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Úvod Legislatíva Štandardy Prekážky

Interoperabilita IS VS

•• InteroperabilitaInteroperabilita je schopnosje schopnosťť informainformaččných a komunikaných a komunikaččných systných systéémov mov 
spolupracovaspolupracovaťť t.j. vymiet.j. vymieňňaaťť si si úúdaje a spolodaje a spoloččne ich poune ich použžíívavaťť

–– OrganizaOrganizaččnnáá interoperabilitainteroperabilita (koordin(koordináácia a usporiadanie transakcia a usporiadanie transakččných ných 
procesov a informaprocesov a informaččnej architektnej architektúúry)ry)

–– SSéémantickmantickáá interoperabilitainteroperabilita (zabezpe(zabezpeččenie, aby bolo presnenie, aby bolo presnéé znenie poznenie poččas as 
výmeny informvýmeny informááciciíí zrozumitezrozumiteľľnnéé pre osobu alebo aplikpre osobu alebo aplikááciu prijciu prijíímajmajúúcu tieto cu tieto 
úúdaje)daje)

–– TechnickTechnickáá interoperabilitainteroperabilita (technol(technolóógia fyzickgia fyzickéého prepho prepáájania informajania informaččných ných 
systsystéémov za mov za úúččelom výmeny informelom výmeny informááciciíí))

•• EurEuróópsky rpsky ráámec mec interoperabilityinteroperability (vypracovaný v r(vypracovaný v ráámci pracovnej skupiny mci pracovnej skupiny 
pod pod komunitkomunitáárnymrnym programom IDA)programom IDA)

-- podpora poskytovania paneurpodpora poskytovania paneuróópskych slupskych služžieb pre obieb pre obččanov a podniky v ranov a podniky v ráámci mci 
ee--governmentugovernmentu

-- TechnickTechnickéé postupy a postupy a ššpecifikpecifikáácie na pripojenie k ISVS v rcie na pripojenie k ISVS v ráámci Emci EÚÚ

-- Podpora otvorených Podpora otvorených šštandardov a tandardov a „„openopen sourcesource““
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Koordinácia štandardizácie

•• Ministerstvo dopravy, pôMinisterstvo dopravy, pôššt a telekomunikt a telekomunikááciciíí SRSR

-- KompetenKompetenččný zný záákon kon –– MDPT SR ako gestor informatizMDPT SR ako gestor informatizáácie spolocie spoloččnostinosti

-- ZZáákon o ISVS kon o ISVS -- PrPráávomoc vomoc stanovovastanovovaťť šštandardytandardy

•• Splnomocnenec vlSplnomocnenec vláády pre dy pre informatizinformatizááciuciu spolospoloččnostinosti

-- podpodľľa a šštattatúútu zodpovedný za tu zodpovedný za zabezpezabezpeččenieenie tvorbtvorbyy a a posudzposudzovanieovanie

nnáávrhvrhovov nových nových šštandardov v oblasti informatiztandardov v oblasti informatizáácie spolocie spoloččnostinosti a 

aktualizáciu existujúcich štandardov

•• Komisia pre Komisia pre šštandardiztandardizááciu pri MDPT SRciu pri MDPT SR

-- poradný orgporadný orgáán MDPT SRn MDPT SR

-- zastzastúúpenie rezortov, spenie rezortov, súúkromnej aj akademickej sfkromnej aj akademickej sfééryry

-- Podkomisie resp. pracovnPodkomisie resp. pracovnéé skupiny pre jednotlivskupiny pre jednotlivéé oblasti oblasti šštandardiztandardizááciecie
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Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných 
systémoch verejnej správy

–– úúččinný odinný od 1. 1. jjúúna 2006na 2006

–– §§ 66 ––ŠŠtandardom je standardom je súúbor pravidiel spojených sbor pravidiel spojených s vytvvytvááranraníím, rozvojom a m, rozvojom a 

vyuvyužžíívanvaníím informam informaččných systných systéémov verejnej sprmov verejnej spráávy, ktorý obsahuje vy, ktorý obsahuje 

charakteristiky, metcharakteristiky, metóódy, postupy a podmienky, najmdy, postupy a podmienky, najmää pokiapokiaľľ ide o ide o 

bezpebezpeččnosnosťť a a integrovateintegrovateľľnosnosťť ss inými informainými informaččnými systnými systéémami. mami. ŠŠtandardy tandardy 

musia bymusia byťť otvorenotvorenéé a technologicky neutra technologicky neutráálne.lne.

–– §§ 1313 -- kompetencia MDPT SR vydkompetencia MDPT SR vydáávavaťť šštandardytandardy
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Výnos o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy

•• ČČasti výnosuasti výnosu

–– §§ 11 –– Predmet Predmet úúpravypravy
–– výnos ustanovuje výnos ustanovuje šštandardy, ich rozdelenie a ntandardy, ich rozdelenie a nááleležžitosti, spôsob ich aktualizitosti, spôsob ich aktualizáácie cie 

aa oblasti ich uplatnenia pre informaoblasti ich uplatnenia pre informaččnnéé systsystéémymy verejnej sprverejnej spráávy, ako nvy, ako náástrojov strojov 

výkonu informavýkonu informaččných ných ččinnostinnostíí pri utvpri utvááranraníí a preva preváádzkovandzkovaníí informainformaččných ných 

systsystéémov verejnej sprmov verejnej spráávy alebo ich vy alebo ich ččastastíí

–– šštandardy sa nevztandardy sa nevzťťahujahujúú na informana informaččnnéé systsystéémy verejnej sprmy verejnej spráávy, ktorých vy, ktorých 

sprspráávcom svcom súú medzinmedzináárodnrodnéé organizorganizáácie acie a ich previch preváádzkovatedzkovateľľmi smi súú povinnpovinnéé

osoby, ktorosoby, ktoréé musia dodrmusia dodržžiavaiavaťť pravidlpravidláá prevpreváádzky a dzky a šštandardy dantandardy danéého ho 

informainformaččnnéého systho systéému verejnej sprmu verejnej spráávy podvy podľľa podmienok stanovených a podmienok stanovených 

sprspráávcom avcom a nemônemôžžu ich meniu ich meniťť

–– §§ 22 –– Stavy Stavy šštandardovtandardov
–– navrhovanýnavrhovaný

–– platnýplatný

–– zruzruššenýený
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Výnos o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy

•• ČČasti výnosuasti výnosu

–– §§ 3 3 –– NNááleležžitosti itosti šštandardovtandardov
–– nnáázov zov šštandardutandardu

–– povinnpovinnéé popožžiadavkyiadavky

–– odporodporúúččananéé popožžiadavkyiadavky

–– odkazy na inodkazy na inéé šštandardy, tandardy, ččííselnselnííky, prky, práávne predpisy, technickvne predpisy, technickéé

normy a innormy a inéé zdrojezdroje

–– gestor gestor šštandardutandardu

–– stav stav šštandardutandardu..
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Výnos o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy

•• ČČasti výnosuasti výnosu

–– §§ 4 4 –– Oblasti Oblasti šštandardiztandardizááciecie
–– technicktechnickéé šštandardytandardy ((šštandardy pre prepojenie, tandardy pre prepojenie, šštandardy pre tandardy pre 

prpríístup k elektronickým slustup k elektronickým služžbbáám, m, šštandardy pre webovtandardy pre webovéé sluslužžby, by, 

šštandardy pre integrtandardy pre integrááciu dciu dáát),t),

–– šštandardy prtandardy príístupnostistupnosti webových strwebových stráánok (s vynok (s vyššššou prioritou, s ou prioritou, s 

ninižžššou prioritou),ou prioritou),

–– elektronickelektronickáá výmena dvýmena dáátt (pre textov(pre textovéé ssúúbory, pre kompresiu dbory, pre kompresiu dáát, t, 

pre grafiku a statickpre grafiku a statickéé obrazy, pre audio a video sobrazy, pre audio a video súúbory, pre audio a bory, pre audio a 

video video streamingstreaming),),

–– šštandardy pre ntandardy pre náázvoslovie elektronických sluzvoslovie elektronických služžiebieb,,

–– bezpebezpeččnostnnostnéé šštandardytandardy..

–– §§ 5 5 –– AktualizAktualizáácia cia šštandardovtandardov

–– §§ 66 –– ZruZruššovacieovacie ustanovenieustanovenie

–– §§ 77 -- ÚÚččinnosinnosťť
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Základné oblasti štandardizácie

1.1. SkupinaSkupina

•• TechnickTechnickéé šštandardy tandardy (pre prepojenie, pre pr(pre prepojenie, pre príístup k elektronickým stup k elektronickým 

sluslužžbbáám, pre webovm, pre webovéé sluslužžby, pre integrby, pre integrááciu dciu dáát)t)

•• ŠŠtandardy prtandardy príístupnostistupnosti

•• ŠŠtandardy pre jednortandardy pre jednoráázovzovúú elektronickelektronickúú výmenu dvýmenu dáátt

•• ŠŠtandardy pre ntandardy pre náázvoslovie elektronických sluzvoslovie elektronických služžiebieb

•• BezpeBezpeččnostnnostnéé šštandardytandardy

2. Skupina2. Skupina

•• ŠŠtandardy pre priestorovtandardy pre priestorovúú identifikidentifikááciuciu

•• DDáátovtovéé šštandardytandardy

3. Skupina3. Skupina

•• ŠŠtandardy pre tandardy pre metadmetadáátata
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Bezpečnostné štandardy

•• Rozdelenie bezpeRozdelenie bezpeččnostných nostných šštandardov podtandardov podľľa výnosua výnosu

–– ŠŠtandardy pre riadenie informatandardy pre riadenie informaččnej bezpenej bezpeččnosti (3)nosti (3)

–– TechnickTechnickéé bezpebezpeččnostnnostnéé šštandardy (8)tandardy (8)

•• Normy Normy –– Smernice Smernice pre pre riadenie riadenie IT bezpeIT bezpeččnostinosti

-- [STN] [STN] ISO/IEC ISO/IEC TR TR 1333513335:1 :1 –– koncepty a modely pre IT bezpekoncepty a modely pre IT bezpeččnosnosťť
-- [STN] [STN] ISO/IEC ISO/IEC TR TR 1333513335::22 –– riadenie a plriadenie a pláánovanie IT bezpenovanie IT bezpeččnostinosti
-- [STN] [STN] ISO/IEC ISO/IEC TR TR 1333513335:1 :1 –– techniky pre riadenie IT bezpetechniky pre riadenie IT bezpeččnostinosti
-- [STN] [STN] ISO/IEC ISO/IEC TR TR 1333513335:1 :1 –– výber ochranných prostriedkovvýber ochranných prostriedkov
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Prekážky pri štandardizácii

•• PrekPrekáážžky pri ky pri šštandardiztandardizááciicii

-- Neochota spolupracovaNeochota spolupracovaťť

-- NeznalosNeznalosťť problematikyproblematiky

-- Kompletný Kompletný outsourcingoutsourcing ISVSISVS
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