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Odporúčané štandardy 
 

Príloha č. 1 obsahuje štandardy podľa kapitoly 3  písmena b) metodického pokynu. 

 

 

Doplňujúce informácie k jednotlivým kapitolám výnosu 

 

Štandardy pre integráciu dát 

 

bez uvedenia paragrafu 

Výmenné formáty pre štatistické dáta a metadáta 

Odporúčanou požiadavkou je používanie štandardu Statistical Data and Metadata 

Exchange, verzia 2.0 (SDMX 2.0) pre výmenu štatistických dát a metadát. 

 

Odkazy na iné štandardy, číselníky, právne normy a predpisy a iné zdroje 

a) SDMX - ISO/TS 17369:2005, 

a)b) iniciatíva SDMX. 

 

§ 6 

Odporúčanou požiadavkou je podpora formátu Pretty Good Privacy (OpenPGP) pri 

chránenom prenose elektronických poštových správ. Pri chránenom prenose elektronických 

poštových správ sa 

a) nepoužíva hash funkcia Message-Digest algorithm 5 (MD5), 

a)b) používa skupina hash funkcií Secure Hash Algorithm-2 (SHA-2) alebo 

ich vyšších verzií. 

 

bez uvedenia paragrafu 

Prístup k elektronickým službám a prenos údajov 

Odporúčanou požiadavkou pri prenose údajov prostredníctvom elektronických služieb 

a prístupe k elektronickým službám je 

c) nepoužívanie hash funkcie Message-Digest algorithm 5 (MD5), 

c)d) používanie skupiny hash funkcií Secure Hash Algorithm-2 (SHA-2) alebo 

ich vyššiích verzia. 

 

 

Štandardy pre prístupnosť a funkčnosť webových stránok 

§ 14 

Prístupnosť webových stránok 

Odporúčanou požiadavkou je dodržiavanie všetkých bodov podľa prílohy č. 1 
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§ 15 

Obsah webového sídla 

Odporúčanouými požiadavkou jeami sú: 

a) poskytnutie možnosti tlače samotného obsahu, 

b)uvádzanie dátumu aktualizácie jednotlivých webových stránok  a to najmä za 

účelom možnosti vyhodnotenia relevantnosti poskytovaných údajov,. 

 

 

§ 16 

Komponenty a funkcionality webových sídiel 

Odporúčanými požiadavkami sú: 

a)optimalizácia webového sídla pre aktuálne verzie prehliadačov s podielom zastúpenia 

v Slovenskej republike viac ako 5%1 (ďalej len “podporované verzie webových 

prehliadačov”) a to splnením jednej z požiadaviek, že 

1.v kóde webových stránok sa použijú iba také programovacie prvky, ktoré sú 

korektne interpretované vo všetkých podporovaných verziách webových 

prehliadačov alebo 

1. vytvárané webové stránky aktívne rozoznávajú typ prehliadača, pomocou 

ktorého sú zobrazované, a na základe toho upravujú svoj vzhľad a správanie sa 

s cieľom dosiahnuť rovnakú použiteľnosť vo všetkých podporovaných 

verziách webových prehliadačov, 

b)a) testovanie použiteľnosti vyvíjaného webového sídla vo všetkých 

podporovaných verziách webových prehliadačovch,. 

e)b) poskytnutie fulltextového vyhľadávania, ak webové sídlo obsahuje 

kumulatívne viac ako 100 uverejnených informačných webových stránok. 

 

§ 17 

Vizuálne rozloženie webových stránok 

Odporúčanými požiadavkami sú: 

a) umiestňovanie odkazu na hlavné informácie o organizácii (pôsobnosť, kompetencie 

atď.) na začiatku hlavného navigačného panelu (menu), 

a)b) dodržiavanie umiestnenia vizuálneho rozloženia webovej stránky podľa nižšie 

uvedeného grafického znázornenia (štandardizačnej tabuľky). 

 

Štandardizačná tabuľka 

Konštrukcia webového sídla verejnej správy kopíruje čo najvernejšie štandardizačnú tabuľku 

rozloženia jednotlivých prvkov – webových komponentov, ktoré sú umiestnené do 

jednotlivých buniek v súradnicovom systéme. Zvislú os Y predstavujú písmená „a“ až „e“, 

vodorovnú os X predstavujú čísla „1“ až „3“.  

 

                                                 
1) Túto požiadavku spĺňajú ku dňu vydania metodického pokynu webové prehliadače Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Opera a Google Chrome. 
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Obr. 1 - Štandardizačná tabuľka 

 

 

Popis obsahu resp. komponentov jednotlivých častí štandardizačnej tabuľky: 

 

a1, a2, a3 – HLAVIČKA 

 

   

 

Obsahuje: 

 META odkazy (externé a interné odkazy).,  

 Pomocné odkazy v zmysle prístupnosti (najmä pro 

hendikepovaných) na rýchly presun k hlavnému obsahu 

alebo menu  (štandardne bývaú skryté). 

 Jazykovú mutáciu.,  

 V prípade ak webové sídlo obsahuje možnosť 

registrácie používateľov:  

o po prihlásení zobrazenie údaje registrovaného 

používateľa, 

o pred prihlásením zobrazuje odkazy na novú 

registráciu alebo prihlásenie používateľa.,  

 Textovú verziu (blind friendly), odkaz na prístupnú 

alebo neprístupnú alternatívnu verziu webovej stránky 

alebo nastavenia textu., 

 RSS kanál. 

 Môže obsahovať aj zadávacie pole pre funkciu 

„Vyhľadávanie“ (ak nie je inde). 

 

 

 

b1, b2 - IDENTIFIKÁTOR 

  

Obsahuje: 

 Identifikáciator správcu obsahu. 

 Čitateľný názov webového sídla. 

 Značku (logotyp) v prípade ak je tento verejný a je 

určený na komunikačné účely. 
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 Môže obsahovať aj zadávacie pole pre funkciu 

„Vyhľadávanie“ (ak nie je inde). 

 

 

 

 

b3 - VYHĽADÁVANIE 

 

 

 

 

Obsahuje: 

 Zadávacie pole pre funkciu „Vyhľadávanie“. 

 Textové vstupné pole pre prihlásenie sa registrovaného 

používateľa. 

 Rozšírené vyhľadávanie v prípade ak webové sídlo 

obsahuje vyhľadávanie podľa rozšírených kritérií 

(spravidla však býva až na ďalšej podstránke 

vyhľadávania, môže však byť poskytnutá osobitná ikona 

pre otvorenie rozšíreného vyhľadávania).  

 

 

 

c1, c2, c3 – HLAVNÁ NAVIGÁCIA 

 

   

 

Obsahuje: 

 Návestia a odkazy na základné kategórie v hierarchii 

webového sídla. 

 Povinné položkyTypické položky menu sú: Úvodná 

stránka (titulka), rôzne obsahové položky (napr. podľa 

služieb alebo typov používateľov) a kontakt, služby. 

 Maximálny počet položiek sa riadi podľa dĺžky názvov, 

avšak štandardne nebývanesmie byť viac ako 108 

položiek, viac už je neprehľadné. Názvy položiek 

nesmú presiahnuť 2 riadky. 

 

 

 Ak mMenu nesmie používať (skrývať) používa 

„rozbaliteľné“ podpoložky, poskytujú sa tak, aby boli 

celé rozbaliteľné v rámci jednej vizuálnej strany (t.j. nie 

pokračujúc pod jej spodný okraj). Vyhýba sa 

poskytovaniu ďalšej úrovne podpoložiek, pretože ich 

používanie je používateľsky veľmi nepríjemné. 

 Ak menu používa „rozbaliteľné“ podpoložky, poskytujú 

sa v súlade s požiadavkami prístupnosti (t.j. nie iba 
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závislé od použitia myši cez funkciu „mouse over“ a 

podobne). 

 

 

d1 – SUBNAVIGÁCIA 

 

 

   

 

Obsahuje: 

 Kategórie a podkategórie zoradené do viacerých úrovní. 

Maximálne množstvo podúrovní = 3. Aktívna hlavná 

kategória a jej podpoložky sú optimálne stále viditeľné. 

Túto viditeľnosť je možné nahradiť aj cestou napr. 

v rámci časti d2. 

 Kategórie v najvrchnejšej úrovni majú priamu 

informačnú väzbu na hlavné menu (c1-3) (úroveň 0 = 

položka v hlavnej navigácii (c1-3), úroveň 1= kategória 

v subnavigácii ). 

 Počet kategórií v menu je možné meniť podľa potreby. 

Maximálny počet by nemal presiahnuť 15 – 20. Počet 

položiek v jednej kategórii by nemal presiahnuť 15 

položiek. 

 

 

d2 + d3 – HLAVNÉ OKNO 

 

 

 

 

Obsahuje: 

 Pracovné a informačné okno pre poskytovanie 

požadovaných informácií a  služieb. 

 V d3 môže byť aj textové vstupné pole pre prihlásenie 

sa registrovaného používateľa (ak nie je inde). 

 

 

 Šírka sa môže meniť v prípade úvodnej stránky, ktorá 

nesie väčší počet informácií. 

 Šírka sa môže meniť v prípade použitia nástrojov 

a portletov (alternatíva). 

 

 

 

D2 – HLAVNÉ OKNO (ALTERNATÍVNA PODOBA) 

  

Obsahuje: 

 Pracovné a informačné okno pre poskytovanie 

požadovaných informácií a  služieb. 
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d3 – NÁSTROJE & PORTLETY 

 

 

 

 

Obsahuje: 

 Rôzny sekundárny obsah ako: 

o Portlety. 

o Nástroje . 

o Návestia a bannery resp. ikony s odkazmi na obsahové 

časti, alebo iné webové sídla. 

o Zrýchlené odkazy. 

 

 

 V prípade nevyžitia ani jedného z vyššie uvedených 

komponentov sa odporúča sprístupniť pole pre Hlavné 

okno – prípad (d2+d3) . 

 

e1, e2, e3 – PÄTA / ZÁHLAVIE 

 

   

 

 

Obsahuje: 

 Návestia a odkazy ako: 

o Technický prevádzkovateľ (webmaster), 

o Právne informácie, 

o Mapa stránok, 

o Autorské práva,. 

o Vyhlásenie o prístupnosti. 

 Identifikáciu správcu obsahu.  

 Ostatné nástroje a  portlety. 

 Návestia a bannery resp. ikony s odkazmi na obsahové 

časti, alebo iné webové sídla. 

 

 

 

bez uvedenia paragrafu 

Konštrukcia webového sídla 

Odporúčanými požiadavkami sú 

a) dodržiavanie maximálne štyroch úrovní hierarchickej štruktúry webového sídla, 
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b) dodržiavanie pevnej pevnej šírky webových stránok, primeranej zariadeniu 

používateľa, optimálne v 100% rozsahu šírky okna prehliadača980 obrazových bodov 

(ďalej len „px“), 

b)c) dodržiavanie variabilnej výšky webových stránok, kde minimálna výška je 600 

px, a maximálna výška 2300 px - r. olovanie obrazu smerom dole optimálne 

obmedzené na nanajvýš dve vizuálne stránky zariadenia používateľa (napr.  - 

vV prípade presiahnutia definovanej výšky je nutné integrovať číselné stránkovanie 

umiestnené v  spodnej dolnej časti a optimálne zároveň aj v hornej časti (časť d2), 

b)d) dodržiavanie zarovnania webových stránok na stred okna internetového 

prehliadača. 

e) minimalizácia počtu položiek v hlavnom navigačnom menu, a to na 10 položiek. 

 

 

Štandardy použitia súborov 

 

§ 18 

Všeobecné použite súborov 

Odporúčanými požiadavkami sú 

a) používanie zrozumiteľných názvov súborov, ktoré vystihujú podstatu obsahu súboru, 

a)b) oddeľovanie jednotlivých častí názvu súboru znakom „_“, „-“ alebo „+“, 

a)c) nepožívanie špeciálnych znakov ako „/“, „\“, „:“, „*“, „<“, “>”, “|”, „?“, „!“, 

„NULL“ a podobne v názvoch súborov, 

a)d) nepoužívanie znakov s diakritickými znamienkami (dĺžne, mäkčenie), pokiaľ 

to nie je nevyhnutné, 

a)e) skracovanie názvu súboru do maximálnej dĺžky 64 znakov. 

 

§ 19 

Textové súbory 

Odporúčanou požiadavkou je prijímanie a čítanie všetkých elektronicky podpísaných 

doručených súborov vo formáte OpenOffice.org XML (napr. SXW, SXC). 

 

Formát je definovaný v zahraničnej norme: 

Technical Reference Manual Version 1.0, July 2002, Sun Microsystems, 

(http://xml.openoffice.org/xml_specification.pdf). 

 

 

Bezpečnostné štandardy 

 

§ 31 

Kontrolný mechanizmus riadenia informačnej bezpečnosti 

Odporúčanou požiadavkou je uskutočňovanie najmä nezávislého externého auditu 

informačnej bezpečnosti 

 

§ 33 

Sieťová bezpečnosť 
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Odporúčanou požiadavkou je zabezpečenie personálneho firewallu na každom 

koncovom zariadení (najmä počítačoch administrátorov a počítačoch určených osobou 

zodpovednou za informačnú bezpečnosť), aktívnom sieťovom zariadení a serveri. 

 

§ 38 

Zálohovanie 

Odporúčanou požiadavkou je vytvorenie archivačnej zálohy najmenej raz mesačne. 


