Záznam
zo 7. stretnutia Komisie pre štandardizáciu informačných systémov
verejnej správy
uskutočneného 20. novembra 2009 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR, člen), Mária Deckerová (MS SR, zástupca), Katarína Fandáková (MZ SR,
zástupca), Jakub Čech (ÚV SR, člen), Roland Takács (ITAS, člen)

Program zasadnutia:
1. Správa o činnosti jednotlivých pracovných skupín.
2. Informácie k novele Výnosu o štandardoch pre IS VS a Zákona o IS VS.
3. Návrh štandardu pre projektové riadenie.
4. Ostatné.

Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie Komisie viedol tajomník Komisie P. Bíro.
1. Správa o činnosti jednotlivých pracovných skupín

P. Bíro podal správu o spoločnom stretnutí PS1, PS3 a PS6, ktoré sa zameriavalo na
zadefinovanie druhej časti štandardu pre elektronického formuláre a riešenie pilotných
schém pre elektronické formuláre, a zároveň informoval o predpokladanom stretnutí
PS4 začiatkom decembra 2009.
2. Informácia o novele Výnosu o štandardoch pre IS VS

P. Bíro informoval o predpokladanom pláne novelizácie Výnosu o štandardoch pre IS
VS (ďalej len „výnos“), ktorý sa vzhľadom na značnú vyťaženosť zamestnancov MF
SR v súvislosti s koncoročnými úlohami posunul, ale stále ostáva predpoklad začatia
schvaľovacieho procesu na úrovni Komisie v 4. kvartáli 2009 a predpokladaný termín
účinnosti začiatkom 2. kvartálu 2010.
Ďalej
oznámil,
že
novela
Zákona
o IS
VS
je
v súčasnosti
prerokovávaná parlamentnými výbormi a nachádza sa pred druhým čítaním
v parlamente.
3. Návrh štandardu pre projektové riadenie

Komisia posudzovala návrh štandardu pre projektové riadenie, kde p. Bíro v prvom
rade vysvetlil procesné náležitosti vydania, pričom po stretnutí Komisie sa
predpokladá vydanie metodického pokynu pre riadenie IT projektov a zároveň
spracovávanie obsahu do podoby novely výnosu, ktorá bude v súlade s informáciami
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podľa bodu 2 súčasťou najbližšej novely výnosu. Diskutované boli aj všetky
predložené pripomienky, ktoré boli najmä terminologického charakteru.
V rámci diskusie bolo uvedené najmä nasledovné:
•

Metodický pokyn má iba odporúčajúci charakter.

•

Povinnosť dodržiavania štandardu pre IT projekty nebude retrospektívna –
povinnosť vzniknutá od okamihu účinnosti štandardu bude platiť iba od fázy,
v ktorej sa práve vtedy bude ten-ktorý projekt nachádzať – tento fakt bude
zohľadnený v rámci prechodného ustanovenia výnosu; zástupca MF SR v tejto
súvislosti pripomenul, že ako na každý nový štandard sa aj na štandard pre
riadenie IT projektov bude vzťahovať minimálne ročné prechodné obdobie.

•

Zo strany ITAS bola otázna realita použitia postupov podľa uvedeného návrhu,
kde boli zástupcom MF SR vyjasnené nezrovnalosti ohľadom toho, kto je povinný
dodržiavať uvedený štandard.

•

Zástupca MF SR vysvetlil, že ako povinné sa očakávajú iba konkrétne výstupy pre
konkrétne rozsahy projektov, procesy samotné majú iba odporúčací charakter, ale
budú súčasťou výnosu vo forme prílohy a to v rovnakej forme, ako to platí napr.
pre štandardy prístupnosti webových stránok

•

Štruktúra výstupov projektu ostane v súčasnej podobe.

•

Navrhované bolo doplnenie popisov (definícií) výstupov do kapitoly 8, zástupca
MF SR však argumentoval očakávanou legislatívnou nepriechodnosťou vzhľadom
na duplicitu definícií už v samotných procesoch. Očakáva sa, že tento fakt bude
predmetom internej diskusie MF SR.

•

Komisia prediskutovala a odsúhlasila niektoré terminologické návrhy (napr. zmena
pojmu „ukončovanie“ na „dokončovanie“, „ponaučenia“ na „zistené poznatky“,
používanie plného pojmu „vedúci Riadiaceho výboru“, doplnenie pojmu „denník“
na „denník projektového manažéra“ atď.) a zároveň sa zhodla, že záverečné
terminologické úpravy sú plne v kompetencii MF SR, pričom sa bude podľa
možností snažiť čo najviac zohľadniť všetky predložené návrhy a zároveň
dosiahnuť zrozumiteľnosť pojmov pre bežných prijímateľov

•

Zástupca ITAS-u navrhol doplnenie vytvorenia nezávislého auditu v dokončovacej
fáze, s čím Komisia súhlasila.

Zástupca ITAS dodatočne predložil súhrn pripomienok ITAS, ktoré MF SR prisľúbilo
zapracovať v súlade so závermi diskusie Komisie a ďalšími pripomienkami iných
subjektov.
4. Ostatné

Ministerstvo zdravotníctva SR oznámilo, že tiež predloží návrh pilotného
elektronického formuláru, čo MF SR privítalo. Zároveň bolo dohodnutá revízia
nominácií MZ SR, nakoľko MZ SR poukázalo na určité nezrovnalosti.
Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo aj, že legislatívny proces zdravotníckych
štandardov zatiaľ nebol ukončený.
Ministerstvo financií SR oznámilo, že vzhľadom na potrebu dodržania časového
harmonogramu pre začatie schvaľovacieho konania novely Výnosu o štandardoch pre
IS VS bude najbližšie stretnutie Komisie 9. decembra 2009.
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V tejto súvislosti informovalo aj, že predloženie podkladových materiálov na
rokovanie Komisie bude vzhľadom na množstvo potrebných úprav a záverečné
stretnutie PS4 tesne pred stretnutím Komisie pravdepodobne možné až krátko pred
samotným stretnutím, čo členovia Komisie akceptovali.
Závery:
1. Návrh metodického pokynu bude po stretnutí Komisie vydaný v čo možno najskoršom
termíne podľa interných procesov MF SR.
Predpokladaný T: 30.11.2009, najneskôr však 31.12.2009
2. MZ SR opätovne predloží zoznam nominantov, ktoré MF SR upraví vo svojich
záznamoch a na webovom sídle.
T: 21.11.2009
3. MF SR dokončí návrh novely výnosu o štandardoch pre IS VS a predloží ju na
rokovanie Komisie
T: 9.12.2009
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