Záznam zo 17. zasadnutia Komisie pre štandardizáciu ISVS,
konaného dňa 14.10.2015 na MF SR
Prítomní: podľa zoznamu (v prílohe)
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Vyhodnotenie dištančného hlasovania
3. Prerokovanie návrhu NCZI o zaradení MZ SR do štatútu medzi členov komisie
4. Prerokovanie dôvodov vetovania dištančného hlasovania zo Slovenskej informatickej
spoločnosti
5. Hlasovanie o návrhu na zmenu PS
6. Iné
K bodu 1: Privítanie
Zasadnutie komisie otvoril jej predseda pán P. Bojňanský, v rámci ktorého privítal
prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom zasadnutia.

K bodu 2: Vyhodnotenie dištančného hlasovania
Predseda komisie P. Bojňanský vyhodnotil dištančné hlasovanie k návrhu na zmenu
pracovných skupín komisie, ktoré bolo vyhlásené dňa 21.8.2015 a ukončené dňa 10.9.2015.
Výsledky dištančného hlasovania:
Za predložený návrh hlasovali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MV SR
MPSVaR SR
MŽP
MS SR
MDVRR SR
Štatistický úrad SR
ÚNMS SR
MZ SR (ktoré zároveň žiadalo doplniť do štatútu medzi členov komisie aj MZ SR)
ITAS
ÚV SR (NASES)
SK-8(Združenie samosprávnych krajov)
Únia miest Slovenska

13. MF SR
Vetovali predložený návrh :
1. Slovenská informatická spoločnosť (s odôvodnením)
2. ÚGKK (bez odôvodnenia)

Nehlasovali za predložený návrh
1.
2.
3.
4.

MH SR
MK SR
MPaRV SR
MŠVVaŠ SR

5. Spoločnosť pre otvorené IT
6. ZMOS

K bodu 3: K návrhu o zaradenie MZ SR do štatútu medzi členov komisie
Predseda komisie oboznámil prítomných s návrhom Národného centra zdravotníckych
informácií (NCZI), ktoré v rámci dištančného hlasovania požiadalo doplniť explicitne do
štatútu medzi členov komisie aj MZ SR, ktoré zastupuje v komisii, a ktoré doteraz nebolo
medzi povinne vymenovanými členmi komisie (i napriek tomu, že MZ SR je riadnym členom
komisie podľa čl. 3. ods. 4 štatútu). Následne udelil slovo zástupkyni NCZI pani T.
Brziakovej, ktorá ozrejmila ich návrh. Po jej vypočutí predseda komisie vyhovel predmetnej
žiadosti, t.j. MZ SR bude doplnené (dodatkom) do štatútu komisie medzi členov, pričom je
potrebné, aby žiadosť o takéto zaradenie bola iniciovaná zo strany MZ SR, pretože v Komisii
sú v princípe za štátne orgány iba UOŠS. Môžu byť reprezentované aj cez podriadené
organizácie, ktoré však stále zastupujú svoj rezort, a nie iba svoju podriadenú organizáciu na
rozdiel od pracovných skupín.
Úloha NCZI: zabezpečiť zaslanie žiadosti o zaradenie MZ SR do štatútu komisie priamo
z tohto ministerstva
Úloha MF SR: Pod doručení listu predložiť OÚ návrh na doplnenie MZ SR (dodatok 3
štatútu) a informovať členov komisie o účinnosti tohto dodatku

K bodu 3: Prerokovanie dôvodov vetovania hlasovania Slovenskej informatickej
spoločnosti
V rámci tohto bodu predseda komisie oboznámil prítomných s dôvodmi vetovania Slovenskej
informatickej spoločnosti a ku každej otázke zaujal stanovisko.
Konkrétne k jednotlivým otázkam predložených p. Šrámkom zo Slov. inform.
spoločnosti:
3.1. Na MF SR sa v nedávnom období udiali zmeny, ktoré priamo súvisia s činnosťou
Komisie a jej pracovných skupín. Členovia komisie o týchto zmenách však neboli
informovaní. Podľa neoficiálnych informácii Ing. Bíro už nie je zamestnancom MF
SR. Keďže doposiaľ bol vďaka svojim odborným a organizačným schopnostiam
kľúčovou postavou práce Komisie, chýba informácia o tom, kto ho nahradí.
Predseda komisie oboznámil prítomných s organizačnými zmenami na sekcii informatizácii
spoločnosti, pričom organizačnú štruktúru sekcie aj s uvedením pracovníkov a ich
telefónnych čísiel je možné nájsť na webovom sídle MF SR. Sekcia informatizácie
spoločnosti má 5 odborov, z toho sú 2 pre eurofondy. Jedným z odborov je odbor stratégie IS,
ktorý zastrešuje štandardy po stránke legislatívnej a organizačnej. Pracovníčka toho odboru
p. Krajčovičová bude tajomníkom komisie a PS. Po vecnej stránke (t.j. tvorba podkladov pre
štandardy ) prechádza na odbor informatizácie VS, ktorého riaditeľom je p. Ľ. Chnápko.

Predseda komisie ďalej informoval o tom, že MF SR úzko spolupracuje s p. Bírom, ktorý do
dnešného dňa zastrešuje viaceré pracovné skupiny ako externista.
3.2. Bol zrušený odbor "Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných
systémov", ktorý činnosť Komisie na strane MF SR zastrešoval. Nie je nám známe,
kto jej agendu prevzal.
Predseda komisie
otázke.

informoval o organizačných zmenách v odpovedi

k predchádzajúcej

3.3 K pracovnej podskupine PS4 - OSS
 Stretnutie pracovnej skupiny PS4-OSS nebolo zvolané od r. 2013, pričom jej
vedúci Ing. Segéň tiež už vraj nie je zamestnancom MF SR. Ani o tejto zmene
neboli členovia skupiny informovaní, a to ani na základe písomnej žiadosti
predsedu SISp o objasnenie nečinnosti podskupiny


Tieto zmeny môžu v budúcnosti výrazne ovplyvniť prácu Komisie. Preto v mene
Slovenskej informatickej spoločnosti žiadam jej predsedu, aby členov Komisie
zoznámil s opatreniami, ktoré boli na ich základe uskutočnené. Rovnako žiadam,
aby MF SR vysvetlilo, prečo bola bez zdôvodnenia prerušená činnosť skupiny
PS4-OSS.

Predseda komisie informoval, že táto skupina zasadá podľa potreby, t.j. ad hoc – nemá
konkrétny plán zasadnutí. Na tejto pracovnej podskupine mal byť v roku 2013 schválený
materiál „Návrh minimálneho rozsahu riešenia využitia FOSS pre štátnu a verejnú správu“.
Predmetný materiál bol na zasadnutí skupiny prerokovaný a predbežne odsúhlasený s tým, že
musí byť zásadne prepracovaný a doplnený. Ani interný, ani externý zamestnanec
ministerstva, ktorí boli členmi tejto podskupiny a venovali sa predmetnému problému však
nedokázali vypracovať materiál na takej úrovni, aby mohol byť schválený na pôde MF SR.
Pán Šrámek na zasadnutí k tejto otázke doplnil, že p. Dilinger vypracoval k tejto téme Štúdiu
uskutočniteľnosti a Akčný plán, ktorý nebol členom podskupiny sprístupnený, i napriek
žiadosti p. Rovana. Tým, že MF SR nezvolalo žiadne stretnutie, nekomunikovalo v tejto veci,
považuje tento postup zo strany MF SR za nevhodný, čo potvrdil aj p. Ilek. V tejto súvislosti
požiadal predsedu o jasné stanovisko k využívaniu otvoreného softvéru v štátnej správe.
Predseda komisie informoval, že p. Dilinger vypracoval spomínaný materiál a po obdržaní
pripomienok odišiel z MF SR. Rovnako dal výpoveď aj p. Segéň. Ministerstvo pracuje
a zastrešuje príslušné oblasti v rámci svojich administratívnych kapacít, ktoré sú maximálne
vyťažené, čo malo dopad na činnosť tejto podskupiny. Navyše MF SR sa s týmto materiálom
nestotožnilo vo viacerých otázkach. Jedným z dôvodov bolo, že obsahoval vysoké finančné
nároky. Zároveň uznal, že tému využívania otvoreného softvéru je potrebné riešiť a dosiahnuť
hmatateľnejšie výsledky a za týmto účelom navrhol do 1 mesiaca od zasadnutia komisie
zvolanie tejto pracovnej podskupiny, na ktorej prisľúbil účasť a zadefinovanie základných
rámcov k tejto téme.
Pán Illek sa vyjadril, že by radi participovali na dopracovaní materiálu týkajúceho sa rozsahu
riešenia využitia FOSS pre štátnu a verejnú správu.

Úloha pre MF SR: Iniciovať do 14.11.2015 zasadnutie PS4 – OSS
 V dokumente Priloha 2 -navrh PS_v7.xlsx sa neuvádza následník pracovnej skupiny
PS4-OSS a rovnako sa v ňom nespomína téma nasadenia otvoreného softvéru v
štátnej správe. V tejto súvislosti MF SR žiadam, aby zverejnilo oficiálne stanovisko
MF SR k využívaniu otvoreného softvéru v štátnej správe, ktorým sa PS4-OSS
zaoberala, a uviedlo, akou formou bude riešenie tejto problematiky v budúcnosti
organizačne zabezpečené.
Predseda komisie uviedol, že pracovná podskupina pre testovanie nasadenia OSS bude
naďalej fungovať pod PS4 (PS pre technické štandardy a štandardy použitia súborov).
3.4. K úprave znenia Článku 3 odsek 3 Dodatku č. 2"(3) Za zamestnanca ministerstva
podľa ods. 2 písm. b) a c) sa považuje aj zamestnanec vykonávajúci práce na základe dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a fyzická osoba, ktorá plní úlohy pre
ministerstvo na základe zmluvného vzťahu."
Keďže v takomto prípade môže dôjsť ku konfliktu záujmov, SISp považuje za dôležité,
aby členovia komisie a dotknutých pracovných skupín boli informovaní o tom, že
príslušná osoba je považovaná za zamestnanca v zmysle tohto článku a o tom, či môže
alebo nemôže dôjsť ku konfliktu záujmov, a ak áno, tak v akom zmysle. Súčasne
považujeme za dôležité, aby táto informácia bola zverejnená na príslušnom mieste
webového sídla informatizacia.sk.
Predseda komisie vzal predložený návrh na vedomie a rozhodol, že tajomník komisie bude
informovať
členov
komisie
o externých
pracovníkoch
v rozsahu:
meno
+ priezvisko externistu a názov jeho zamestnávateľa.
Pán Illek v tejto súvislosti podotkol, že práve PS4 - OSS by mala mať ako predsedu
nestranného a nezávislého človeka.
Predseda komisie uviedol, že predsedovia PS budú len zamestnanci štátnych orgánov, ich
poverení zástupcovia môžu byť externisti, ale predsedom je stále štátny zamestnanec.
Úloha pre MF SR: zasielať členom komisie informáciu o externistoch v rozsahu: meno
a priezvisko a názov jeho zamestnávateľa.

K bodu 4. - Hlasovanie o návrhu na zmenu PS
Predseda komisie uviedol, že návrh na zmenu PS bol vytváraný s cieľom presnejšieho
zosúladenia so znením výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého je v súčasnosti ustanovených 13 tematických oblastí,
ktoré navrhujeme zastrešiť 7 aktuálnymi pracovnými skupinami. Cieľom zmien je pokryť
celé IT a zefektívnenie činnosti tak komisie ako jej pracovných skupín za účelom dosiahnutia
hmatateľnejších výsledkov.
Predseda komisie následne konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná a dal hlasovať
o zmene PS s nasledovným výsledkom:
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Na základe výsledkov hlasovania bola schválená zmena PS, o ktorej bude MF SR
informovať všetky PS.
Úloha pre MF SR: informovať všetky PS o schválenej zmene a v tejto súvislosti zabezpečiť
aktualizáciu členov PS ako aj relevantných údajov na webovom sídle informatizacia.sk

K bodu 5. - Iné
Predseda komisie ďalej informoval, že koncom roka MF SR zorganizuje ešte jedno stretnutie komisie,
na ktorom bude jedným z bodov programu vyhodnotenie doterajšej práce komisie

a pracovných skupín a súvisiacich otázok štandardizácie ISVS.
Úloha pre MF SR: Iniciovať koncom roka 2015 zasadnutie komisie a vyhodnotiť na ňom
doterajšiu prácu komisie a pracovných skupín.
P. Illek požiadal predsedu komisie o predloženie pripravovanej Národnej koncepcie
informatizácie verejnej správy (NKIVS) na pripomienkovanie členom komisie. Zároveň
odporučil otvorený proces ohľadne pripomienkovania relevantných materiálov zo strany
členov komisie za účelom eliminovania hromadných pripomienok k týmto materiálom
v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Predseda komisie uviedol, že
v súčasnosti sa čaká k NKIVS na stanovisko z MV SR (biznis procesy). Bližšie informácie
k tomuto materiálu poskytol p. Chnápko, ktorý informoval, že tento materiál by mal byť
schválený vládou SR do konca tohto roka. Pani Krajčovičová doplnila, že rovnako sa čaká na
stanovisko MH SR, z pohľadu potreby prerokovania tohto materiálu s podnikateľským
sektorom v súvislosti s dopadmi tohto materiálu na podnikateľské subjekty. Pán Chnápko
uviedol, že pri zahájení legislatívneho procesu bude materiál zaslaný p. Rovanovi ako aj
členom komisie na „voľné“ pripomienkovanie.
Úloha pre MF SR: predložiť NKIVS na pripomienkovanie členom komisie
P. Illek ďalej namietal veľmi krátku lehotu (10 dní) na pripomienkovanie novely metodického
pokynu k výnosu v jednotlivých PS. V tejto súvislosti požiadal o posun termínu.
Úloha pre MF SR: neodkladne zaujať stanovisko k posunu termínu

Pán Chnápko a p. Krajčovičová sa vyjadrili k niektorým otázkam/návrhom/požiadavkám p.

Illeka, ktoré e-mailom zaslal v rámci doplnenia programu. K predmetným námetom sa
vyjadrovali v jeho neprítomnosti ako aj neprítomnosti predsedu komisie, ktorí museli
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti odísť z rokovania.



K vyhotovovaniu zápisov z rokovaní PS aj Komisie:

Pán Chnápko ako podpredseda komisie uviedol, že z rokovaní komisie ako aj jednotlivých PS, ktoré
väčšinou trvajú niekoľko hodín, je veľmi obtiažne a časovo náročné záznam vyhotoviť. Vyhotovenie
zápisu je potrebné zjednodušiť a zefektívniť. Preto navrhol, aby zápisy obsahovali program
a závery/úlohy vrátane termínov ich splnenia ako aj názov organizácie, resp. mená osôb,
zodpovedných za splnenie/dodanie/vypracovanie týchto úloh (t.j. zápis nebude obsahovať prepis
diskusie).
Na základe požiadavky p. Takácsa sa dohodlo, že záznamy z rokovaní budú obsahovať zoznam
zúčastnených osôb za jednotlivé organizácie, záznam bude schválený podpredsedom a predsedom
komisie a zaslaný členom na vedomie.
Úloha pre MF SR: do zápisu zo zasadnutí uvádzať aj zoznam inštitúcií + mená a priezviská ich
zúčastnených zástupcov


K nástrojom na systematickú podporu práce Komisie/PS:

Pán Chnápko informoval, že v rámci projektu MetaIS2 je pripravený modul „Podpora workflow pre
štandardizáciu a publikovanie štandardov v oblasti informačného systému verejnej správy“.
V súčasnosti je tento modul pripravený na testovanie. Spustenie ostrej prevádzky MetaIS2 sa
predpokladá od 1.1.2016.


K zjednodušeniu výnosu (napr. dátové prvky, xsd schémy neriešiť priamo vo výnose):

Pani Krajčovičová uviedla, že z dôvodu explicitného dodržiavania výnosu povinnými osobami, je
najefektívnejší a najúčinnejší spôsob riešiť aj tieto veci cez všeobecne záväzný právny predpis.
Teoreticky je však možné zjednodušiť určité veci, a to zmenou zákona o ISVS, rizikom však je, že
časť výnosu (ktorá nemá byť riešená cez právny predpis) nepôjde do MPK, čo môže mať dopad na
samotné povinné osoby (t.j. nemusia byť na tieto zmeny pripravené či už z technického, finančného
hľadiska, personálneho hľadiska atď.) a riziko nedodržiavania tejto povinnosti povinnými osobami.
V tejto súvislosti p. Brziaková ako príklad uviedla vyhlášku o štandardoch zdravotníckych zariadení,
podľa ktorej sa xsd schémy zverejňujú na ich portáli, t.j. nie sú súčasťou vyhlášky.
Pán Takács namietal, že veľa vecí nie je podchytených štandardom. Navrhol zaviesť režim zmien
rozhraní (starší návrh už existuje).
Úloha pre ITAS: zaslať návrh na systematickú úpravu integračných rozhraní


Ku kontrolám štandardov:

Pani Krajčovičová informovala, že prebiehajú kontroly štandardov na ÚOŠS ako aj v rámci

OPIS. Výsledky budú vyhodnotené a prezentované na koncoročnom zasadnutí komisie. Za
porušenie štandardov plánuje MF SR udeľovať pokuty.


K činnosti PS pre VO:

Pán Šrámek namietal, že z práce PS4 a PS4/OSS vznikli otázky na PS pre VO, ale tá vôbec nikdy
nezasadala.
P. Krajčovičová uviedla, že v súčasnosti sa rieši otázka obsadenia funkcie predsedu tejto pracovnej
skupiny.

Príloha
Zoznam zúčastnených:
Členovia:
J. Snopko (MPSVR SR)
T. Brziaková (MZ SR)
O. Kliment (MŽP SR)
I. Hladík (ÚNMS)
I. Vida (ŠÚ SR),
F. Tomajko (ÚV SR)
J. Domankuš (ÚniaMS)
T. Baďura (SK8)
R. Takács (ITAS)
M. Šrámek (Slov. inf. spol.)
Ľ. Illek (SOIT)
P. Bojňanský (MF SR)
Ľ. Chnápko (MF SR)
G. Krajčovičová (MF SR)
Prizvaní: V. Slovík (MF SR)

