Záznam
zo spojeného stretnutia pracovnej skupiny pre dátové štandardy
(PS1), pracovnej skupiny pre prístupnosť webových stránok (PS3)
a pracovnej skupiny pre štandardizáciu formulárov elektronickej
verejnej správy (PS6)
uskutočneného 27. októbra 2009 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR), Ladislav Németh (MF SR), Ľubomír Straka (MPSVR SR), Barbara
Ďurďovičová (MS SR), Bernadeta Otrubová (MS SR), Zita Šupáková (MS SR), Zuzana
Vidová (MV SR), Helena Zaťková (Sociálna poisťovňa), Sylvia Jenovčíková (ŠÚ SR),
Radoslav Ďurička (ÚGKK SR), Norbert Hudec (ÚPV SR), Viliam Bilka (ÚPV SR), Jakub
Čech (ÚV SR), Gabriel Vlk (Colné riaditeľstvo SR), Vladimír Vrzák (Únia miest Slovenska),
Ľudovít Keszegh (ITAS), Pavol Frič (Slov.inf.spol.), Lýdia Lichá (ÚNSS), Vojtech Regec
(ÚNSS), Branislav Mamojka (ÚNSS), Rastislav Neczli (SSSI), Daniel Ďuriš (SKOSI),
Roman Fordinál (SKOSI), Štefan Szilva (zástupca člena Komisie za SKOSI)

Program zasadnutia:
1. Informácia o aktuálnom návrhu štandardov pre e-formuláre (1. časť).
2. Rozšírenie štandardov pre e-formuláre (2. časť).
3. Štandardy pre elektronické služby.
4. Pilotné e-formuláre.
5. XML popis pre dátové prvky.
6. Ostatné

Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie pracovnej skupiny (ďalej len „PS“) viedol p. Bíro.
1. Informácia o aktuálnom návrhu štandardov pre e-formuláre (1. časť)

P. Bíro informoval o stave pripraveného návrhu, ktorý bude súčasťou novely výnosu
o štandardoch pre IS VS a zapracovania pripomienok z rôznych rokovaní.
2. Rozšírenie štandardov pre e-formuláre (2. časť)

P. Bíro informoval, že súčasný návrh vo výnose MF SR považuje iba za prvú časť
štandardu pre elektronické formuláre.
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Druhá časť štandardu sa má zameriavať najmä na technické aspekty XML a prezentáciu eformulárov, základné podklady boli predmetom diskusie. V diskusii bolo uvedené najmä
nasledovné:
•

témy, ktoré bude potrebné riešiť, sú minimálne
o prezentácia e-formulára (hlavne vizualizácia),
o štruktúra obsahu,
o požiadavky na narábanie s e-formulárom,
o spôsoby zverejňovania a schvaľovania XML schém pre e-formuláre
a gestorstvo,

•

pri prezentácii (vizualizácii) je podstatná správna interpretácia dátového obsahu
vyplneného e-formulára t.j. jednoznačné priradenie,

•

zvuková prezentácia je nadstavba vizuálnej, nestačí však iba správna zvuková
prezentácia, ale aj spôsob „dostania sa“ k e-formuláru musí byť prístupný,

•

z pohľadu prístupnosti je podstatné dodržanie možnosti úplnej navigácie
a ovládania aj iba pomocou klávesnice,

•

štruktúra obsahu elektronických formulárov by mala dodržiavať logické radenie do
blokov,

•

PDF ako samotný formulár je skôr dobrovoľný, prioritne sa používajú HTML
resp. XHTML vizualizácie, PDF musí byť navyše správne (prístupne)
implementovaný (t.j. musia existovať všetky priradenia označení vypĺňateľných
polí atď.),

•

RTF a TXT vizualizácie nezodpovedajú požiadavkám na e-formulár (nakoľko
principiálne nespĺňajú potrebné charakteristiky),

•

bude potrebné podľa možnosti zohľadniť správne zobrazovanie na rôznych
webových prehliadačoch,

•

aj pri off–line podobách musí byť dodržaná požiadavka na prístupnosť, odporúča
sa zahrnutie tejto otázky aj do najbližšieho stretnutia PS3, podľa vyjadrenia jej
zástupcov však existujú špecifické smernice W3C pre formuláre nazvané XML
Accessibility Guidelines,

•

formuláre 602 v súčasnej podobe nespĺňajú očakávané požiadavky na e-formuláre,

•

gestor bude zodpovedať za správnosť nastavených kontrol, tieto však budú musieť
byť dostupne zverejnené,

•

gestor bude zodpovedný aj za správnosť XML transformácie, bude potrebné
vytvoriť aj vhodné komunikačné scenáre.

V rámci tohto bodu prebiehala aj rozsiahla diskusia k otvorenosti formátov na vizualizáciu
a to najmä z pohľadu technologickej riešiteľnosti a neutrality.
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MF SR predložilo zúčastnením analýzu technických aspektov vytvárania elektronických
formulárov, ktorá bude tvoriť podklad pre druhú časť štandardu. Členovia jednotlivých
pracovných skupín sa k nej majú vyjadriť do 2 týždňov od tohto stretnutia.
3. Štandardy pre elektronické služby

P. Bíro zdôvodnil potrebu rozlíšenia štandardov pre elektronické formuláre a štandardom
pre elektronické služby, nakoľko sa jedná o dve rôzne hierarchické úrovne. Zdôraznil aj,
že štandardom pre elektronické služby sa zároveň preberá klasifikácia elektronických
služieb tak, ako ju rozoznáva Európska únia.
Ďalej uviedol, že požiadavky na narábanie s e-formulármi by sa v značnej miere mali
vyskytovať aj v týchto štandardoch.
4. Pilotné e-formuláre

P. Bíro informoval, že o vytvorenie pilotných e-formulárov prejavili záujem 2 organizácie
– Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo zdravotníctva SR.
Predpokladá sa, že proces vytvárania pilotných e-formulárov zároveň otestuje praktické
možnosti schvaľovacieho procesu XML schém pre e-formuláre vo všeobecnosti, ktorý by
mal byť obsahom 2. časti štandardu.
5. XML popis pre dátové prvky

Ďalšou činnosťou PS1 v blízkej budúcnosti bude doplnenie technických definícií
a požiadaviek pre zavedené dátové prvky, a to za účelom vytvárania XML. Zúčastnení
k uvedenému nemali pripomienky.
6. Ostatné

MF SR informovalo, že po vytvorení 2. časti štandardu pre e-formuláre predpokladá aj
vypracovanie metodického pokynu ako návodu na ich správnu tvorbu.
Ďalšie stretnutie jednotlivých pracovných skupín vo forme spoločného stretnutia sa
predpokladá po začatí legislatívneho procesu k novele výnosu o štandardoch pre IS VS.
Závery:
1. Členovia PS1, PS3 aj PS6 zašlú svoje pripomienky k predloženým podkladom k 2.
časti štandardu pre elektronické formuláre.
T: 10.11.2009
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