia, ktoré cloudové služby
môžu byť ponúkané jednotlivému používateľovi.
2.1.5 Modul katalógu cloudových služieb
a) spravuje katalóg cloudových služieb, ktorý obsahuje informácie najmä
o ponúkaných cloudových službách a ich možných kompozíciách, o
dohodnutých podmienkach ako napríklad cene, špecifických atribútoch
cloudových služieb, ktoré zabezpečujú dohodnuté podmienky, o mapovaní
oprávnení používateľov k objednávaniu konkrétnych cloudových služieb a o
objednaných cloudových službách,
b) priraďuje konkrétne charakteristiky z dohody o poskytovanej úrovni
cloudových služieb ku konkrétnym cloudovým službám a obsahuje opis
objednávkových a eskalačných procedúr, podmienok technickej podpory,
špecifických zvýhodnení a podobne.
2.2 Vrstva dopytu môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly, napríklad o modul
manažmentu ponuky cloudových služieb, modul modelovania dopytu, modul vytvárania
správ o využívaní cloudových služieb, modul fakturácie a vyhodnocovania a modul
kvalitatívnych referencií využívaných cloudových služieb.

3. Vrstva poskytovania cloudových služieb
3.1 Vrstva poskytovania cloudových služieb sa skladá najmä z modulu spracovania
požiadaviek a aktivácie a deaktivácie cloudových služieb, modulu repozitára modelu
cloudových služieb, modulu modelovania a návrhu cloudových služieb, modulu
realizácie cloudových služieb, modulu monitorovania cloudových služieb, modulu
manažmentu stavu cloudových služieb a modulu využívania cloudových služieb.
3.1.1 Modul spracovania požiadaviek a aktivácie a deaktivácie cloudových služieb
a) spracováva požiadavky z modulu manažmentu objednávok na základe dohody
o poskytovanej
úrovni
cloudových
služieb,
dostupnosti
zdrojov
a konfiguračného modelu cloudových služieb,
b) vytvára požiadavky pre vrstvu dodávania zdrojov ohľadom aktivácie
a deaktivácie cloudových služieb,
c) rozhoduje na základe príslušných politík o zvolení adekvátnej vrstvy, ak
viaceré vrstvy dodávania zdrojov spĺňajú kritériá na vybavenie požiadavky,
d) riadi aktiváciu a deaktiváciu cloudových služieb na základe príslušných
pracovných postupov, ktoré synchronizujú nasadzovanie všetkých
komponentov cloudovej služby s transakčnou konzistenciou,
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e) zapisuje stav cloudovej služby do modulu repozitára modelu cloudových
služieb,
f) iniciuje nápravné kompenzácie pri zlyhaní spracovania požiadaviek.
3.1.2

Modul repozitára modelu cloudových služieb
a) definuje konfiguračné šablóny a atribúty cloudovej služby, pracovné postupy
pre aktiváciu a deaktiváciu cloudovej služby,
b) definuje hierarchiu cloudových služieb, zachytáva stavy cloudových služieb
v reálnom čase a zabezpečuje mapovanie medzi cloudovými službami
a potrebnými zdrojmi.

3.1.3

Modul modelovania a návrhu cloudových služieb
a) špecifikuje cloudové služby z pohľadu implementačných detailov a definuje
informácie potrebné pre modul repozitár modelu cloudových služieb,
b) navrhuje vhodné šablóny cloudových služieb a pracovných postupov s cieľom
automatizácie riadenia životného cyklu cloudových služieb.

3.1.4

Modul realizácie cloudových služieb
a) konfiguruje virtuálnu infraštruktúru pre realizáciu cloudovej služby na základe
informácií z modulu repozitára modelu cloudových služieb,
b) realizuje cloudovú službu,
c) implementuje možnosť zmeny realizácie cloudovej služby bez nutnosti jej
opätovnej aktivácie,
d) komunikuje s vrstvou dodávania zdrojov s cieľom využitia špecifických
atribútov zdrojov pri realizácii cloudovej služby,
e) overuje a pripravuje všetky parametre aktivácie a realizuje cloudovú službu.

3.1.5

Modul monitorovania cloudových služieb
a) konfiguruje monitorovanie cloudových služieb, ktoré nasledujú po aktivácii
cloudovej služby,
b) zhromažďuje udalosti a informácie o výkone v reálnom čase pre modul
manažmentu stavu cloudových služieb.

3.1.6

Modul manažmentu stavu cloudových služieb
a) spravuje monitorovanie cloudových služieb a prezentuje jeho výstupy vo
forme prehľadov o stave cloudovej služby,
b) ukladá a koreluje udalosti na úrovni cloudových služieb a podľa potreby ich
eskaluje do obslužných procesov.

3.1.7

3.2

Modul využívania cloudových služieb zbiera informácie o využívaní a meraní
realizácie cloudovej služby a spracováva ich dávkovo alebo v reálnom čase pre
každého odberateľa cloudovej služby.

Vrstva poskytovania cloudových služieb môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly,
napríklad o modul modelovania kapacít.

4. Vrstva dodávania zdrojov
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Vrstva dodávania zdrojov sa skladá najmä z modulu katalógu zdrojov, modulu
manažmentu životného cyklu zdrojov, modulu modelovania kapacít zdrojov, modulu
návrhu šablón zdrojov, modulu realizácie prideľovania zdrojov, modulu monitorovania
využívania zdrojov, modulu stavu zdrojov a modulu adaptéra zdrojov a kontroly.
4.1.1

Modul katalógu zdrojov
a) poskytuje unifikované informácie o zdrojoch, obsahujúce typy ich kompozícií,
b) v reálnom čase poskytuje informácie zachytené modulmi pre modelovanie
kapacít a stavov zdrojov,
c) v reálnom čase riadi vyváženie zaťaženia zdrojov na základe stavu zdrojov,
d) zabezpečuje mapovanie modelov poskytovania služieb na zdroje,
e) poskytuje funkciu riadenia životného cyklu využívaných softvérových licencií.

4.1.2

Modul manažmentu životného cyklu zdrojov
a) prijíma požiadavky z vrstvy poskytovania cloudových služieb a alokuje
potrebné zdroje,
b) prijíma požiadavky na kapacity a výkon z modulu modelovania kapacít
zdrojov a modulu návrhu šablón zdrojov,
c) prijíma informácie dostupnosti nových zdrojov a odosiela ich do vrstvy
poskytovania cloudových služieb,
d) určuje potrebný počet a typy zdrojov na základe požiadavky na kapacitu
cloudovej služby,
e) riadi spotrebu zdrojov a modul monitorovania využívania zdrojov,
f) riadi zdroje s ohľadom na záťaž cloudovej služby a manažuje rozdeľovanie
záťaže v reálnom čase s preddefinovanou logikou.

4.1.3

Modul modelovania kapacít zdrojov
a) slúži na prognózovanie využívania zdrojov a poskytuje informácie
o kapacitách a výkonnosti zdrojov, a to v reálnom čase a v historickom
spracovaní,
b) zabezpečuje koordináciu modulov vrstvy dodávania zdrojov s ohľadom na
prideľovanie zdrojov, manažment záťaže a monitorovanie pre modelovanie
požiadaviek na dodávku,
c) zabezpečuje priraďovanie požiadaviek na zdroje s dostupnými zdrojmi
v module katalógu zdrojov a podľa potreby vytvára informácie pre
obstarávanie dodatočných prostriedkov.

4.1.4

Modul návrhu šablón zdrojov
a) je zodpovedný za návrh zdrojov infraštruktúry a modifikácie špecifických
typov zdrojov na základe využívaných cloudových služieb,
b) je zodpovedný za návrh pracovných postupov pre modul manažmentu
životného cyklu zdrojov, vrátane návrhu konfigurácie zdrojov, ich
nasadzovania, manažmentu zaťaženia a automatizácie špecifických alebo
všeobecných cloudových služieb,
c) poskytuje návrhy pre modul katalóg zdrojov,
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d) navrhuje metriky pre modul manažmentu životného cyklu zdrojov na
monitorovanie stavu prostriedkov.
4.1.5 Modul realizácie prideľovania zdrojov
a) prijíma informácie o kapacitných konfiguráciách
manažmentu životného cyklu prostriedkov,

zdrojov

z

modulu

b) zabezpečuje mapovanie informácií o konfiguráciách zdrojov pre modul
katalógu zdrojov,
c) riadi alokáciu a konfiguráciu zdrojov pomocou modulu adaptéra zdrojov
a kontroly.
4.1.6 Modul monitorovania využívania zdrojov
a) monitoruje zmeny spotreby a využívania zdrojov, špecifických pre konkrétnu
službu alebo odberateľa cloudových služieb, s využitím modulu manažmentu
životného cyklu zdrojov,
b) monitoruje dostupnosť a úroveň využívania zdrojov a informuje modul
manažmentu životného cyklu zdrojov o ich skutočnom alebo predpokladanom
preťažení.
4.1.7 Modul stavu zdrojov
a) poskytuje modulu manažmentu stavu cloudových služieb informácie
o zlyhaniach a chybách zdrojov, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť kvalitu
poskytovania cloudových služieb,
b) sleduje a spracováva chybové stavy zdrojov a pri výskyte chyby iniciuje proces
nápravy,
c) udržuje v reálnom čase dostupné agregované správy riadenia udalostí ohľadom
dostupnosti zdrojov a ich zlyhaní.
4.1.8 Modul adaptéra zdrojov a kontroly
a) poskytuje funkciu inteligentného virtualizačného prostredia, ktoré na základe
typu hardvéru prekladá abstraktné výkonné operácie do konkrétnych inštrukcií,
ktoré daný hardvér dokáže spracovať,
b) transformuje požiadavky na pridelenie zdrojov na skutočné zdroje,
c) v reálnom čase poskytuje aktualizovaný stav a informácie o využívaní
konkrétneho hardvéru a softvéru pre modul katalógu zdrojov, modul
monitorovania využívania zdrojov a modul stavu zdrojov.
4.2 Vrstva dodávania zdrojov môže byť rozšírená o ďalšie logické moduly.
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Príloha è. 8
k výnosu è. 55/2014 Z. z.

Zoznam atribútov SAML Assertion

1.1 Zoznam atribútov SAML Assertion v štruktúre AttributeStatement je uvedený v tejto
tabuľke:
Atribút
ActorIDSector

ActorID

SubjectIDSector

SubjectID

DelegationType

QAAlevel

Význam
Typ použitého identifikátora v kontexte informačného systému, ktorý
je zdrojom a správcom identity použitej v atribúte ActorID pre rolu
aktér.
Hodnotou je textový reťazec. Pre identity federované z ústredného
portálu verejnej správy je hodnotou „SECTOR_UPVS“.
Samotný identifikátor identity v roli aktér - používateľ, ktorý akciu
vykonal.
Hodnotou je identifikátor právnickej osoby alebo identifikátor
fyzickej osoby1).
Typ použitého identifikátora v kontexte informačného systému, ktorý
je zdrojom a správcom identity použitej v atribúte SubjectID pre rolu
subjekt.
Hodnotou je textový reťazec. Pre identity federované z ústredného
portálu verejnej správy je hodnotou„SECTOR_UPVS“.
Samotný identifikátor identity v roli subjekt. Subjektom je konkrétna
osoba, v mene ktorej sa vykonáva proces.
Hodnotou je identifikátor právnickej osoby alebo identifikátor
fyzickej osoby. V prípade, že používateľ koná vo svojom mene,
hodnota je totožná s ActorID.
Typ zastupovania: v akom vzťahu je identita SubjectID k identite
ActorID.
Hodnotou je
0 – generálne zastupovanie podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu, napríklad konateľ právnickej osoby, alebo súdom určený
zástupca nesvojprávnej osoby,
1 až n – delegované zastupovanie.
Úroveň autentifikácie podľa prílohy č. 6 tabuľky č. 8, ktorú použil
používateľ pri prihlásení sa do systému.
Hodnotou je číslo úrovne autentifikácie elektronických služieb
verejnej správy.

1.2 Atribúty podľa bodu 1.1 môžu byť rozšírené o ďalšie atribúty, potrebné pre špecifickú
implementáciu.
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Príloha è. 9
k výnosu è. 55/2014 Z. z.

Metaúdaje datasetu s otvorenými údajmi

Metaúdaje datasetu s otvorenými údajmi sú
1.

názov datasetu,

2.

jednoznačný identifikátor poskytovateľa datasetu,

3.

referencia na miesto sprístupnenia datasetu a jeho schémy údajov,

4.

informácia o poskytovaní datasetu otvoreným spôsobom použitia podľa § 52 písm. b)
alebo o spôsobe vysporiadania právnych aspektov prístupu k údajom v datasete a ich
používania,

5.

dátum prvého zverejnenia datasetu,

6.

informácia o aktuálnosti datasetu podľa § 53 písm. g),

7.

informácia o začiatku a konci účinnosti datasetu alebo jeho údajov, najmä ak je
účinnosť odlišná od platnosti,

8.

katalóg, v ktorom je dataset evidovaný.
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Príloha è. 10
k výnosu è. 55/2014 Z. z.

Techniky pre prístupné pouitie Javaskriptu

Technika 1. Umožnenie predĺženia prednastaveného časového limitu používateľom.
Pre všetky časové limity riadené skriptom na strane používateľa sa umožňuje predĺženie
prednastaveného časového limitu používateľom.
1.1

Poskytuje sa mechanizmus, ktorý používateľovi umožní pri skriptom časovo
obmedzenej funkcii jej predĺženie.

1.2

Možnosť predĺženia sa obvykle poskytuje najneskôr pred vypršaním časového
obmedzenia.

1.3

Možnosť predĺženia obvykle
prednastavenej hodnoty.

umožňuje

predĺženie

najmenej

o desaťnásobok

Technika 2. Redundantné používanie klávesnice a ovládačov výstupov z myši.
Ovládanie interaktívnych dekoratívnych zmien sa poskytuje nezávisle od zariadenia.
2.1

Interaktívna zmena obrázkov sa poskytuje tak, aby bola ovládacia udalosť riadená
myšou (atribúty „onmouseover“ a „onmouseout“) ekvivalentne riaditeľná aj
prostredníctvom klávesnice (atribúty „onfocus“ a „onblur“).

2.2

Interaktívne menené obrázky majú spravidla s cieľom zachovania dizajnu rovnakú
veľkosť.

Technika 3. Voliteľné používanie skriptu na poskytovanie nedôležitých upozornení.
Upozornenia, ktoré nemajú naliehavú dôležitosť, ako napríklad tip dňa alebo odpočítavanie
určitej udalosti, sa neprezentujú používateľovi, pokiaľ ich prezentovanie používateľ nepovolil
prostredníctvom príslušnej webovej stránky.
3.1

Webová stránka poskytujúca nedôležité upozornenia prostredníctvom Javaskriptu
poskytuje mechanizmus na aktiváciu a deaktiváciu prezentovania týchto upozornení.

3.2

Aktivácia a deaktivácia prezentovania nedôležitých upozornení je obvykle poskytovaná
prostredníctvom ovládacieho tlačidla v začiatočných častiach webovej stránky.

3.3

Nastavenie používateľa sa obvykle aplikuje aj pri opätovnej návšteve príslušnej
webovej stránky, a to s možnou aplikáciou „cookies“ pre celé relácie.

Technika 4. Používanie skriptu na upozornenie používateľa o vypršaní časového limitu.
Ak skript poskytuje funkciu, ktorá je časovo limitovaná, používateľ je o takomto limite včas
informovaný, a to najmä ak je v danom časovom limite potrebná jeho interakcia.
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4.1

Upozornenie o vypršaní časového limitu je poskytované najmenej 20 sekúnd pred jeho
vypršaním. Je možné používať aj viacnásobné upozornenie.

4.2

Funkcia predĺženia prednastaveného časového limitu podľa techniky 1 sa poskytuje
najneskôr pri poslednom upozornení podľa bodu 4.1. Časový limit sa obvykle zresetuje.

Technika 5. Kontroly a upozornenia na strane používateľa.
Overenia vyplnení dátových polí vo formulári alebo elektronickom formulári sa vykonávajú
prostredníctvom skriptu na strane používateľa.
5.1

Používateľ je upozornený na chybné vyplnenie každého dátového poľa prostredníctvom
príslušného dialógu. Upozornenie je obvykle poskytované súhrnne pre každý
formulárový oddiel alebo procesný krok.

5.2

Chybné dátové polia sa obvykle označujú osobitným spôsobom, napríklad farbou
a zvýraznením, pričom je vhodné poskytnúť nastavenie kurzora na prvé z takýchto
chybných dátových polí.

Technika 6. Používanie nadväzných zmien obsahu vybraných prvkov bez zmeny
kontextu.
Obsah, ktorý je logicky závislý od zmeny iného obsahu sa mení korektne.
6.1

Ak sa zmení jeden alebo viac výberových prvkov, ktoré ovplyvňujú výber iných
výberových prvkov, nadväzné výberové prvky poskytujú správne možnosti, napríklad
pri zmene kontinentu vo výberovom menu sa poskytuje správny výber štátov
v nasledujúcom výberovom menu. Nadväzné výberové prvky nasledujú v poradí čítania
obsahu webovej stránky až po výberovom prvku vyvolávajúcom zmenu.

6.2

Všetky údaje potrebné na zmeny dotknutých nadväzných prvkov sú poskytnuté
prostredníctvom príslušnej webovej stránky.

6.3

Aktivácia výberového prvku bez zmeny hodnoty nespôsobuje zmenu nadväzného
výberového prvku.

Technika 7. Súčasné používanie klávesnice a funkcií iného špecifického zariadenia.
Interaktívne funkcie obsahu webovej stránky, spustiteľné špecifickými zariadeniami, sú
spustiteľné aj prostredníctvom klávesnice.
7.1

Pre ovládače funkcií pre myš sa používajú nasledovné ekvivalentné ovládače pre
klávesnicu - „mousedown“ = „keydown“, „mouseup“ = „keyup“, „mouseover“ =
„focus“, „mouseout“ = „blur“. Pre ostatné ovládače, napríklad „mousemove“, sa
používa relevantná ekvivalentná implementácia.

Technika 8. Používanie funkcií Document Object Model (DOM) na pridávanie obsahu.
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Na dynamické pridávanie obsahu webovej stránky sa používajú funkcie Document Object
Model (DOM).
8.1

Namiesto funkcií „document.write“, „innerHTML“, „outerHTML“, innerText“ a
„outerText“ sa používajú funkcie Document Object Model (DOM).

8.2

Pri pridávaní prvkov zamerateľných kurzorom sa v dokumente nepoužívajú atribúty
prvku „tabindex“ na explicitné ustanovenie poradia v tabuľke.

8.3

Pre zaručenie prečítania nového obsahu čítačom obrazovky sa kurzor zameriava na
takýto nový obsah alebo sa nový obsah pridáva na miesto, ktoré ešte len nasleduje
v poradí čítania.

Technika 9. Používanie skriptov na ovládanie a zastavovanie blikania.
Blikanie obsahu je možné ovládať prostredníctvom skriptu.
9.1

Skript umožňuje spustenie blikania, riadenie stavov viditeľnosti blikajúceho obsahu
a zastavenie blikania najneskôr do 5 sekúnd.

Technika 10. Používanie progresívnych spôsobov otvárania nových okien na žiadosť
používateľa.
Otváranie nových okien sa vykonáva iba s vedomím používateľa.
10.1 Ak príslušný typ dokumentu nepovoľuje atribút „target“ alebo ak je otváranie nových
okien z určitých dôvodov zabezpečované prostredníctvom skriptu, každý odkaz, ktorý
otvára nové okno
a)

informuje používateľa o tom, že bude otvorené nové okno,

b) používa ovládače udalostí nezávislé od zariadení a
c)

povoľuje webovému prehliadaču otvoriť obsah v tom istom okne, ak sa nové okno
neotvorilo.

Technika 11. Vkladanie dynamického obsahu do Document Object Model (DOM)
bezodkladne po príslušnej interakcii.
Prvky používateľského rozhrania sú do Document Object Model (DOM) vkladané tak, že
poradie tabuliek a poradie čítania prostredníctvom čítača obrazovky je korektné už pre
prednastavené správanie sa používateľského agenta.
11.1 Všetky spúšťané dialógy sa aktivujú prostredníctvom odkazu alebo tlačidla a jeho
vedomého použitia (kliknutia), ktorým sa vyvolá príslušný skript.
11.2 Vložený obsah sa vkladá ako ďalší prvok v poradí čítania obsahu webovej stránky
alebo v poradí tabuliek. Pre vkladanie obsahu do nového okna je táto požiadavka
irelevantná. Zmena pozície kurzoru sa vložením nezmení.
11.3 Pri asynchrónnych vkladaniach obsahu, napríklad prostredníctvom Asynchronous
JavaScript + XML (AJAX), je potrebné upozorniť asistenčnú technológiu používateľa
o takomto vložení obsahu.

Strana 506

Zbierka zákonov è. 55/2014

Èiastka 18

Technika 12. Zmena usporiadania častí webovej stránky prostredníctvom Document
Object Model (DOM).
Interakcia používateľa s menu pri zmene usporiadania jeho komponentov sa poskytuje
nezávisle od zariadenia.
12.1 Funkcia na zmenu usporiadania obsahu závislá na zariadeniach, napríklad
prostredníctvom „drag and drop“, je doplnená alebo nahradená menu so zoznamom
odkazov, ktoré umožňuje nielen vizuálne preskupenie, ale aj zmenu usporiadania
prostredníctvom Document Object Model (DOM) tak, aby bolo správne poradie
poskytované pre všetky zariadenia.
12.2 Skripty na zmenu usporiadania sú spúšťané iba s vedomým použitím na to určeného
odkazu.

Technika 13. Používanie rozbaliteľného a zbaliteľného menu na preskočenie blokov
textu.
Opakujúci sa obsah sa poskytuje prostredníctvom menu, ktoré je používateľom podľa potreby
rozbaliteľné a zbaliteľné.
13.1 Zbalením menu je používateľovi umožnené preskočenie opakujúceho sa obsahu, pričom
tento obsah je programátorsky umiestnený na logickom mieste v poradí čítania obsahu
webovej stránky.
13.2 Používateľovi je umožnené vyvolanie rozhrania pre skrytie alebo odkrytie prvkov
menu.

Technika 14. Sprístupnenie doplnkových funkcií statického obsahu aj prostredníctvom
klávesnice.
Pre používanie funkcií v statických prvkoch HTML, ako napríklad <div> alebo <span>, sa
poskytuje prístup k používateľskému rozhraniu aj prostredníctvom klávesnice.
14.1 Statický prvok s doplnkovou funkciou je zamerateľný prostredníctvom atribútu
„tabindex“ a doplnková funkcia je vyvolateľná aj s použitím klávesnice
prostredníctvom atribútu „onkeyup“ alebo „onkeypress“.
14.2 Používanie tejto techniky je umožnené iba v prostrediach, kde sa dá spoľahnúť na
existenciu klientskych skriptov.
14.3 Používanie atribútu „tabindex“ zohľadňuje nedostatočnú podporu v HTML 4.01 v
prvkoch <a>, <area>, <button>, <input>, <object>, <select> a <textarea> a v
obmedzení rozsahu hodnôt od 0 do 32767.
14.4 Nepoužíva sa modifikovanie zamerania kurzoru prostredníctvom skriptu vzhľadom na
nepredvídateľné správanie sa asistenčných technológií, ktoré používajú virtuálny
kurzor.
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14.5 Meno a úloha všetkých komponentov používateľského rozhrania je programátorsky
determinovateľná. Stavy, vlastnosti a hodnoty nastaviteľné používateľom sú
programátorsky nastavené a oznámenia zmien v týchto prvkoch sú poskytované
používateľským agentom, vrátane asistenčných technológií.

Technika 15. Používanie skriptov na zmenu textu v odkaze.
Umožňuje sa používateľom riadené rozšírenie informácií v texte odkazu s cieľom
porozumenia odkazu bez ďalšieho kontextu.
15.1 Na začiatku webovej stránky je poskytnutý odkaz, ktorý rozšíri text všetkých odkazov
na webovej stránke tak, aby boli samonosne pochopiteľné bez ďalšieho kontextu.
15.2 Táto technika sa obvykle týka iba aktuálne prehliadanej webovej stránky. Takéto
používateľské nastavenie je však možné využiť aj pre celé webové sídlo, napríklad
prostredníctvom cookie alebo používateľského profilu.

Technika 16. Používanie skriptov na zlepšenie viditeľnosti zamerania prvku.
Prostredníctvom aplikácie Javaskriptu na kaskádové štýly sa zvyšuje viditeľnosť indikátora
zamerania.
16.1 Ohraničenie alebo pozadie interaktívneho prvku, ktorý je zameraný používateľom, sa
vizuálne zmení. Po ukončení zamerania sa prvok vráti do pôvodného stavu.

Technika 17. Poskytovanie kontrol a chybových hlásení na strane používateľa
prostredníctvom Document Object Model (DOM).
Pri chybovom výsledku kontroly dátových polí formulára alebo elektronického formulára sa
používateľovi korektne prezentujú skriptom generované chybové hlásenia, a to aj ak používa
asistenčné technológie.
17.1 Na zobrazenie chybových hlásení sa používajú ukotvené prvky a umiestňujú sa nad
dátové polia, ktoré sa kontrolujú. Zameranie kurzora sa obvykle presúva na takéto
chybové hlásenie.
17.2 Ak existovalo chybové hlásenie, po opravnom správnom vyplnení sa už neprezentuje.
17.3 Atribút „href“ obsahuje pri ukotvenom prvku vnútrostránkový odkaz, ktorý referencuje
dátové polia, kde sa vyskytla chyba.

Technika 18. Poskytovanie mechanizmu na dočasné zastavenie skriptom posúvaného
obsahu.
Používateľ môže zastaviť skriptom posúvaný obsah.

Strana 508

Zbierka zákonov è. 55/2014

Èiastka 18

18.1 Používateľovi sa poskytuje mechanizmus na dočasné zastavenie automatizovane
posúvaného obsahu. Takto zastavený obsah sa nezačne pohybovať bez používateľovho
príkazu.
18.2 Používateľovi sa poskytuje mechanizmus na opätovné spustenie dočasne zastaveného
automatizovane posúvaného obsahu. Posúvanie pokračuje od miesta zastavenia.

Technika 19. Vypočítavanie veľkosti a pozícií v súlade s veľkosťou textu.
Výpočet veľkosti a umiestnenia prvkov je primerané k aktuálnej veľkosti prezentovaného
textu.
19.1 Vypočítavanie veľkostí prostredníctvom prvkov „offsetLeft“ a „offsetTop“ závisí od
rodičovských prvkov.
19.2 Zväčšenie textu prostredníctvom funkcie webového prehliadača na zväčšovanie textu
sa korektne zväčší aj príslušný textový kontajner, pričom žiadna časť textu nezmizne
ani sa vizuálne nestlačí. Zväčšovaním textu nie je jeho približovanie.
19.3 Výpočet veľkostí zohľadňuje odlišnosti podporovaných verzií webových prehliadačov.

Technika 20. Používanie prístupného ukotvenia a interakcie.
Skriptové funkcie sú ovládateľné aj prostredníctvom klávesnice.
20.1 Skriptové funkcie sú priradené prirodzene interaktívnym HTML prvkom, ktorými sú
odkazy a tlačidlá, ako napríklad <button> a <input>. Funkcia spúšťaná „kliknutím“ je
spúšťaná nezávisle od zariadení, napríklad prostredníctvom tlačidla „enter“, „space“
alebo prístupného API.
20.2 Ak nie je možné zaručiť skript na strane používateľa, poskytuje sa alternatívna
implementácia alebo vysvetlenie. Pri ukotvených prvkoch sa alternatívna implementácia
alebo vysvetlenie poskytuje prostredníctvom atribútu „href“ a pri tlačidlách
prostredníctvom „form post“.

Technika 21. Poskytovanie mechanizmu na zobrazovanie pohyblivého, posúvaného
alebo automaticky aktualizovaného textu v statickom okne alebo oblasti.
Pre pohybujúci sa text sa poskytuje mechanizmus na jeho zastavenie a jeho poskytnutie
v statickej forme.
21.1 Na zaručenie čitateľnosti pre pomalšie čítajúcich používateľov sa text umožňuje
poskytnúť v osobitnom okne alebo v rozmerovo väčšej časti webovej stránky.
21.2 Táto technika sa nemusí uplatniť, ak nie je pohybujúci sa text možné zobraziť naraz na
jednej vizuálnej obrazovke, napríklad dlhú konverzáciu prostredníctvom chatu.
21.3 Táto technika sa môže použiť v kombinácii s alternatívnou webovou stránkou, ktorá
poskytne príslušný text prístupne.
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Technika 22. Vytváranie voliteľných dialógov nezávisle od zariadení.
Dialógy, ktoré nepoužívajú otváranie nových okien prostredníctvom webových prehliadačov,
sa poskytujú prístupne a nezávisle od zariadení.
22.1 Dialóg v prvku <div> sa v Document Object Model (DOM) vkladá priamo za prvok,
ktorý ho spúšťa. Zameranie ostáva na spúšťacom prvku. Absolútne vizuálne
umiestnenie nemusí byť priamo za spúšťacím prvkom.
22.2 HTML kód v dialógu je prístupný rovnako ako ostatný obsah.
22.3 Dialóg je možné spustiť aj prostredníctvom klávesnice.

