Záznam
z 5. stretnutia pracovnej skupiny pre priestorovú identifikáciu
uskutočneného 23. septembra 2009 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR), Nadežda Nikšová (MF SR), Jan Nývlt (Únia miest Slovenska), Daniela
Navrátilová (MŽP SR), Michal Labus (ÚGKK SR), Ľuboslav Michalík (GKÚ), Peter Zámečník
(ITAS), Martin Valluš (ITAS)
Program zasadnutia:
1. Oboznámenie členov s aktuálnym stavom činnosti.
2. Návrh zmien MŽP SR k podkladovému materiálu pre štandard priestorovej identifikácie.
3. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
1. Oboznámenie členov s aktuálnym stavom činnosti

Zasadnutie pracovnej skupiny (ďalej len „PS“) viedol p. Bíro.
P. Bíro privítal členov pracovnej skupiny a v stručnosti zhrnul závery z predchádzajúceho
stretnutia a doterajšiu činnosť PS. Súčasne informoval o vzniku podkladu k stretnutiu, ktorý bol
zaslaný v pozvánke a ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia SR.
2. Návrh zmien MŽP SR k podkladovému materiálu pre štandard priestorovej identifikácie

P. Navrátilová vysvetlila prítomným zmeny, ktoré boli vykonané v podkladovom materiáli.
Súčasne boli identifikované aj požiadavky na úpravy príslušných častí dokumentu pre zástupcov
jednotlivých rezortov.
3. Diskusia k materiálu
P. Nikšová sa informovala u zástupcov ÚGKK SR, akým spôsobom bol vydaný
štandardizovaný KO ZB GIS. Tento je vydávaný úradným vestníkom formou príslušného linku
na webové stránky úradu.
P. Bíro odporučil štandardizovať proces vydávania katalógu, hlavne najdôležitejšej časti –
medzirezortného pripomienkového konania, aby bola zabezpečená záväznosť a flexibilita
katalógu ako štandardu. Ďalej odporúčal zriadiť relevantný pracovný výbor v gescii ÚGKK SR,
ktorý by zabezpečil dostatočnú komunikáciu pred vznikom zmien v uvedenom katalógu.
V rámci diskusie vyplynulo, že je potrebné harmonizovať zákon o geodézii a kartografii a zákon
o národnej infraštruktúre priestorových informácií s obsahom pripravovaného štandardu, z čoho
vyplynul návrh na osobitné pracovné stretnutie príslušných gestorov – ÚGKK SR, MŽP SR
a MF SR. V tejto súvislosti bude prehodnotený aj fakt, ktorý orgán má pripravovaný štandard
resp. metodiku vydať.
Pracovný materiál štandardu bude vo finálnej fáze rozdelený do dvoch častí podľa obsahovej
náplne – vlastný štandard a príslušná metodika.

V rámci metodiky boli diskutované aj návrhy na doplnenie štruktúry katalógu ZB GIS, a ďalších
požiadaviek, ktoré môžu vyplynúť najmä zo strany ÚGKK SR. Okrem toho p. Bíro v súvislosti
s definíciami v dokumente uviedol aj informáciu o činnosti PS7, ktorá sa zaoberá oblasťou
terminológie a metodickom pokyne na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie
spoločnosti, s ktorým by bolo vhodné dať spomínané definície do súladu. Metodický pokyn
zároveň umožňuje používanie a uvádzanie rôznych zdrojových definícií, ktoré môžu byť
veľkým prínosom pre čitateľa pripravovaného dokumentu.
Ako poznámka bolo uvedené aj, že v pripomienkovom procese budú do materiálu
zaznamenávané nielen pripomienky, ale aj otvorené otázky súvisiace s obsahom.
Závery:
1. MŽP SR ako gestor materiálu zapracuje pripomienky zaslané do 7.10.2009.
T: do najbližšieho stretnutia PS
2. Diskusia k legislatíve prebehne separátne v zmysle kompetencií (ÚGKK SR, MF SR, MŽP
SR)
T: do 23.10.2009
3. Terminológia pojmov v materiáli bude spracovaná v štruktúre definovaných pojmov podľa
metodiky pre terminológiu.
T: do najbližšieho stretnutia PS
4. Predpokladaný termín ďalšieho stretnutia je do konca októbra 2009.

