Záznam
z 1. stretnutia pracovnej skupiny pre dátové štandardy
uskutočneného 6. novembra 2007 na MF SR
Zúčastnení:
Ján Hochmann (MF SR), Peter Bíro (MF SR), Alena Malachovská (MV SR - IVES Košice),
Lucia Fecková (MV SR), Pavol Frič (SIS – DITEC) Arpád Takács (VUS) Alojz Androvič
(MK SR), Rastislav Neczli (SSSI), Ľudovít Hamaš (ÚGKK SR), Jaroslav Petrovský (Colné
riaditeľstvo SR), Ivan Vazan (MF SR),

Program zasadnutia:
1. Návrh štruktúry dátových štandardov.
2. Návrh mapy dátových štandardov pre popis osoby.
3. Návrh novely výnosu a metodického pokynu o štandardoch pre IS VS.
4. Súvisiace XML schémy
5. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie pracovnej skupiny (ďalej len „PS“) otvoril p. Bíro. Privítal prítomných členov
PS a oboznámil ich s činnosťou, ktorou sa bude skupina zaoberať.
1. Návrh štruktúry dátových štandardov

MF SR predložilo návrh štruktúry dátových štandardov. Členovia PS nemali
k predloženému návrhu žiadne pripomienky.
2. Návrh mapy dátových štandardov pre popis osoby

Návrh mapy dátových štandardov sa v prvej fáze zameriaval na návrh schémy vzťahov
jednotlivých štandardov, sémantika obsahovej stránky štandardov je témou druhej fázy,
ktorá bude diskutovaná na ďalšom stretnutí PS.
-

Po návrhu zo strany niektorých členov a dodatočnej diskusii sa PS zhodla na zaradení
podprvku „Jednoznačný identifikátor“ ku prvku „Fyzická osoba“. Tento návrh bol
zaslaný aj v písomných pripomienkách. Spomínaný identifikátor by mal vychádzať
z platnej legislatívy a najmä v súlade s pripravovaným projektom JIFO, ktorého
gestorom je MV SR. V tejto súvislosti bolo uvedené, že prebiehajú intenzívne
rokovania MF SR a MV SR ohľadne jeho zavedenia. Odôvodnenie pôvodného
nezaradenia identifikátora zo strany MF SR bolo, že systém identifikátorov sa považuje
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za samostatný dátový štandard, ale vzhľadom na vzájomnú úzku súvislosť prepojenosť
nevidí problém v jeho zaradení do navrhovanej mapy.
-

V súvislosti so zaradením jednoznačného identifikátora zaznel návrh aj na zaradenie
sekundárneho identifikátora, tento však zatiaľ nebol schválený.

-

Zástupkyňa MV SR požiadala o zaradenie miesta úmrtia ako využívaného
doplňujúceho podprvku. Prvok „Dátum úmrtia“ bol viacerými členmi považovaný za
veľmi dôležitý a preto nesúhlasili s návrhom jeho vyradenia.

-

MF SR v súvislosti s prvkom „Vyznanie“ uviedlo, že tento prvok je nepovinný
a nesmie byť v zmysle platnej legislatívy napĺňaný, ale vzhľadom na kompatibilitu na
zahraničnej úrovni je potrebné, aby existoval. V tejto súvislosti bolo poznamenané, že
vzhľadom na cirkevnú daň je jeho využitie možné pre cirkevné inštitúcie.

-

Padol návrh použiť namiesto podprvku „KeyInfo“ prvok „Certifikát“. Tento návrh
zatiaľ nebol prediskutovaný.

-

V písomným pripomienkach bola zaslaná požiadavka o zaradenie súpisného čísla ako
jednoznačného identifikátora budovy. K tejto požiadavke sa PS zatiaľ nevyjadrila.

3. Návrh novely výnosu a metodického pokynu o štandardoch pre IS VS

Bola navrhnutá zmena číslovania prílohy 1, aby bolo zrejmé podradenie jednotlivých
podprvkov.
4. Súvisiace XML schémy

K uvedenému bodu sa rozprúdila diskusia a zazneli rôzne návrhy, ktoré požadovali napr.
definovanie povinných a nepovinných prvkov (t.j. minimálnej bázy vymieňaných údajov
pre každý informačný systém) alebo určenie komplexnej XML schémy, ktorá by pokryla
celú predloženú mapu.
-

Po obsiahlej diskusii bolo konsenzom určené štandardizovať flexibilný návrh prvkov
a podprvkov, ktoré budú určovať aký ma mať daný prvkov/ podprvkov tvar, zaradenie
a obsah v prípade jeho použitia. Prípadné povinné minimálne zoznamy povinných
atribútov (prvkov) pre konkrétnu komunikáciu a súvisiace XML schémy budú
vyplývať z požiadaviek gestorov jednotlivých služieb, najmä správcov centrálnych
registrov.

-

MF SR považovalo v zmysle týchto záverov použitie „kompaktných“ prvkov za
duplicitné, keďže použitie „obyčajných“ prvkov umožňuje využiť ľubovolnú
kombináciu podprvkov. Niektorí členovia PS sa vyjadrili súhlasne (najmä z dôvodu
jednoznačnosti určenia pravidiel a neponechávania duplicitnej možnosti voľby),
zazneli však aj negatívne hlasy. Záverom bolo vyradenie týchto prvkov, ale ostala
ponechaná možnosť ich opätovného zaradenia v prípade značnej aplikačnej výhodnosti
v porovnaní so skladaním kombinácií prvkov.

-

Zástupca VÚS navrhol použitie komplexnej XML schémy pre celú mapu (ktorá
zároveň vychádza z medzinárodne používaných štandardov), závery k tomuto návrhu
zatiaľ neboli uzavreté.
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V súvislosti s návrhom obsahu dátových štandardov bolo poukázané na zodpovednosť
správcov centrálnych registrov (prípadne iných registrov, ktoré budú použité ako
referenčná báza pre definíciu obsahu) dohodnúť sa na spoločných pravidlách. Táto aktivita
bude druhou fázou činnosti PS, správcovia IS VS dostali za úlohu pripraviť podklady
v rozsahu prvkov, používaných v ich informačných systémoch.
-

Väčšinová časť prvkov „Fyzická osoba“ a „Nefyzická osoba„ patria prioritne do
gestorstva MV SR a sekundárne MS SR. Prvok „Internetová adresa“ patrí do
gestorstva MF SR.

-

MF SR si určilo ako úlohu kontaktovať predpokladaných gestorov pre „Bankové
spojenie“ (NBS), niektoré podprvky Poštovej adresy (MDPT SR / Poštový úrad)
a „Alternatívne root prvky telekomunikačného typu“ a „Telefónna adresa“ (MDPT SR
/ TÚ SR).

-

Kritickou oblasťou je prvkov Typizovaná poštová adresa, kde zatiaľ neexistuje
register adries ani všeobecne uznaný číselník. Zástupca ÚGKK SR prisľúbil prieskum
možného gestorstva zo strany ÚGKK SR.

-

MV SR uviedlo, že pre prvok „Príbuzná osoba“ je vhodné zvážiť prípravu
relevantného číselníka.

-

Presné určenie gestorstva pre jednotlivé prvky a podprvky bude náplňou ďalšieho
stretnutia PS.

K pripomienke uvažovať t.j. štandardizovať .XSD a nie XML schémy bolo poznamenané,
že bežnou zahraničnou terminológiou je práve štandardizácia XML schém, formát XSD sa
považuje iba za technické prevedenie.
5. Ostatné

Ďalšie stretnutie PS sa predpokladá v týždni od 20. do 24. novembra 2007. Predbežný
dátum MF SR určilo na 21.11.2007.
Predpokladané preloženie novely výnosu o štandardoch pre IS VS do medzirezortného
pripomienkového konania je v decembri 2007.
Závery:
1. Jednotliví gestori prvkov a správcovia IS VS zašlú svoje pripomienky k predloženým
návrhom a podklady v zmysle diskusie k bodu programu č. 4. Pripomienky a podklady
sa zasielajú na adresu peter.biro@mfsr.sk.
T: 19.11.2007
2. ÚGKK SR vyjadrí svoju pozíciu ku gestorstvu prvkov, súvisiacich s fyzickou adresou.
T: 19. 11. 2007
3. MF SR kontaktuje gestorov prvkov, ktorí nie sú zastúpení v pracovnej skupiny (NBS,
MDPT SR / TÚ SR / Poštový úrad).
T: 19.11. 2007
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4. Pracovná skupina pripraví kompletnú mapu dátových prvkov ohľadne údajov o osobe
vrátane definovania obsahovej náplne daných prvkov.
5. MF SR upraví k ďalšiemu stretnutiu kapitoly prílohy 1 v zmysle pripomienky v bode
programu č. 3.
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