Záznam
z 8. stretnutia Komisie pre štandardizáciu informačných systémov
verejnej správy
uskutočneného 9. decembra 2009 na MF SR
Zúčastnení:
Ján Hochmann (MF SR, podpredseda), Peter Bíro (MF SR, člen), Pavel Antalík (MK SR,
člen), Ľubomír Straka (MPSVR SR, zástupca), Mária Deckerová (MS SR, zástupca), Zuzana
Vidová (MV SR, zástupca), Katarína Fandáková (MZ SR, zástupca), Igor Hladík (SÚTN,
člen), Ľudovít Hamaš (ÚGKK SR, člen), Tibor Baďura (SK8, člen), Roland Takács (ITAS,
člen), Ján Husár (SKOSI, člen), Anton Scheber (Slov.inf.spol, člen), Peter Gschwendt (NCZI,
prizvaný)

Program zasadnutia:
1. Vyhodnotenie záverov z predchádzajúceho stretnutia Komisie.
2. Správa o činnosti jednotlivých pracovných skupín.
3. Informácie o predpokladanom harmonograme novelizácie výnosu o štandardoch pre
IS VS (ďalej len „výnos“) a o stave novely zákona o IS VS.
4. Diskusia a hlasovanie k návrhu novely výnosu
5. Ostatné.

Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie Komisie viedol tajomník Komisie P. Bíro.
1. Vyhodnotenie záverov z predchádzajúceho stretnutia Komisie

P. Bíro informoval o vydaní metodického pokynu k riadeniu IT projektov v súlade so
stanoveným termínom. MF SR vydalo pokyn v 13. čísle Finančného spravodajcu a p.
Bíro upozornil aj na očakávanú opravu tlačových chýb.
2. Správa o činnosti jednotlivých pracovných skupín

P. Bíro podal správu o stretnutí a výsledkoch PS4, ktorá sa vyjadrovala k návrhom,
evidovaným od predchádzajúcej novely výnosu. Ďalej informoval o prebehnutom
elektronickom vyjadrení stanovísk k úpravám štandardov prístupnosti zo strany PS3.
3. Informácie
o predpokladanom
harmonograme
novelizácie
výnosu
o štandardoch pre IS VS (ďalej len „výnos“) a o stave novely zákona o IS VS

P. Bíro informoval o predpokladanom pláne novelizácie výnosu, kde sa očakáva
predloženie do MPK v 1. kvartáli 2010, predpokladaný termín účinnosti je
odhadovaný v 2. kvartáli 2010.
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Ďalšia informácia sa týkala novely zákona o IS VS, kde bolo povedané, že novela sa
ku dňu stretnutia Komisie nachádzala v stave schválenia v 3. čítaní Národnej rady SR.
4. Návrh štandardu pre projektové riadenie

Komisia posudzovala návrh novely výnosu, kde boli diskutované najmä nasledovné
oblasti a pripomienky:
•

Do § 1 budú v súlade s predloženými prílohami doplnené písmená g) a h), ktoré
budú zohľadňovať existenciu týchto štandardov.

•

Do § 4 bude doplnený nový odsek v predpokladanom znení „Na prenos dát
elektronickou poštou sa vzťahujú požiadavky podľa § 6.“.

•

K § 14 resp. prílohe 1 bolo elektronickou formou predložené väčšie množstvo
pripomienok zo strany MZ SR – členovia Komisie vzhľadom na rozsah
pripomienok súhlasili s návrhom osobitného stretnutia MF SR a predkladateľa
pripomienok, pričom závery budú oznámené Komisii a prípadné ostávajúce
pripomienky budú predložené na elektronické hlasovanie Komisie. Predpokladaný
termín hlasovania alebo oznámenia o úspešnom vyriešení je začiatok januára 2010.

•

K § 15, návrhu SKOSI o zverejnenie verejného kľúča pri kontaktných
informáciách prebehla dlhšia diskusia, kde najmä MF SR skonštatovalo, že
prakticky nie je dosť dobre možné určiť čo všetko kontaktná informácia je
(takýchto informácií sa na webovom sídle obvykle nachádza značné množstvo)
resp. pri ktorej z týchto kontaktných informácii by takáto informácia mala byť
vždy povinne uvedená. Uvedená návrh nebude do novely zapracovaný.

•

K § 17, bodu c) a d) bol diskutovaný doplňujúci návrh SKOSI, kde boli
prejednávané licenčné podmienky fontov Arial, Times New Roman a Courier
New, k čomu sa Komisia vyjadrila nasledovne:
o podľa predložených informácií sa jedná o sumu približne $30 za font, ktorú
jednorázovo uhrádza tvorca softvéru pri jeho vyvíjaní – Komisia považuje
takúto sumu za zanedbateľnú,
o uvedené formáty sú bežnou súčasťou aktuálnych schvaľovacích procesov
verejnej správy (napr. legislatívne pravidlá vlády SR, forma predkladania
na rokovanie NR SR), ale aj iných procesov (napr. tvorba diplomových
prác),
o podľa dostupných informácií sú fonty podporované všetkými bežne
používanými operačnými systémami a aplikáciami (vrátane tých,
založených na Open Source, ako aj webových protokolov),
o fonty sú v súlade s už platnou požiadavkou podľa bodu 1.6 prílohy 1 pre
webové stránky,
o a preto Komisia návrh novely akceptuje.

•

Druhá časť návrhu sa týkala požiadavky o rozšírenie povinných fontov v písmene
c) o alternatívne a metricky kompatibilné fonty Liberation Sans, Liberation Serif
a Liberation Mono, k čomu sa Komisia vyjadrila nasledovne:
o niektorí členovia považujú takúto požiadavku za mätúcu pre budúcich
používateľov (uvedené fonty sú neznáme),
o nie je zrejmé nakoľko sú navrhované fonty podporované bežnými
operačnými systémami a aplikáciami (vrátane webu) a čo by spôsobilo
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povinnosť prijať takýto font zamestnancami povinných osôb, ak by takýto
font podporovaný nebol,
o neočakáva sa, že by boli tieto fonty používané zo strany verejnej správy,
jediný očakávaný proces je opačný, t.j. komunikácia od občana k verejnej
správe a to iba vo veľmi limitovanom množstve, čo je možné považovať aj
za príliš nadsadenú požiadavku pre všeobecnú povinnosť používania týchto
fontov vo verejnej správe,
o navrhované fonty je možné použiť aj podľa uvedeného návrhu novely
výnosu, a to na základe bodu d), t.j. ak je súčasťou daného dokumentu aj
samotný font,
o SKOSI môže dodatočne predložiť analýzu použiteľnosti a rozšírenia týchto
fontov, pri závažnosti argumentov MF SR zváži ďalšie prediskutovanie
v Komisii,
o Komisia uvedený návrh na tomto stretnutí neakceptovala.
•

V súvislosti s návrhom povinnosti spracovávania textových častí súborov ako
textu podľa nového bodu e) v § 17 Komisia diskutovala vážnosť
a uskutočniteľnosť danej požiadavky, ako aj prípadné finančné nároky, MF SR
však pripomenulo, že daná požiadavka bola pre PDF platná, monitorovaná
a hodnotená už aj v súčasnom období a to na základe § 18, písmena c), ktorý sa
touto novelou na základe práve tohto návrhu vypúšťa, Komisia sa nakoniec
zhodla, že pri posunutí prechodného obdobia pre tento bod do roku 2012 by
implementácia nemala byť problematická a uvedený návrh akceptovala.

•

K § 17 - návrh SKOSI na doplnenie povolených verzií k formátu RTF Komisia
považovala za akceptovateľný, avšak vzhľadom na komplikovanosť až nemožnosť
overenia či už zo strany tvorcu súboru alebo kontrolóra ho zároveň považovala za
zbytočný a v praxi neoveriteľný. Verzie k RTF preto nebudú doplnené.

•

K § 17 - zástupca ITAS navrhol doplnenie povolených verzií k formátu ODT
vzhľadom na existenciu v praxi zatiaľ nedostatočne implementovanej verzie 1.3 –
Komisia sa jednohlasne zhodla na doplnení znenia „maximálne vo verzii 1.2“.

•

K § 18 a všeobecne - zástupca ITAS navrhol preformulovať princípy štandardov
použitia súborov za účelom riešenia čitateľnosti a editovateľnosti – MF SR
skonštatovalo, že uvedený návrh uváži a po internom legislatívnom a vecnom
zhodnotení rozhodne, či bude takáto rozsiahla úprava zavedená, s čím Komisia
súhlasila.

•

K § 19 - zástupca MF SR na základe požiadavky zástupcu ÚGKK SR vysvetlil, že
mapové súbory ako typ zatiaľ nie sú zaradené v štandardoch, návrhy ÚGKK SR sú
evidované a budú preberané na príslušnej pracovnej skupine; ÚGKK SR má na
základe tohto stretnutia dodatočne zvážiť súlad s požiadavkami na obyčajné
grafické súbory, ktoré často krát reprezentujú mapy a sú tak aj v praxi označované.

•

V § 20, písmene a), treťom a štvrtom bode bude vykonaná úprava a to tak, že
ostane iba kódovanie pomocou Linear Pulse Code Modulation.

•

V § 45 sa Komisia po dlhšej diskusii zhodla na vypustení povinnosti podľa bodu a)
(dekompozície produktov) pre stredné projekty a ponechaní pre veľké projekty.

•

MF SR vo všeobecnosti zváži a podľa možnosti zapracuje všetky štylistickogramatické pripomienky predložené SKOSI.
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•

K prílohe 1 – elektronický návrh ÚPV SR na doplnenie kritériá 2.4.5 ako povinnej
požiadavky bol Komisiou považovaný za irelevantný, nakoľko súčasný návrh už
takúto úpravu obsahuje.

•

K prílohe 1 – elektronickú pripomienku ÚPV SR s návrhom výmeny znenia
„audio a video“ za „multimediálny“ v bode 7.3 prílohy 1 Komisia ponechala na
zvážení MF SR a to aj s ohľadom na vzájomnú harmonizáciu so znením ostatných
častí výnosu (napr. audio a video súbory). MF SR zároveň skonštatovalo, že pri
zavedení pojmu „multimediálny“ by bolo potrebné zaviesť aj definíciu, ktorá určí,
čo všetko do takéhoto obsahu spadá.

•

K prílohe 4 – MF SR informovalo, že vzhľadom na rozličnú terminológiu,
používanú v najčastejších metodikách pre projektové riadenie (napr. PRINCE II,
PMI atď.) ako aj legislatívou stanovené pojmy pre verejné obstarávanie bude ako
súčasť metodického pokynu vypracovaná tabuľka ekvivalencie jednotlivých
pojmov.

Komisia po prediskutovaní pripomienok návrh novely výnosu jednohlasne schválila s
tým, že ešte bude potrebné vyhodnotiť a zvážiť zapracovanie pripomienok zo strany
MZ SR. Rovnako bude ešte možné akceptovať prípadné návrhy ÚGKK SR
v súvislosti s mapami a grafickými súbormi.
Diskusia a schvaľovanie návrhu odporúčaných štandardov, ktoré budú súčasťou
Metodického pokynu, boli presunuté až na ďalšie stretnutie Komisie, nakoľko
vzhľadom na predpokladaný dátum vydania tohto pokynu sa nemá zmysel zaoberať sa
s ním skôr ako tesne pred finalizáciou schvaľovacieho procesu novely výnosu.
5. Ostatné

Predpokladané ďalšie stretnutie Komisie bude v prípade potreby:
•

buď v januári 2010 a to v prípade ak nebude úspešne ukončené elektronické
pripomienkové konanie k pripomienkam MZ SR,

•

alebo neskôr v 1. až 2. kvartáli 2010 z dôvodu vyhodnocovania pripomienok
z medzirezortného pripomienkového konania k novele výnosu.

Ak nenastane ani jedna z týchto situácií, stretnutie sa očakáva až po ukončení
schvaľovacieho procesu výnosu alebo ak to bude potrebné v súvislosti s inými
pripravovanými štandardmi.
Závery:
1. Bilaterálne vyhodnotenie pripomienok MZ SR k novele výnosu.
T: 31.12.2009
2. Informovanie Komisie o výsledkoch podľa bodu 1 a prípadne elektronické hlasovanie
k ostávajúcim pripomienkam.
T: 15.1.2010
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