Záznam
zo 4. stretnutia Komisie pre štandardizáciu informačných systémov
verejnej správy
uskutočneného 30. júla 2008 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR, člen), Ján Hochmann (MF SR, člen), Gabriela Krajčovičová (MF SR,
prizvaná), Roland Takács (ITAS, člen), Mária Hulmanová (MPSVR SR, zástupca), Miroslav
Gáborčík (MS SR, člen), Anton Scheber (Slov. informatická spoločnosť, člen), Jakub Čech
(ÚV SR, zástupca), Patrik Hensel (ÚGKK SR, zástupca), Pavel Jastrabík (ŠÚ SR, člen),
Miloš Šrámek (SKOSI, zástupca), Štefan Szilva (Centrum právnej pomoci, prizvaný)

Program zasadnutia:
1. Správa o vyhodnotení
o štandardoch pre ISVS.

medzirezortného

pripomienkového

konania

k výnosu

2. Informácia o seminároch k Výnosu o štandardoch pre ISVS.
3. Prerokovanie problematiky výnimiek pre oblasť používania súborov.
4. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (ďalej len
„Komisia“) viedol tajomník Komisie p. P. Bíro.
1. Správa o vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania k výnosu
o štandardoch pre ISVS

P. Bíro v stručnosti informoval o priebehu medzirezortného pripomienkového konania
a zmenách, ktoré v súlade s ním nastali vo výnose. Zároveň prisľúbil zaslať členom
Komisie aktuálny návrh po jeho finalizácii pred predložením na Technickú komisiu
pri Legislatívnej rade Vlády SR.
Zástupca MF SR informoval aj o pripravovanej metodike prijímania štandardov, ktorá
vyplýva z projektu Európskej únie, ktorá navrhne kritériá pre prijímanie / úpravu
štandardov (napr. otvorenosť, zrelosť, rozšírenie na trhu atď.). Ďalej informoval aj
o aktuálne prebiehajúcom monitorovaní dodržiavania štandardov, ktorého závery by
mali byť k dispozícii koncom septembra 2008.
2. Informácia o seminároch k Výnosu o štandardoch pre ISVS

P. Bíro v stručnosti informoval o prebiehajúcich školeniach, ktoré majú za cieľ najmä
vysvetliť proces štandardizácie a napomôcť správnej implementácii a pochopeniu
štandardov, ktoré MF SR vydáva vo Výnose o štandardoch pre ISVS (ďalej len
„výnos“).
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3. Prerokovanie problematiky výnimiek pre oblasť používanie súborov

P. Bíro v úvode popísal princípy, podľa ktorých MF SR pri zavádzaní jednotlivých
požiadaviek postupuje, ako aj dôvody, ktoré viedli k úpravám znenia v časti výnosu,
týkajúcom sa používania súborov (v pôvodnom výnose tretia časť, v novelizovanom
návrhu štvrtá časť).
Za najzásadnejší považuje princíp poskytovania informácií zo strany verejnej správy
tak, aby si ich prijímanie nevyžadovalo finančné nároky (napr. inštaláciou
licencovaného softvéru), pokiaľ je to možné zabezpečiť.
Informoval aj, že analýzou jednotlivých formátov a ich dopadov sa v budúcnosti bude
zaoberať PS4.
Na základe rozsiahlej diskusie sa Komisia kompromisne dohodla na nasledovnom:
-

-

-

-

-

-

-

§ 2 bude gramaticky harmonizovaný a to najmä písmeno j),
§ 17 bude upravený tak, aby bola možná výmena súborov medzi ľubovolnými
stranami a to za predpokladu vzájomného súhlasu a postačujúcich technických
podmienok; zároveň ak to legislatívna podoba dovoľuje, bude pred slovo
„súhlasia“ doplnené slovo „vopred“,
na základe vyššie uvedeného záveru bude vypustená osobitná výnimka pre
výmenu iných formátov (ako napr. písmeno d) bod 1 v § 18, písmená c) bod 1 a f)
bod 1 v § 19 atď.), keďže tieto znenia by duplikovali všeobecnú výnimku v § 17,
osobitná výnimka pre zverejňovanie iných formátov na webovom sídle bude
v jednotlivých paragrafoch ponechaná (keďže ju nie je možné naformulovať
všeobecne) a čiastočne upravená iba o zverejnenie na webovom sídle,
v § 17 bude doplnená všeobecná výnimka na používanie formátov takých typov
súborov, ktoré nie sú uvedené (pokryté) v § 18 až 23 (napr. rôzne špecifické
formáty akými sú formáty pre satelitnú navigáciu a podobne),
v § 18 bude v písmene a) bode 3 maximálna verzia PDF upravená na 1.5 a bude
doplnený formát PDF 1/A,
v § 21 bude formát G.722 upravený na G.711,
v § 22 bude pred slovo „funkčnosť“ doplnené „úplná“,
v § 22 v písmene d) (v prípade zachovania úplnej funkčnosti) bude znenie
upravené tak, aby povoľovalo použitie ľubovolného nevymenovaného formátu na
to určeného, a to najmä z dôvodu v súčasnosti širokého rozšírenia a používania
formátu .xls, kde
dostupné konvertovanie do ODS prináša neúmernú
administratívnu, časovú a znalostnú záťaž,
v tejto súvislosti sa ďalej Komisia zhodla, že používanie súborov s úplnou
funkčnosťou tabuľkových procesorov nie je vhodné na všeobecné zverejňovanie
na webových sídlach, ale je dôležité pre špecifické prípady, kedy potrebujú mať
obchodní partneri, spolupracujúce osoby alebo organizácie ľahký prístup k týmto
typom súborov, pričom takéto súbory sa často krát používajú ako jednoduché
databázy,
v celej štvrtej časti budú doplnené zdrojové normy tam, kde ich bude možné bez
ďalšej analýzy doplniť,
v príslušnej metodike budú doplnené relevantné odôvodnenia a odporúčania, ktoré
vyplynuli z tohto stretnutia Komisie a ktoré nie je možné uviesť vo všeobecne
záväznom právnom predpise,
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-

-

koncovky jednotlivých typov súborov budú vo výnose uvádzané, nakoľko najmä
pre laickejšiu verejnosť a používateľov zabezpečujú lepšie pochopenie o akom
súbore sa jedná, aj keď nedokážu vždy postihnúť všetky prípady a legislatívny
charakter výnosu v tomto prípade neumožňuje netaxatívne vymenovanie
(pomocou atď. a podobne),
Komisia vyjadrila názor, že vzory (šablóny) tlačív a formulárov, ktoré verejná
správa zverejňuje na svojich webových sídlach, musia byť posudzované podľa
pravidiel pre zverejňovanie textových súborov.

MF SR informovalo, že dokument prejde po zapracovaní vecných pripomienok
záverečnou legislatívnou a formálnou úpravou.
4. Ostatné

Zástupca Slovenskej informatickej spoločnosti informoval členov o ponúknutej
spolupráci pri príprave a prevádzke informačného webového sídla, ktoré by
informovalo o programových prostriedkoch pre prácu s formátmi súborov uvedenými
vo výnose.

Závery:
1. MF SR zapracuje závery zo zasadnutia Komisie do návrhu výnosu, čím ho uzavrie
tak, aby ho bolo možné predložiť na Technickú komisiu pri Legislatívnej rade Vlády
SR.
T: 4.8.2008
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