
Organizačný a rokovací poriadok expertnej skupiny národnej 
infraštruktúry pre priestorové informácie 

 
 
Č.1 

Úvodné ustanovenia 
  

 

Expertná skupina národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (ďalej len 

„expertná skupina“) je zriadená pre účely praktickej a technologickej implementácie 

rozhodnutí koordinačnej rady zriadenej na základe zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej 

infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „zákon“). Činnosť expertnej skupiny 

koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. 

 

Expertná skupina je výkonnou zložku koordinačnej rady a zriaďuje sa na účely budovania 

národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a na plnenie úloh vyplývajúcich 

 

a) zo zákona, 

b) z rozhodnutí koordinačnej rady, 

c) zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

d) zo Stratégie informatizácie verejnej správy schválenej uznesením vlády Slovenskej 

republiky  č. 131/2008 z 7. februára  2008, 

e) z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy schválenej uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 331/2008 z 21. mája  2008. 

 

 

Č.2 
Zloženie expertnej skupiny 

 
 

1. Expertná skupina sa skladá  z odborných pracovníkov  povinných osôb. 

2. Členov expertnej skupiny navrhujú povinné osoby podľa §3 zákona a tento návrh 

predkladajú na schválenie koordinačnej rade. 

3. Členov expertnej skupiny nominuje svojim rozhodnutím koordinačná rada. 

4. Členmi expertnej skupiny sú 

a) vedúci expertnej skupiny – zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia, 

b) tajomník – zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia, 

c) člen expertnej skupiny – jeden zástupca príslušnej povinnej osoby podľa § 3 zákona.  

5. Členovia expertnej skupiny sa stretnutí zúčastňujú osobne, alebo prostredníctvom svojho 

zástupcu. 

6. Expertná skupina sa v rámci vnútornej štruktúry môže deliť  na podskupiny (ďalej len 

„technická pracovná skupina“) na základe požiadaviek koordinačnej rady. 

7. Členstvo v expertnej skupine zaniká 

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

b) ukončením pracovného pomeru člena u povinnej osoby, ktorú zastupuje, 

c) alebo končí inak. 

 

 



Č.3 
Rokovanie expertnej skupiny 

 
 

1. Rokovanie expertnej skupiny riadi a zvoláva jej vedúci alebo ním poverený zástupca. 
2. Rokovania expertnej skupiny sa zvolávajú na základe rozhodnutia koordinačnej rady. 
3. Expertná skupina zasadá najmenej dvakrát ročne. 
4. Rokovanie expertnej skupiny sa uskutočňuje na základe plánu činnosti ktorý schvaľuje 

koordinačná rada. 
5. Závery z rokovania expertnej skupiny vypracuje tajomník vo forme zápisu v posledný deň 

rokovania expertnej skupiny. Zhodou nadpolovičnej väčšiny zúčastnených členov 

expertnej skupiny sa zápis stáva právoplatným. Zápis je elektronicky doručený všetkým 

členom expertnej skupiny. 

6. Expertná skupina pripravuje podklady pre koordinačnú radu na základe úloh 

vyplývajúcich z rokovaní koordinačnej rady a predkladá ich na rokovaní koordinačnej 

rady. 

7. Expertná skupina na svojich zasadnutiach rieši úlohy týkajúce sa infraštruktúry pre 

priestorové informácie v oblasti budovania informačných systémov s celoštátnou 

pôsobnosťou a ich vzájomných väzieb. 

8. Expertná skupina pripravuje podklady pre stanoviská a správy, ktoré predkladá 

koordinačná rada Európskej komisii. 

9. Na rokovanie expertnej skupiny sa okrem jej členov podľa potreby pozývajú zástupcovia 

koordinačnej rady, zástupcovia štátnych orgánov a inštitúcií, orgánov miestnej štátnej 

správy, orgánov samosprávy, podnikateľských subjektov a odborných asociácií. 

 

 

Č.4 
Úlohy expertnej skupiny 

 
 

Expertná skupina  

a) spracúva podklady, predkladá odporúčania a stanoviská v rámci tvorby a prevádzky 

národnej infraštruktúry pre priestorové informácie, 

b) spracúva komplexné podklady za zastúpené povinné osoby a predkladá ich na schválenie 

koordinačnej rade, 

c) podieľa sa na budovaní a používaní infraštruktúry pre priestorové informácie podľa § 12 

ods. 3  zákona, 

d) v prípade duálneho vedenia informácií povinnými osobami o priestorovom objekte 

vypracuje návrh na určenie zodpovednej osoby a tento predloží na odsúhlasenie 

koordinačnej rade, 

e) podieľa sa na testovaní implementačných pravidiel, 

f) pripravuje podklady pre spracovanie národných správ zasielaných Európskej komisii. 

 

 
 
 
 
 
 



Č.5 
Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Organizačný a rokovací poriadok expertnej skupiny a jeho zmeny schvaľuje koordinačná 

rada. 

2. Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť 22. 11. 2011  

 

 

 

 

 

Mgr. Radoslav  Bonk,PhD., MA v.r.  

                                                                                    predseda Koordinačnej rady    


