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Vec
Rozhodnutie o osobitnom postupe
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len
„MIRRI SR“) ako príslušný orgán podľa § 27 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ITVS“) vo veci
povolenia zmeny v rozsahu alebo spôsobe plnenia povinností podľa zákona o ITVS, všeobecne
záväzných predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov vo veci orgánu riadenia
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava (ďalej len „orgán riadenia“) vydáva toto rozhodnutie
o osobitnom postupe, ktorým
povoľuje
orgánu riadenia zmenu v rozsahu plnenia povinností podľa ustanovení § 12 ods. 1 písm. a)
zákona o ITVS v rozsahu § 14 vyhlášky ÚPVII č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné
technológie verejnej správy (ďalej len „vyhláška o štandardoch“), a to do 28.02.2022, počnúc
dňom účinnosti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie sa vzťahuje na informačnú technológiu: webové sídlo Mesta Trnava dostupné
na adrese www.trnava.sk. Keďže táto informačná technológia nie je zaevidovaná v centrálnom
metainformačnom systéme verejnej správy, nemá pridelený kód.
Odôvodnenie
MIRRI SR bola dňa 29.04.2021 doručená žiadosť orgánu riadenia o povolenie zmeny v rozsahu
plnenia povinností dodržiavania všetkých posudzovaných kritérií úspešnosti v oblasti prístupnosti
webových sídel pre informačnú technológiu webového sídla dostupného na adrese
www.trnava.sk.
Právna úprava dodržiavania štandardov prístupnosti webových sídel vyplýva z § 12 ods. 1
písm. a) zákona o ITVS v rozsahu § 14 vyhlášky o štandardoch.
Orgán riadenia svoju žiadosť odôvodnil najmä tým, že aktuálne webové sídle orgánu riadenia
www.trnava.sk neumožňuje zapracovanie väčšiny posudzovaných kritérií úspešnosti v oblasti
prístupnosti webových sídel v zmysle ustanovenia § 14 vyhlášky štandardoch. Z dôvodu, že
orgán riadenia pripravuje nové webové sídlo a odstránenie len niektorých prvkov nesúladu
v zanedbateľnom rozsahu by bolo neefektívne, nehospodárne a nepostačujúce, požiadal orgán
riadenia o zmenu v rozsahu plnenia povinností spočívajúcej v odstránení prvkov nesúladu vo
všetkých posudzovaných kritériách úspešnosti do 28.02.2022.
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V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 zákona o ITVS môže orgán riadenia požiadať orgán vedenia o
povolenie zmeny v rozsahu alebo spôsobe plnenia povinností podľa tohto zákona, všeobecne
záväzných predpisov vydaných na jeho vykonanie alebo štandardov, ak sú splnené podmienky
podľa odseku 2.
Podľa ods. 2 zákona o ITVS orgán vedenia môže vydať rozhodnutie o osobitnom postupe, ak
-

-

by postup podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na
jeho vykonanie alebo štandardov bol pre orgán riadenia, s ohľadom na jeho finančné,
personálne alebo technické kapacity alebo s ohľadom na dôležitosť využívania
informačných technológií na plnenie jeho úloh podľa osobitných predpisov, spojený s
mimoriadnou náročnosťou, podmienený prekonaním mimoriadnych prekážok alebo by
podstatne ohrozil plnenia iných zákonných povinností,
nie je možné použiť postup podľa § 28 ods. 2,
to osobitný predpis nezakazuje, a
tým nedôjde k ohrozeniu plynulosti, bezpečnosti, prístupnosti a spoľahlivosti prevádzky
informačných technológií verejnej správy v správe orgánu riadenia.

Na základe predloženej žiadosti MIRRI SR posúdilo splnenie podmienok v zmysle vyššie
uvedeného ustanovenia § 27 ods. 1 a 2 zákona o ITVS, pričom bralo do úvahy najmä príčiny,
možnosti a potenciálne dopady, ktoré by rozhodnutie o osobitnom postupe mohlo spôsobiť.
MIRRI SR zároveň konštatuje, že v tomto prípade nie je možné použiť postup podľa ustanovenia
§ 28 ods. 2 zákona o ITVS.
Webové sídlo, na ktoré sa rozhodnutie o osobitnom postupe vzťahuje, nespĺňa niektoré
z posudzovaných kritérií úspešnosti v súvislosti s prístupnosťou webových sídel podľa § 14
vyhlášky o štandardoch. Webové sídlo www.trnava.sk však neumožňuje odstrániť všetky prvky
nesúladu tak, aby boli dosiahnuté uspokojivé výsledky v oblasti prístupnosti webových sídel.
Odstránenie len niektorých prvkov nesúladu webového sídla by tak bolo nedostatočné a spojené
s viacerými náročnými úpravami zdrojových kódov webového sídla.
Vzhľadom na skutočnosť, že orgán riadenia informoval MIRRI SR o príprave nového webového
sídla orgánu riadenia, trvanie na odstránení prvkov nesúladu webového sídla www.trnava.sk
a zabezpečení plnenia povinností podľa zákona o ITVS a § 14 vyhlášky o štandardoch by bolo
pre orgán riadenia neefektívne, nehospodárne a spojené s mimoriadnou technickou
náročnosťou.
V nadväznosti na vyššie uvedené MIRRI SR v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona o ITVS
orgánu riadenia dočasne povoľuje zmeny v rozsahu plnenia povinností špecifikovaných vo výroku
tohto rozhodnutia do 28.02.2022.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie ani iný opravný prostriedok.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v centrálnom metainformačnom
systéme verejnej správy.
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