Záznam
z 2. stretnutia Komisie pre štandardizáciu informačných systémov
verejnej správy
uskutočneného 5. marca 2008 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR), Ján Hochmann (MF SR), Gabriela Krajčovičová (MF SR), Ladislav
Németh (MF SR), Miroslav Gáborčík (MS SR), Dušan Harmat (MV SR), Vojtech Bezák
(MV SR - SITB), Branislav Smieško (SÚTN, zástupca), Pavel Jastrabík (ŠÚ SR), Ľudovít
Hamaš (ÚGKK SR), Tibor Baďura (SK8), Ondrej Bialko (Únia miest, zástupca), Roland
Takács (ITAS), Anton Scheber (Slov. inf. spoločnosť), Miloš Šrámek (SKOSI), Arpád Takács
(VÚS)

Program zasadnutia:
1. Správa o činnosti pracovných skupín Komisie.
2. Diskusia ohľadom otázok, predložených na gestorský úrad štandardizácie.
3. Prehľad štruktúry pripravovaných dokumentov pre štandardizáciu IS VS.
4. Pripomienkovanie novely výnosu o IS VS a súvisiacich metodických pokynov.
4. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (ďalej len
„Komisia“) viedol p. Bíro.
1. Správa o činnosti pracovných skupín Komisie.

P. Bíro informoval o činnosti 6 pracovných skupín Komisie. Skonštatoval, že
v uplynulom období sa aktívnou prípravou zaoberali skupiny PS1, PS2 a PS3 a oznámil,
že prvé stretnutie PS6 bude v najbližších dňoch. Skupiny PS4 a PS5 zatiaľ nezačali svoju
činnosť. Na príprave štandardov sa aktívne podieľala aj Komisia pre informačnú
bezpečnosť, ktorá pôsobí ako neoficiálna PS7 pre oblasť bezpečnostných štandardov.
Výstupné dokumenty PS1, PS3 a PS7 tvoria majoritnú časť návrhu novely výnosu
a súvisiacich metodických pokynov. Ďalšie dokumenty a návrhy sú v štádiu
spracovávania.
2. Diskusia ohľadom otázok, predložených na gestorský úrad štandardizácie.

Otázka č. 1: Presunie sa ODF z povinných štandardov do odporúčaných?
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K tejto otázke bola vedená dlhá diskusia a návrh bol posudzovaný z rôznych pohľadov.
Nakoniec najmä na základe nedostatočného rozšírenia formátu ODF a teda predčasnosti
jeho použitia bol tento formát zaradený do odporúčaných štandardov. Na základe ďalšej
diskusie bol do odporúčaných formátov presunutý aj formát TXT a zároveň bolo na
základe pripomienok členov Komisie odsúhlasené rozlíšenie textových súborov podľa
účelu ich použitia (najmä s ohľadom na možnú editáciu alebo iba čítanie), toto rozlíšenie
bude bližšie popísané v metodickom pokyne k výnosu.
Otázka č. 2: Ktorý formát súborov by sa mal používať pre kombináciu textu a grafiky ?
Html? Ako riešiť túto situáciu ?
Vzhľadom na úzky súvis bola táto otázka diskutovaná zároveň s otázkou č. 1. Záverom
bolo doplnenie metodických odporúčaní o vkladaní kompresovanej grafiky a preferovanie
formátu PDF.
Otázka č. 3: Je informácia, že mailová služby FREE BSD nepodporuje znak „.“ a je
limitovaná dĺžkou stále aktuálna ? Ak áno, akým spôsobom sa má tento problém vyrieši?
(Budú najvhodnejším riešením „preklápače“ ?)
Otázka bola vypustená ako nezrozumiteľná.
Otázka č. 4: Akým spôsobom sa dá riešiť dodržanie § 18 písm. b) výnosu pre sieť úradov
verejného zdravotníctva, kde bude podľa dohody po dobudovaní VPN jeden mailový
centrálny server s doménou uvzsr.sk a tvar emailu bude skratka regionálneho úradu
verejného zdravotníctva?
Názor Komisie zhodne zamietol použitie na strane naľavo od znaku „@” iných reťazcov
ako povinných. V súvislosti s touto otázkou bolo prediskutované aj používanie
generických emailových adries, kde bol prijatý návrh odporúčať použitie generických
adries nielen na prijímanie, ale aj odosielanie správ, aby bola aj v prípade fluktuácie
zamestnancov zachovaná kontinuita vedomostí a činností. Akceptovaný bol aj návrh
metodicky odporúčať zdieľanie generických adries zástupcom držiteľa danej adresy, aby
bola zabezpečená vyššia flexibilita zo strany verejnej správy.
Ďalej bude podľa špecifickej pripomienky pozmenený príklad vo výnose „predsedavuc“
na správnejší „predseda“.
Otázka č. 5: Doplniť ako nový štandard aj pomenovanie jednotlivých polí webových
služieb? V akom znení ?
Tento návrh bol označený ako predčasný.
Otázka č. 6.1: Nie je určené prechodné obdobie, resp. dokedy je nutné štandardy
zapracovať do ISVS.
Poznámka: Tento proces je postavený inak - nové štandardy by mali mať ročné obdobie,
počas ktorého sú iba odporúčané (obsiahnuté v metodike), súčasné prechodné obdobie sa
týka iba existujúcich informačných systémov. Na zváženie, či je tento proces v poriadku,
prípadne ho nie je potrebné riešiť revíziou spôsobu napr. pomocou prechodných
ustanovení ku konkrétnym štandardom.
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Vysvetlenie zo strany MF SR bolo dostačujúce, pričom MF SR zároveň upozornilo, že
všetky nové povinné štandardy resp. ich časti budú mať posunutú účinnosť o minimálne 1
rok.
V tejto súvislosti bol podaný návrh požiadať o výnimku v termíne dodržania štandardov,
aby sa zabránilo zbytočným problémom v prípade keď sa naplánovaný rozvoj
informačných systémov nezhoduje v krátkom časovom období. MF SR sa vyjadrilo, že
tento návrh zváži, ale zároveň uviedlo, že v prípade jeho akceptácie bude žiadosť
podmieňovaná zdôvodnením na základe schválenej koncepcie rozvoja IS VS žiadateľa
a schválením zo strany MF SR.
Otázka č. 6.2: Je nutné striktné používanie značkovacieho jazyka XHTML? Podľa
predkladateľa by pri jeho používaní by mnohé rezortné (ŽP) aplikácie stratili svoju
funkcionalitu.
Na základe diskusie vyplynulo, že v danom paragrafe je nezhoda úrovne použitých
štandardov (protokoly a zároveň jazyk) a existuje aj isté prelínanie s niektorými inými
štandardmi. Zástupca SIS a ŠÚ SR prisľúbili zaslať návrh na revíziu, ktorý bude po
zvážený zo strany MF SR.
Otázka č. 7: Odporúča sa do výnosu doplniť ako štandard OpenGIS WMSO?
Štandard bude doplnený ako bod f) odseku 1 daného paragrafu.
Otázka č. 8: Je vhodné nahradiť UTF-16 povinným UTF-8 a UTF-16 zaradiť do
odporúčaných štandardov?
Návrh bol akceptovaný.
Otázka č. 9: Doplniť do formátov pre kompresiu aj GNU formáty TAR, GZIP?
Navrhované formáty boli zaradené ako odporúčané.
Otázka č. 10: Doplniť do formátov pre statickú gtrafiku aj používanie geoTIF, LAN
(raster s integrovanou georeferenčnou hlavičkou), SHAPE (vektory)?
Navrhované formáty boli zaradené ako povinné a zároveň bol na návrh člena Komisie
doplnený nový formát PNG. Do metodiky bude doplnené, že formát GIF sa považuje za
zastaraný a odporúča sa úplná redukcia jeho používania.
Otázka č. 11: Doplniť nové povinné štandardy XVID, OGG?
Navrhované formáty boli zaradené ako odporúčané.
Otázka č. 12: Akým spôsobom odporúčať riešenie v prípade, ak povinná osoba nemá
k dispozícii druhú budovu ? Je možné ukladanie u administrátora ?
Vysvetlenie v metodike je považované za dostatočné.
Otázka č. 13: Doplniť ako štandard SK-TALK?
Tento návrh bol označený ako predčasný.
Otázka č. 14: Podriadiť verzionovanie štandardov rozsahu zmien alebo pri každej zmene
nastane zvýšenie o 0.1. ?
Po dlhšej diskusii bola najmä vzhľadom na právny charakter výnosu akceptovaná
nemenná inkrementácia o 0.1.
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Doplnená otázka č. 15: Predbežným návrhom budúcej architektúry je, aby jedna povinná
osoba mala iba jedno webové sídlo, pričom „subsídla“ podriadených organizácií budú
vedené tiež pod týmto sídlom. Aký je názor Komisie?
Táto otázka sa týkala postupnej navigačnej až úplnej integrácie webových sídiel tak, aby
každá povinná osoba spravovala iba jediné webové sídlo, ktoré by malo byť jednotným
prístupovým bodom pre všetky oblasti jej kompetencie vrátane podriadených organizácií.
Tento návrh je súčasťou procesu vytvárania tzv. jediného prístupového bodu k službám
verejnej správy. Otázka bola zatiaľ predložená iba ako informácia ohľadom pripravovanej
činnosti.
3. Prehľad štruktúry pripravovaných dokumentov pre štandardizáciu IS VS.

P. Bíro popísal štruktúru jednotlivých dokumentov, týkajúcich sa štandardizácie
a informoval o príprave ďalších pripravovaných dokumentoch.
4. Pripomienkovanie novely výnosu o IS VS a súvisiacich metodických pokynov.

P. Bíro postupne popísal predložené dokumenty a k ich aktuálnej podobe bola
zaznamenaná iba jediná pripomienka a to zo strany MS SR, ktorá sa týkala doplnenia
konkrétneho dátového prvku k nefyzickej osobe. Pripomienka bola akceptovaná s tým, že
zástupcovia MF SR a MS SR sa vzájomne dohodnú o spôsobe zahrnutia tohto prvku.
5. Ostatné

MF SR informovalo o dátume ďalšieho stretnutia, kde sa predpokladá formálne
schválenie návrhu výnosu a relevantných dokumentov a zároveň metodického pokynu na
použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti, ktoré Komisia
pripomienkovala v predchádzajúcom období.
MF SR ďalej informovalo o predpokladaných termínoch schvaľovacieho procesu pre
novelu výnosu o štandardoch.
MS SR informovalo o pripravovanom návrhu štandardu pre legislatívny tok, t.j. XML
schémy, ktorá bude používaná najmä na účely vkladania dokumentov v procese
medzirezortného pripomienkového konania.
Závery:
1. MF SR zapracuje závery jednotlivých otázok 2. bodu programu.
T: 13.3.2008
2. Členovia Komisie zašlú svoje prípadné pripomienky k predložených dokumentom. Ich
zapracovanie do aktuálnej podoby výnosu bude závisieť najmä od rozsahu.
T: 11.3.2008
3. SIS a ŠÚ SR zašlú návrh revízie aplikačných štandardov.
T: 11.3.2008
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