Záznam
z 4. stretnutia pracovnej skupiny pre priestorovú identifikáciu
uskutočneného 17. septembra 2008 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR), Vlček (MV SR), Jan Nývlt (Únia miest Slovenska), Daniela Navrátilová
(ÚGKK SR), Milan Kľúčar (ITAS), Peter Nemec (ITAS)

Program zasadnutia:
1. Oboznámenie členov s aktuálnym stavom činnosti.
2. Diskusia k činnosti pracovnej skupiny.
3. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
1. Oboznámenie členov s aktuálnym stavom činnosti

Zasadnutie pracovnej skupiny (ďalej len „PS“) viedol p. Bíro.
P. Bíro privítal nových členov pracovnej skupiny a informoval o vydaní výnosu
o štandardoch pre IS VS. V stručnosti zhrnul aj závery z predchádzajúcich stretnutí.
2. Diskusia k činnosti pracovnej skupiny

Počas diskusie vyplynula najmä zo strany zástupcov ITAS potreba definovania cieľa náplne
práce skupiny, ku ktorej vzápätí prebehla rozsiahla diskusia. Po objasnení si názorov je
možné stanoviská zhrnúť do nasledovných bodov:
-

-

-

Pracovná skupina sa v aktuálnej fáze nebude zaoberať samotným katalógom dátových
prvkov, táto potreba však môže vyplynúť v budúcnosti.
MF SR považuje za prvý krok štandardizácie v oblasti priestorovej identifikácie prípravu
metodiky a jasných postupov pre tvorbu štandardov priestorovej identifikácie,
definovanie vzťahov a kompetencií účastníkov a určenie jednotlivých oblastí, ktoré budú
štandardizované.
Je potrebné jasne definovať pojmy (terminológiu), aby bolo možné zaviesť
terminologickú interoperabilitu medzi rôznymi rezortmi a redukovať redundantné pojmy.
Je potrebné zosúladiť činnosť PS2 s prebiehajúcimi a pripravovanými projektmi v oblasti
geopriestorovej identifikácie (napr. register adries, register priestorových objektov,
kataster nehnuteľností atď.) a vhodný priestor, v ktorom bude stanovisko a pripravované
štandardy PS2 konzultované s týmito projektmi.
K úspešnému pokračovaniu štandardizácie v tejto oblasti je kľúčové zabezpečiť aktívnu
účasť všetkých dotknutých rezortov (napr. MŽP SR ako rezort zodpovedný za

-

transpozíciu smernice o INSPIRE); MF SR v tomto prípade pôsobí iba ako koordinátor
a vydávateľ štandardov, avšak v oblasti priestorovej identifikácie nemá vecnú pôsobnosť,
prípadné vecné nezhody jednotlivých rezortov by mali diskutované práve na stretnutiach
PS2.
Termín vydania štandardov v pôsobnosti PS2 nie je určený, avšak vydanie metodiky je
predpokladané najneskôr k vydaniu ďalšej novely výnosu o IS VS.
MF SR predpokladá zverejňovanie aj pracovných verzií materiálov a to vždy keď
členovia PS2 odsúhlasia, že má aktuálny návrh ucelenú podobu.
Komunikačným kanálom MF SR ako aj pracovných skupín v oblasti štandardizácie je
najmä webové sídlo www.informatizacia.sk a e-mailová adresa standard@mfsr.sk.

Závery:
1. MF SR zapracuje pripomienky z 3. stretnutia PS2 do návrhu metodiky (pôvodný Štandard
Informačného systému verejnej správy pre priestorovú identifikáciu) a túto verziu pošle
na pripomienkovanie všetkých členom PS2.
2. Členovia zašlú svoje pripomienky k návrhu, ktoré zašle MF SR podľa bodu 1. V prípade
nezaslania sa bude považovať, že člen súhlasí s navrhovaným znením.
3. ÚGKK SR zabezpečí vypracovanie podkladov pre ním navrhované formáty súborov,
ktoré budú predložené na stretnutie PS4 na základe pripomienok v medzirezortnom
pripomienkovom konaní.

