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Príloha k rozhodnutiu predsedu expertnej skupiny  
národnej infraštruktúry pre priestorové informácie  

z 28 marca 2014 č. CZA 1019/2014. 
 
 

Organizačný a rokovací poriadok Tematickej podskupiny pre využívanie 
súborov a služieb priestorových údajov  

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
Tematická podskupina pre využívanie súborov a služieb priestorových údajov (ďalej len 
„TPVSS“) je poradným orgánom predsedu expertnej skupiny (ďalej len „ES“) a predsedu 
koordinačnej rady (ďalej len „KR“) národnej infraštruktúry pre priestorové informácie, ktorá 
bola zriadená, ako poradný orgán ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre účely 
budovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie podľa zákona č. 3/2010 Z. z. 
o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „zákon“).  
 

Čl. 2  
Zloženie TPVSS 

1. TPVSS sa skladá zo zástupcov povinných osôb a ďalších dotknutých subjektov (vrátane 
ústredných štátnych orgánov a inštitúcií, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov 
samosprávy, akademickej sféry, podnikateľských subjektov a odborných asociácií 
verejného sektora). 

2. Členov TPVSS navrhujú povinné osoby podľa §3 zákona a dotknuté subjekty, pričom 
tento návrh predkladajú na schválenie predsedovi TPVSS a predsedovi ES 
prostredníctvom funkčnej email adresy inspire_sk@sazp.sk s uvedením mena a priezviska 
nominovaného člena a povinnej osoby, kontaktnej e-mail adresy a názvu povinnej osoby, 
resp. dotknutého subjektu, ktorý zastupuje.   

3. Tematická podskupina pozostáva z: 
a)  predsedu - zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia, 
b) tajomníka – zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia,   
c) členov TPVSS - zástupcovia povinných osôb a dotknutých subjektov. 

4. Členovia TPVSS sa zasadnutí zúčastňujú osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu.  
5. Členstvo v TPVSS zaniká: 

a) zmenou nominácie príslušnej povinnej osoby a dotknutého subjektu, ktorú člen 
zastupuje, 

b) písomným oznámením člena o odstúpení alebo vzdaní sa členstva, ktoré nadobúda 
platnosť dňom doručenia na funkčnú e-mail adresu uvedenú v bode 2 čl. 2., 

c) smrťou, 
d) ukončením činnosti TPVSS, 
e) alebo skončí inak. 

6. Aktuálny zoznam členov TPVSS je zverejnený na webstránkach TPVSS1. 
 
 

Čl. 3 
Rokovanie TPVSS 

1. Rokovanie TPVSS riadi a zvoláva jej predseda.  

                                                           
1 http://inspire.enviroportal.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi/tpvss  
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2. TPVSS zasadá podľa potreby, prostredníctvom fyzických stretnutí minimálne dvakrát 
ročne. 

3. Ďalšie rokovania budú prioritne realizované vzdialene, prostredníctvom zdieľaných 
informačno - komunikačných nástrojov.  

4. TPVSS predkladá predsedovi ES a predsedovi KR informácie o plnení a výsledky úloh 
definovaných v čl. 4.  

5. Na rokovanie TPVSS sa, okrem jej členov, podľa potreby prizývajú zástupcovia iných 
povinných osôb a ďalších dotknutých subjektov.   

6. TPVSS je spôsobilá rokovať a uznášať sa pri účasti nadpolovičnej väčšiny členov a prijíma 
rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov 
pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu. 

7. Členovia TPVSS rešpektujú vzájomnú pluralitu názorov a berú na vedomie, že rokovanie 
vedie predseda. Prihlásenie sa do jednotlivých bodov diskusie sa realizuje zdvihnutím ruky. 

8. Slovo členovi udeľuje a odoberá predseda. Dôvodom na odobratie slova je nesúhlasný 
prejav väčšiny ostatných prítomných účastníkov, resp. významné odchýlenie sa od témy.  

9. Z rokovania TPVSS vypracuje tajomník zápis. Správnosť zápisu potvrdzuje predseda 
svojim podpisom. Zápis je elektronicky zaslaný predsedom všetkým členom TPVSS, 
predsedovi ES a predsedovi KR na pripomienkovanie. Po vyhodnotení a zapracovaní 
pripomienok je zoskenovaný podpísaný zápis je zverejnený na webstránkach TPVSS. 

 
Čl. 4  

Úlohy TPVSS 
 
TPVSS na svojich zasadnutiach zabezpečuje vypracovanie návrhov a usmernení pre ES a KR, 
formou: 

a) Analýzy súčasného stavu podmienok prístupu a zdieľania priestorových údajov 
a služieb. 

b) Prípravy SK lokalizácií INSPIRE licenčných vzorov. 
c) Tvorby návrhu Licenčnej politiky NIPI. 
d) Tvorby návrhu Rámcovej dohody NIPI. 
e) Identifikácie potenciálnych možnosti zdrojov na podporu implementácie usmernení do 

praxe. 
f) Ďalších súvisiacich aktivít identifikovaných v rámci diskusií technickej pracovnej 

skupiny. 
 

Čl. 5 
 

Záverečné ustanovenia 
1. Organizačný a rokovací poriadok TPVSS a jeho zmeny schvaľuje predseda expertnej 

skupiny svojim rozhodnutím. 
2. Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť 28. marca 2014.  

 
 
  
 

 
Vypracoval:  Ing. Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia 
Schválil:  Ing.  Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia 
 


