Záznam
z 1. stretnutia pracovnej skupiny pre štandardizáciu nových technológií (PS4)
uskutočneného dňa 8. 10. 2008 na MF SR

Zúčastnení:
Ján Hochmann (MF SR), Peter Bíro (MF SR), A. Haršányi ITSMF, J. Petrovský (CR SR), J.
Husár (SKOSI), J. Slynko (ÚMS), J. Hrabě (ÚMS), A. Takács (VÚS Banská Bystrica), J.
Šitina (ITAS), R. Kormaňák (SÚTN), I. Kukučka (VÚS), F. Soviš (NCZI), Z. Nedeljaková
(MS SR), L. Varga (ÚGKK SR), I. Vazan (MF SR), Š. Szilva (nezávislý),

Program zasadnutia:
1. Rozsah a pôsobnosť pracovnej skupiny – (PS4)
2. Návrh technologických oblastí
3. Návrh metodiky kritérií posudzovania štandardov
4. Diskusia k bodom 1 - 3
Priebeh zasadnutia:
1. Rozsah a pôsobnosť pracovnej skupiny
Zasadnutie pracovnej skupiny - PS4 otvoril p. J. Hochmann. Privítal prítomných
a oboznámil ich so zameraním a činnosťou pracovnej skupiny na nasledujúce obdobie.
Uviedol, že hlavné okruhy štandardizácie budú vychádzať z „Európskeho rámca
interoperability 1.0“ a v súčasnosti je v príprave dokument „Európsky rámec
interoperability 2.0“. Vzhľadom na absenciu tejto problematiky v Národnej stratégii
informatizácie verejnej správy bude taktiež potrebné vychádzať zo strategických
materiálov z Rakúska, z Českej republiky, z Nemecka a pod., kde sú hlavné oblasti už
zadefinované.
2. Návrh technologických oblastí
K problematike návrhu technologických oblastí J. Hochmann uviedol, že v SR žiadne
zatiaľ oficiálne definované neboli. MF SR bude pri návrhu vychádzať z konceptu EÚ
a platných štandardov SR, ktoré sú v niektorých prípadoch nejednotné. Východiskom
budú predovšetkým medzinárodné štandardy vydané ISO, RFC, ako aj špecializované
štandardy (zdroj: http://isotc.iso.org). Pri návrhu oblastí je vhodné primerane prihliadať na
členenie oblastí v číselníku znalcov (zdroj: http://jaspi.justice.gov.sk).
3. Návrh metodiky kritérií posudzovania štandardov
Problematiku návrhu metodiky posudzovania štandardov predniesol prítomným p. Bíro.
Stručne popísal základné kritériá posudzovania. Pri návrhu vychádzal z pracovnej verzie
CAMSS (projekt EK). Prítomným bol poskytnutý aj písomný podklad návrhu na
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vyjadrenie, prípadne, doplňujúce návrhy. P. Bíro v ďalšom podal podrobnejšiu informáciu
o stave rozpracovaného dokumentu Európsky rámec interoperability 2.0. Oficiálne
vydanie tohto strategického dokumentu sa predpokladá začiatkom roku 2009.
4. Diskusia
Prebehla diskusia k organizačným otázkam a k jednotlivým bodom programu.
4. Úlohy:
1. Vzhľadom na možné zmeny v nominácii stálych členov vykonať ich aktualizáciu
z organizácií. Zašlú zmeny a aktualizáciu nominácií na MF SR.
T: 17.10.2008
2. Zaslanie podkladov k návrhu oblastí štandardizácie v zmysle bodu 2. Zabezpečí J.
Hochmann.
T: 17. 10. 2008
3. Zaslanie stanoviska a návrhov na doplnenia oblastí štandardizácie. Vykonajú členovia.
T: 31.10. 2008
4. Zaslanie pripomienok k návrhu kritérií v zmysle predneseného bodu 3. Vykonajú
členovia.
T: 31. 10. 2008
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