Záznam
z 1. zasadnutia Komisie pre štandardizáciu ISVS
uskutočneného 19. júna 2007 na MF SR
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodné slovo predsedu Komisie.
Odovzdanie nominačných dekrétov.
Oboznámenie členov s činnosťou Komisie.
Zriadenie pracovných skupín.
Ostatné.

Stretnutia sa zúčastnilo 14 riadnych členov Komisie, 1 zástupca člena Komisie a 2
prizvaní hostia. Cieľom zasadnutia bolo uviesť započať činnosť Komisie, informovať
o zmenách v oblasti štandardizácie v súvislosti so zmenou kompetencie v tejto oblasti
a definovať ciele pre najbližšie obdobie.
Priebeh zasadnutia:
1. Úvodné slovo predsedu

Predseda Komisie p. Bojňanský informoval o procese zriadenia Komisie pre
štandardizáciu informačných systémov verejnej správy ako poradného a konzultačného
orgánu pri MF SR pre oblasť zavádzania štandardov IS VS, ktorá vo svojej činnosti
nadväzuje na rovnomennú Komisiu pri Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Komisia bude kompetenečne zastrešená Sekciou informatizácie spoločnosti, konkrétne
Odborom legislatívy, metodiky, štandardov a bezpečnosti informačných systémov,
ktorého riaditeľ p. Ján Hochmann je zároveň podpredsedom Komisie a p. Peter Bíro je
tajomníkom Komisie. Ďalej uviedol, že MF SR považuje štandardy za kľúčovú časť
elektronickej verejnej správy a aktívnu participáciu všetkých zastúpených rezortov
a organizácií za nesmierne dôležitú.
Ďalej popísal povinnosti a kompetencie, vyplývajúce zo štatútu Komisie a zároveň
uviedol, že MF SR do budúcnosti predpokladá zjednotenie vydávania štandardov v celej
oblasti informatizácie spoločnosti, minimálne nájdením vhodných liniek a komunikačných
kanálov vzhľadom na vzájomnú informovanosť.

2. Odovzdanie nominačných dekrétov.
3. Oboznámenie členov s činnosťou Komisie

P. Bíro oboznámil členov so štruktúrou Komisie, spôsobom jej činnosti a pracovnými
úlohami.
Hlavnou náplňou činnosti Komisie bude pravidelná novelizácia Výnosu o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy (v súčasnosti platný Výnos MDPT SR č. 1706/M1

2006 o štandardoch pre ISVS bude nahradený novelou v gescii MF SR) a prípravou
relevantných metodických pokynov. Komisia v najbližšom období spracuje tri metodické
pokyny:
-

Metodický pokyn k výnosu MDPT SR č. 1706/M-2006 (novelizácia vzhľadom na
novelizáciu výnosu, obsahuje vysvetľujúce pokyny k aktuálnemu výnosu)

-

Metodický pokyn pre odporúčané štandardy (bude obsahovať sledované resp.
odporúčané štandardy, ktoré nie sú povinné)

-

Metodický pokyn na popis dátových štandardov (zadefinuje manuál pre tvorbu
dátových štandardov)

Okrem tejto činnosti sa Komisia vyjadrí k pripravovanému terminologickému glosáru pre
oblasť informatizácie spoločnosti a legislatívnu činnosť s ňou súvisiacu, ktoré MF SR
vydá ako jeden zo svojich ďalších predpisov.
Plán činnosti Komisie predpokladá uzavretie pripomienok k aktualizácii výnosu
k začiatku septembra, nakoľko výnos by mal byť vydaný koncom októbra 2007.
Výkonnú činnosť Komisie budú vykonávať jednotlivé pracovné skupiny, spôsobom, ktorý
si dohodnú. Svoje výstupy budú predkladať Komisii, ktorá má schvaľovaciu úroveň
činnosti. Výstupy Komisie budú použité na prípravu právnych predpisov ako aj ďalšej
činnosti v oblasti štandardizácie a zavádzania interoperability medzi informačnými
systémami.
Na všetkých úrovniach bude vo veľkej miere využívaná elektronická komunikácia ako aj
elektronické hlasovanie.

4. Zriadenie pracovných skupín

Komisia zriadila nasledovné pracovné skupiny:
Pracovná skupina pre dátové štandardy (PS1)
Oblasťou štandardizácie sú dátové prvky informačných systémov so zameraním na
výmenu údajov, optimalizácia používaných dátových prvkov, návrh výmenných .XML
schém a ďalšie štandardy súvisiace s používaním databázových údajov.

Pracovná skupina pre priestorovú identifikáciu (PS2)
Oblasťou štandardizácie sú geografické informačné systémy (GIS) a štandardy potrebné
pre priestorovú identifikáciu.

Pracovná skupina pre prístupnosť webových stránok (PS3)
Oblasťou štandardizácie je najmä oblasť eAccessibility a unifikácia vzhľadu resp. dizajnu
poskytovaných údajov na webových stránkach.
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Pracovná skupina pre štandardizáciu nových technológií (PS4)
Oblasťou štandardizácie je sledovanie a príprava posudkov nových technológií
a štandardov, ktoré vznikajú na medzinárodnej úrovni a posudzovanie technických
špecifikácií jednotlivých štandardov s ohľadom na otvorenosť a technologickú
neutrálnosť.

Pracovná skupina pre optimalizáciu existujúcich štandardov a procesov (PS5)
Oblasťou štandardizácie je návrh metadát, architektúr informačných systémov ako aj
procesov riadenia a tvorby informačných systémov.

Pracovná skupina pre štandardizáciu formulárov elektronickej verejnej správy (PS6)
Oblasťou štandardizácie je zjednotenie a zjednodušenie elektronických formulárov
používaných verejnou správou a zredukovanie ich počtu.

Predsedovia pracovných skupín budú zástupcami MF SR. Členstvo v pracovnej skupine
nie je obmedzené počtom a členovia Komisie môžu menovať viac kandidátov, ktorí
nemusia byť priamo zástupcami ich organizácie.
Podmienkou členstva je znalosť danej oblasti štandardizácie či už na úrovni rezortu,
expertíznej znalosti v rámci organizácie alebo všeobecného nadhľadu na národnej alebo
medzinárodnej úrovni.
Nominácie do jednotlivých pracovných skupín sú očakávané do 2. júla 2007.

Okrem uvedených skupín existujú ďalšie pracovné skupiny, ktoré pripravujú štandardy
pre špecifické oblasti a teda nie je potrebné ich zriaďovať v gescii Komisie, ale previazať
ich činnosť s činnosťou Komisie. Sú to:

Komisia pre informačnú bezpečnosť v gescii Ministerstva financií SR
Táto skupina sa zaoberá prípravou bezpečnostných štandardov.

Komisia pre štandardy ISZ v gescii Ministerstva zdravotníctva SR
Táto skupina sa zaoberá štandardami pre eHealth.

5. Ostatné
Pripomienky a návrhy štandardov môže v zmysle metodického pokynu k výnosu
o štandardoch pre IS VS zasielať ľubovolná právnická alebo fyzická osoba, kontaktná
adresa je standard@portal.gov.sk, členovia Komisie majú možnosť zasielať svoje návrhy
aj priamo na adresu tajomníka Komisie (peter.biro@mfsr.sk).
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Záznam zo stretnutia Komisie bude rozposielaný elektronickou poštou všetkým členom aj
zástupcom členov Komisie a zároveň bude zverejňovaný na webovej stránke MF SR
v príslušnom menu Sekcie informatizácie spoločnosti.
Z odpovede na otázku p. Takácsa (VÚS) vyplynulo, že MF SR plánuje využívať výstup
PS5 aj pre optimalizáciu legislatívy a návrhy na zmeny procesov súvisiacich
s elektronickou verejnou správou.

Závery:

1. Námety na diskusiu, činnosť Komisie a pripomienky členovia Komisie zašlú do 26.
júna 2007.
2. Nominácie členov pracovných skupín zašlú členovia Komisie do 2. júla 2007.
3. Predpokladané ďalšie stretnutie Komisie bude koncom augusta / začiatkom septembra,
činnosť Komisie bude dovtedy prebiehať elektronicky.
4. Vzhľadom na štruktúru MV SR sa okrem riadneho člena bude ako prizvaný hosť
stretnutia zúčastňovať zástupca MV SR - SVS.
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