Záznam z 5. zasadnutia expertnej pracovnej skupiny
pre štandardizáciu formulárov elektronickej verejnej správy (PS6)
uskutočneného 23. septembra 2008 na MF SR

Zúčastnení:
Stretnutia sa zúčastnili riadni členovia: Z. Šupáková (MS SR), D. Navrátilová (ÚGKK SR), H. Zaťková
(Sociálna poisťovňa), A. Takács (VÚS), Ľ. Keszegh (IT Asociácia Slovenska), P. Frič (Slovenská
informačná spoločnosť), M. Semančák (IT Asociácia Slovenska),

Program zasadnutia:
1. Privítanie členov skupiny
2. Pripomienkovanie pracovnej verzie návrhu štandardu pre elektronické formuláre na základe
vstupov jednotlivých členov.
3. Diskusia
4. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Privítanie členov skupiny
a. Predstavenie nového člena pracovnej skupiny, zástupcu organizácie Sociálna poisťovňa,
pani Ing. Helenu Zaťkovú

2. Pripomienky k pracovnej verzii Návrhu štruktúry štandardu pre elektronické formuláre
a. Časť „Definícia pojmu elektronický formulár“ bola premenovaná na „Definícia pojmov“.
Obsah kapitoly bude na základe pripomienok ešte spracovaný. Členovia skupiny sa zhodli
v tom, že definícia pre elektronický formulár musí obsahovať väzbu na XML formu, ktorá
zabezpečí nielen štruktúru údajov, ale aj automatizované spracovanie. Zmeny definície
zapracujú členovia P. Frič a M. Semančák do 3. 10. 2008
b. Kapitola „Náležitosti elektronických formulárov“ bola upravená do štruktúry:
i. Identifikačné údaje (pôvodne Metadáta)
1. názov formulára
2. kódové označenie formulára
3. popis určenia
4. povinná osoba (t.j. subjekt zodpovedný za definovanie náležitostí
formulára)
5. verzia formulára
6. platnosť formulára
ii. Dátový obsah a kontroly (časť kontroly bola zlúčená s dátovým obsahom)

iii. Vizualizácia
iv. Procesy práce s formulárom, táto časť bude ešte upravená členom Ľ. Keszeghom
v. Doplňujúce informácie
c. Kapitola „Organizačné zabezpečenie“ bude upravená členkou Z. Šupákovou
3. Diskusia

Prebehla v rámci bodu 2 agendy
K definícii pojmov VÚS navrhol, aby sa okrem pojmu elektronický formulár definoval aj pojem formulár.
K časti Dátový obsah a kontroly VÚS navrhol, aby sa pôvodný pojem XSD schéma (XSD definícia)
premenoval na presnejší XML schéma.
4. Záver:

I. Termín spracovania úloh členmi expertnej skupiny je do 3. 10. 2008
II. Spracovanie a zaslanie kapitoly „Doplňujúce informácie“ členom skupiny M. Valuš do 3. 10.
2008

