Záznam
z 2. stretnutia pracovnej skupiny pre dátové štandardy
uskutočneného 7. decembra 2007 na MF SR
Zúčastnení:
Ján Hochmann (MF SR), Peter Bíro (MF SR), Ivan Vazan (MF SR), Pavol Frič (SIS –
DITEC), Ľudovít Hamaš (ÚGKK SR), Mariana Kureková (MS SR, zastupujúca)

Program zasadnutia:
1. Diskusia ohľadne otvorených otázok v návrhu dátových štandardov pre popis osoby.
2. Syntax XML popisu dátových štandardov.
3. Povinnosť jednotlivých dátových prvkov (podklady od gestorov).
4. Ostatné.

Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie pracovnej skupiny (ďalej len „PS“) viedol p. Bíro.
1. Diskusia ohľadne otvorených otázok v návrhu dátových štandardov pre popis
osoby

Členovia PS pripomienkovali jednotlivé otvorené otázky, týkajúce sa dátových prvkov
všeobecného aj konkrétneho charakteru a dospeli k nasledovným záverom:
-

vzhľadom na umožnenie vytvorenia tzv. „redukčného softvéru“, ktorý dokáže
odstrániť XML tagy a tým podstatne znížiť veľkosť vymieňaných dát bude vždy
zasielaná úplná štruktúra XML (dátových prvkov), vyplnené však budú iba povinné
resp. zvolené prvky, ostatné zostanú prázdne (označené medzerou) a oddelené
preddefinovaním oddeľovníkom (bodkočiarkou).

-

Totožné typy dátových prvkov nemusia byť nutne zlúčené (napr. Majiteľ (Bankové
spojenie) a Meno osoby (Fyzická osoba), v tomto prípade bude vhodné zvažovať
každý prípad samostatne a nájsť najvhodnejšiu synergiu. Považuje sa za vhodné
minimalizovať množstvo prvkov využívaním / smerovaním už existujúcich prvkov.

-

Bolo zdôraznené, že všetky IS musia byť nutne schopné rozoznávať minimálne
znakovú sadu Core 8, aby bolo možné zabezpečiť rozoznanie všetkých znakov,
používaných v rôznych abecedách v EÚ.

-

Vymenované typy budú zásadne upravované číselníkmi, v kóde sa bude uvádzať
najmä číselná hodnota - tento princíp okrem iného umožní aj jednoznačnú definíciu
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v súlade s ľubovolným jazykom. Z tohto dôvodu nebudú uvádzané ako atribúty, ale
ako samostatné dátové prvky
-

Každý číselník bude mať určeného vlastného gestora, ktorý bude zodpovedať za jeho
správnosť, v prípade, že jednotlivé položky číselníka budú gestorsky spadať pod rôzne
nezávislé subjekty, zodpovednosť bude distribuovaná medzi tieto subjekty a bude
určený jeden koordinačný gestor (vo väčšine prípadov to bude vzhľadom na svoju
kompetenciu MF SR), číselníky budú zverejňované / nájditeľné na jednom spoločnom
mieste, ktoré určí gestor vydávania štandardov (MF SR).

-

Neexistujúce číselníky bude potrebné vytvoriť a priradiť im gestora.

-

Gestori jednotlivých číselníkov, dátových prvkov a podprvkov budú uvádzaní
v samostatnej tabuľke, ktorá bude súčasťou metodického pokynu. Vzhľadom na
povinnosť existencie emailovej adresy standard@... každého gestora už v súčasnej
podobe výnosu by komunikácia ohľadom špecifických nejasností nemala byť
problémová.

-

Celý proces tvorby a správy číselníkov by sa mal preniesť do legislatívnej podoby.

-

Dátový prvok „Jednoznačný identifikátor“ bude pozmenený na zložený, jeho štruktúra
bude upravená v súlade s rokovaniami s MV SR. ÚGKK SR navrhlo ako jeden
z možných identifikátorov používať už existujúce „Social Security Number“, ktoré
používa sociálna poisťovňa.

-

Prvky Dátum narodenia a Miesto narodenia budú podradené novému prvku
Narodenie, prvky Dátum úmrtia a Miesto úmrtia budú podradené novému prvku
Úmrtie. Táto zmena vznikla z dôvodu potreby definovať stav osoby (živý, mŕtvy,
nezvestný atď.) čo najflexibilnejšie, pretože v praxi sa väčšinou zavedenie
„oficiálneho“ úmrtia do systému vzhľadom na procesy napr. pri samovraždách
a podobne neúmerne predlžuje a niektoré nepravdivé údaje pretrvávajú pomerne dlhé
obdobie po reálnom úmrtí. V tomto prípade bude potrebné definovať číselník
možných stavov, za jeho gestora sa predpokladá MV SR.

-

Prvok Štátna príslušnosť sa bude napĺňať podľa samostatného číselníka, ktorého
gestorom sa predpokladá MV SR.

-

Prvok Kód štátu bude podľa uvádzaný podľa ISO 3166, gestorom tohto prvku sa
predpokladá MZV SR. Zároveň sa predpokladá použitie dvojznakového kódu.

-

V prvku Majiteľ (Bankové spojenie) bude potrebné rozlíšiť a smerovať obsah na
prvky Fyzická osoba a Nefyzická osoba.

-

Prvok Typ resp. Právna forma (Nefyzická osoba) si bude vyžadovať vytvorenie
samostatného číselníka. Práve v tomto prípade nastáva stav možného subgestorstva
pre rôzne oblasti (vyplývajúce najmä z gestorstva relevantných legislatívnych
predpisov), pretože napr. notárska komora, živnostenské subjekty a zdravotnícke
zariadenia by mali mať každý iného gestora. MS SR v tejto súvislosti informovalo, že
vzhľadom na legislatívu EÚ je možné v SR používať už aj všetky zahraničné právne
formy nefyzických osôb.

-

ÚGKK nesúhlasilo s vypustením prvku Číslo obce (Poštová adresa), nakoľko tento
prvok sa stále používa a zároveň považovalo za vhodné vytvoriť číselník obcí (ak
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nebude možné využiť priamo takýto číselník v správe ŠÚ SR). Týmto spôsobom by
prvky Obec, Obec dvojjazyčne mohli byť podradené prvku Číslo obce. ÚGKK
považuje navrhovaný prvok Časť obce za archaizmus, resp. jeho využitie by mohlo
byť v súlade s vyššie uvedeným číselníkom.
-

Ako súčasť prvku Doručovacia adresa bude doplnený nový podprvok Adresný bod,
ktorý bude slúžiť primárne pre navigáciu pomocou GPS resp. určenie polohy XYZ.
Jeho formu zadefinuje ÚGKK SR.

-

Prvok P.O.BOX bude uvádzaný samostatne a nie ako možnosť v prvku Názov ulice.

2. Syntax XML popisu dátových štandardov

Syntax popisu bude na základe dohody členov PS tvoriť samostatnú prílohu metodického
pokynu k Výnosu o štandardoch pre IS VS, z prílohy 1 výnosu budú tieto informácie
vyňaté. Definitívna podoba syntaxu bude finalizovaná až po ukončení návrhu dátových
prvkov.
3. Povinnosť jednotlivých dátových prvkov (podklady od gestorov)

Povinnosť resp. nepovinnosť konkrétnych prvkov bude uzavretá po zaslaní podkladov od
všetkých správcov hlavných centrálnych registrov (ÚGKK, MV SR, MS SR). MS SR
v tejto súvislosti požiadalo o odklad do januára 2008, ostatné subjekty svoje podklady
zaslali.
4. Ostatné

V súvislosti so zaznamenávaním životného cyklu jednotlivých štandardov bude každá
príloha ohľadne dátových štandardov obsahovať verziu a zároveň samostatnú kapitolu,
ktorá bude obsahovať špecifikáciu zmien oproti predchádzajúcej verzii. Tento postup
vyplynul zo špecifického charakteru dátových štandardov, ktoré budú vo výnose uvádzané
ako jediný štandard, ale reálny obsah sa bude nachádzať až v prílohe 1, kde by boli drobné
zmeny pre používateľov štandardov ťažko vyhľadateľné.
Ďalšie stretnutie PS sa predpokladá v januári 2008.
Závery:
1. MF SR identifikuje číselníky potrebné na napĺňanie obsahu dátových prvkov
a zároveň identifikuje a navrhne jednotlivých gestorov.
T: 7.1.2008
2. MS SR zašle podklady k povinnosti konkrétnych dátových prvkov v zmysle bodu 3
agendy.
T: 7. 1. 2008
3. ÚGKK SR zadefinuje štruktúru registra adries a súvisiacich dátových prvkov.
T: 31. 12. 2007
4. MF SR zapracuje k ďalšiemu stretnutiu zmeny, vyplývajúce z 2. stretnutia a upravenú
verziu zašle všetkým členom PS.
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