Záznam
z 9. stretnutia Komisie pre štandardizáciu informačných systémov
verejnej správy
uskutočneného 26. apríla 2010 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR, člen), Ján Hochmann (MF SR, člen), Nadežda Nikšová (MF SR,
prizvaná), Ján Kulavjak (MF SR, prizvaný), Pavel Antalík (MK SR, člen), Miroslav Gáborčík
(MS SR, člen), Katarína Fandáková (MZ SR, zástupca), Viktor Birmon (ÚGKK, zástupca),
Michal Zalibera (ÚV SR, zástupca), Igor Hladík (SÚTN, člen), Tibor Baďura (SK8, člen),
Roland Takács (ITAS, člen), Igor Prívara (Slov.inf.spoločnosť, člen)

Program zasadnutia:
1. Návrh Výnosu MF SR, ktorým sa ustanovuje základný číselník úsekov verejnej správy
a základný číselník agend verejnej správy
2. Návrh štandardu pre formát XAML.
3. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (ďalej len
„Komisia“) viedol tajomník Komisie P. Bíro.
1. Vyhodnotenie Návrh Výnosu MF SR, ktorým sa ustanovuje základný číselník
úsekov verejnej správy a základný číselník agend verejnej správy

P. Bíro predniesol návrh a očakávaný postup v súvislosti s návrhom nového výnosu,
ktorým sa ustanovujú základné číselníky úsekov a agend verejnej správy (ďalej len
„výnos“). Vydanie výnosu vyplýva z poslednej novely zákona o informačných
systémov verejnej správy. P. Bíro následne odovzdal slovo p. Nikšovej, ktorá sa po
odchode p. Šuppovej stala predsedníčkou PS7.
P. Nikšová informovala o činnostiach, ktoré PS7 vykonala v poslednom období a to
najmä o zmenách v návrhu výnosu, ktoré sa uskutočnili na základe týchto činností.
P. Nikšová ďalej uviedla, že zároveň so samotným výnosom a jeho dvomi prílohami,
ktorými budú samotné číselníky, bude v schvaľovacom procese uvádzaný ako
informatívna príloha aj návrh metodického pokynu k výnosu, ktorý vysvetľuje
postupy a špecifikácie číselníkov.
V tejto súvislosti poznamenala aj, že vedenie oboch číselníkov sa očakáva
v elektronickej forme v Metainformačnom systéme, ktorého správcom bude MF SR.
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Zástupca MS SR uviedol pripomienku, že by bolo vhodné doplniť zjednodušené
vysvetlenie cieľa a použitia oboch číselníkov – p. Bíro prisľúbil, že takéto vysvetlenie
je možné doplniť do dôvodovej správy resp. do príslušného metodického pokynu.
P. Prívara navrhol, aby sa MF SR v súvislosti s potrebnými anglickými verziami
názvov agend a úsekov pokúsilo zakomponovať do predkladacej správy alebo iného
vhodného miesta výzvu na doplnenie chýbajúcich anglických predkladov a zároveň
položil otázku, či by nebolo vhodné, aby anglické názvy navrhlo priamo MF SR ako
gestor celého procesu.
P. Nikšová vzhľadom na uvedenú pripomienku poznamenala, že anglické verzie zatiaľ
nie sú povinné, aj keď mnohé úseky a agendy už preložené sú, ale bude povinné pri
„spustení“ Metainformačného systému a takisto pri aktualizáciách jednotlivých
položiek číselníkov.
P. Bíro ďalej uviedol, že MF SR nemôže predpisovať ani vytvárať špecifickú oblastnú
terminológiu, nakoľko mnohé zaužívané odborné a špecifické termíny vyplývajú
z konkrétnej legislatívy, dokumentov a praxe, ktoré sú známe iba konkrétnym
gestorským orgánom verejnej správy a prípadné konflikty pojmológie by boli
kontraproduktívne. Navrhovanú výzvu sa však MF SR pokúsi zapracovať.
V závere tohto bodu programu prebehlo hlasovanie k schváleniu navrhovaného
výnosu a jeho zaradeniu do ďalšieho schvaľovacieho procesu. Zo zúčastnených 11
riadnych členov alebo ich zástupcov hlasovalo 11 za schválenie výnosu.
2. Návrh štandardu pre formát XAML

P. Bíro predniesol návrh nového štandardu XAML, ktorý je pomerne novým
formátom s funkcionalitou podobnou formátu SWF. Predkladateľom návrhu bolo
Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Uvedený návrh vyplynul ako osobitný bod
rozporového konania s MP SR k novele výnosu o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy.
P. Bíro na základe záverov daného rozporového konania informoval aj o rozšírení
súčasnej jednej mapovej služby v návrhu novely výnosu o štandardoch pre IS VS na
štyri tak, ako to vyžaduje smernica o INSPIRE a príslušný zákon.
Komisia následne hlasovala o akceptovaní formátu XAML bez alebo
s predchádzajúcou analýzou PS4 a jednohlasne rozhodla o potrebe podrobnej analýzy.
Formát XAML bude preto zaradený ako jeden z bodov najbližšieho stretnutia PS4.
Komisia sa ďalej zhodla, že formát XAML môže byť nezávisle od analýzy zahrnutý
do odporúčaných štandardov.
3. Ostatné

P. Bíro požiadal Komisiu o vyjadrenie sa k politike navrhovania a schvaľovania
štandardov v súvislosti s existujúcimi mnohými platformami, aplikáciami a ich
verziami a to najmä z nasledovných dôvodov:
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•
•

V súčasnosti existuje niekoľko hlavných operačných systémov (najmä
Windows, Linux a OS pre Macintosh) a ich verzií
Najmä v súvislosti so štandardmi prístupnosti webových stránok v súčasnosti
existuje niekoľko významných prehliadačov (najmä Firefox, Internet Explorer,
Opera a Safari, s nastupujúcim Chrome) a ich verzií, ako aj viacero dynamicky
priamo integrovaných aplikácií, ktoré využívajú webovú stránku iba ako
prezentačnú vrstvu.

Otázky, ktoré bude potrebné zvážiť, sú podľa MF SR a aj ďalších členov Komisie
najmä nasledovné:
•

•

•

•
•
•
•

Optimalizácia na všetky prehliadače v praxi nie je možná a to ani na všetky
verzie v rámci jedného prehliadača. Takisto však nie je možné „zakazovať“
optimalizáciu na staršie verzie, nakoľko takýto postup by si vyžadoval neustálu
aktualizáciu webov t.j. finančné náklady a to aj v prípade, že daný web je už
obsahom považovaný za archívny. Akým spôsobom by sa mali nastaviť
prahové hranice?
Je možné považovať nepodporovanie konkrétneho prehliadača za
„diskrimináciu“ ? Aká má byť hranica „prístupnosti“ – je dostačujúca podpora
dvoch rôznych prehliadačov? Je postačujúca podpora jedného otvoreného
prehliadača (ľubovoľného) ? Musia byť podporované všetky, ktoré a prečo?
Náklady na optimalizáciu na viaceré prehliadače sa odhadom predpokladajú
vyššie ako optimalizácia iba na jeden prehliadač, aj keď Komisia zatiaľ nemá
k dispozícii žiadnu podrobnú analýzu. Ako zohľadniť tento fakt v prípadných
požiadavkách štandardov?
Najmä otvorené prehliadače majú pomerne rýchlu frekvenciu vydávania
nových subverzií (X.1.1, X.1.2, X.2.1 atď.) – ako takáto frekvencia ovplyvní
prípadné prahové hranice?
Ktokoľvek môže na vlastné účely naprogramovať ľubovoľný prehliadač,
operačný systém, prípadne aplikáciu, pričom ich rozšírenie je nepredvídateľné
– ako zohľadniť tento fakt?
Je možné určiť alebo diferencovať pravidlá na základe toho, pre akú cieľovú
skupinu sú webové sídla, konkrétne stránky alebo prezentované aplikácie
určené?
Ako definovať pravidlá v súvislosti s archiváciou dokumentov? Kedy má byť
konverzia povinná? Ako zohľadniť proces „predpodpisovania“ ? Aké náklady
z daného procesu vyplývajú (finančné / organizačné / technické) ?

Komisia sa dohodla, že jednotliví členovia pripravia stanoviská k uvedeným bodom
a politike. Tieto budú prediskutované na stretnutí Komisie, na ktorom bude predložený
návrh novely Metodického pokynu k výnosu o štandardoch pre IS VS. Komisia ďalej
predpokladá, že diskusia k uvedeným bodom bude aj predmetom stretnutia príslušnej
pracovnej skupiny (PS3).
V súvislosti s požiadavkami ohľadom elektronického podpisu sa Komisia jednoznačne
zhodla, že pravidlá certifikácie aplikácií pre elektronický podpis sú v plnej
kompetencii NBÚ. Komisia očakáva, že NBÚ bude vzhľadom na formáty, ktoré sú
predpisované príslušnou legislatívou spolupracovať s MF SR pri ich harmonizácii.
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Komisia ďalej skonštatovala, že certifikácia konkrétnych zariadení a aplikácií je
závislé od komerčných spoločností, nakoľko z pohľadu štátu nie je únosné priamo
financovať a udržiavať takéto nástroje – otázne by bolo najmä na ktorú platformu
a verziu by sa mala certifikácia vykonať a ako bolo finančne náročné udržiavať
certifikáciu v závislosti na jej zmenách.
Súvisiacou otázkou by bolo aj percentuálne pokrytie zvolenou platformou/-ami
a jej/ich verziou/-ami v súvislosti s odôvodnením efektívnosti vynaloženia
prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Závery:
1. MF SR zaradí Výnos MF SR, ktorým sa ustanovuje základný číselník úsekov verejnej
správy a základný číselník agend verejnej správy, do ďalšieho schvaľovacieho procesu
T: neurčený, vyplýva z interných postupov MF SR
2. Zaradenie formátu XAML na rokovanie PS4.
T: najbližšie stretnutie PS4
3. Členovia Komisie pripravia stanoviská k otázkam podľa bodu 3. K uvedeným bodom
bude relevantne zasadať aj PS3 a PS4.
T: stretnutie Komisie k návrhu novely Metodickému pokynu k výnosu o štandardoch
pre IS VS, predpokladá sa jún alebo júl 2010
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