Záznam zo 4. zasadnutia expertnej pracovnej skupiny
pre štandardizáciu formulárov elektronickej verejnej správy (PS6)
uskutočneného 8. septembra 2008 na MF SR

Zúčastnení:
Stretnutia sa zúčastnili riadni členovia: Z. Šupáková (MS SR), A. Takács (VÚS), Ľ. Keszeg (IT Asociácia
Slovenska), P. Frič (IT Asociácia Slovenska), M. Semančák (IT Asociácia Slovenska), S. Mišečka (IT
Asociácia Slovenska)

Program zasadnutia:
1. Privítanie členov skupiny
2. Prripomienkovanie pracovnej verzie návrhu štandardu pre elektronické formuláre
3. Diskusia
4. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Privítanie členov skupiny

2. Pripomienky k pracovnej verzii

I. Pripomienkovanie štruktúry pracovného dokumentu, ktorá k 8. 9. 2008 je nasledovná:
a. Definícia pojmov „Formulár“ a „Elektronický formulár (ďalej e-formulár)“
b. Náležitosti elektronických formulárov
i. Metadáta
ii. Dátový obsah a kontroly e-formulára
iii. Vizualizácia e-formulára
iv. Doplňujúce informácie e-formulára
c. Procesy práce s formulárom
i. Vyplňovanie údajov e-formulára
ii. Autorizácia e-formulára
iii. Odosielanie / doručovanie e-formulára
d. Organizačné zabezpečenie (zodpovednosti, kompetencie, vydavateľ, vzťahy a iné)

II. Pripomienkovanie a diskusia k popisu jednotlivých kapitol v štruktúre, body a - d

III. Podľa vydiskutovaných záverov boli zadefinované úlohy pre členov expertnej skupiny na
dopracovanie a doplnenie dokumentu, a to:
a. Definícia pojmov – spracuje M. Semančák
b. Náležitosti elektronických formulárov
i. Metadáta – spracuje S. Mišečka
ii. Dátový obsah formulára a kontroly – spracuje P. Frič
iii. Vizualizácia – spracuje P. Frič
c. Procesy práce s formulárom – spracuje Ľ. Keszegh
d. Organizačné zabezpečenie – spracuje Z. Šupáková
IV. VÚS vypracuje metodické usmernenie na tvorbu interaktívnych on-line formulárov v celej
verejnej správe SR tak, aby sa pripravovali formuláre, ktoré budú mať jednotnú formu
a podporia efektívne a automatizované spracovanie údajov, ktoré verejnosť používa pri
komunikácii s verejnou správou.
3. Diskusia

Prebehla v rámci bodu 2 agendy
4. Záver:

I. Termín spracovania úloh členmi expertnej skupiny je do 18. 9. 2008
II. Spracovanie a zaslanie doplňujúcich informácií členom skupiny do 22. 9. 2008, zodpovedný
L. Németh
III. Termín ďalšieho zasadnutia pracovnej skupiny bude 23. 9. 2008

