Rozhodnutie
predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. P/2021/002259-0001
o schválení zmeny Organizačného poriadku
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.
12. 2020 v platnom znení
_________________________________________________________________________
V súlade s čl. 6 ods. 5 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392 z 21. augusta 2019
ustanovujem:
Čl. I
Organizačný poriadok Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
schválený Rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31. 12. 2020 v platnom znení (ďalej len „Organizačný poriadok“)
sa mení a dopĺňa takto:
1. V Prvej časti – Všeobecná časť, Čl. 3 odsek 3 sa nahrádza novým znením, a to:
„(3) Organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu
a) legislatívno-právny odbor,
1. oddelenie legislatívy a práva
2. oddelenie opravných prostriedkov
b) útvar vnútorného auditu,
c) odbor informačných technológií,
1. oddelenie datacentra a sietí,
d) oddelenie kontroly,
e) referát integrácie informačných a komunikačných systémov a významných investícií.“.
2. V Prvej časti – Všeobecná časť, Čl. 6 ods. 3 písm. a) bod 5. znie:
„5. riaditeľa odboru informačných technológií,“.
3. Slová „oddelenie informačných technológií“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte
Organizačného poriadku nahrádzajú slovami „odbor informačných technológií“ v príslušnom
tvare.
4. Slová „vedúci oddelenia informačných technológií“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte
Organizačného poriadku nahrádzajú slovami „riaditeľ informačných technológií“
v príslušnom tvare.
5. V Druhej časti – Osobitná časť, Čl. 17 Pôsobnosť legislatívno-právneho odboru, Oddelenie
legislatívy a práva, časť Právo, odsek 3 znie:
„(3) posudzuje z právneho hľadiska návrhy zmlúv a dohôd (s výnimkou obchodno-právnych
dokumentov, zmlúv, podaní a iných právnych aktov vymedzených v čl. 35 ods. 62 v pôsobnosti
odboru ekonomiky a správy majetku) a medzinárodných zmlúv, ktoré sa uzatvárajú medzi
úradom a inými subjektmi a zodpovedá za ich kvalitu“.
6. V Druhej časti – Osobitná časť, Čl. 18 Pôsobnosť a kompetencie riaditeľa legislatívnoprávneho odboru, odsek 7 znie:

„(7) zodpovedá za právnu stránku zmlúv (dohôd) uzatváraných úradom s výnimkou
obchodno-právnych dokumentov, zmlúv, podaní a iných právnych aktov vymedzených v čl.
35 ods. 62 v pôsobnosti odboru ekonomiky a správy majetku“.
7. V Druhej časti – Osobitná časť, Čl. 19 Pôsobnosť oddelenia kontroly sa za odsek 19 vkladá
nový odsek 20, ktorý znie:
„(20) kontroluje výkon štátnej správy a plnenie úloh štátnej správy okresnými úradmi,“.
Doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 21.
8. V druhej časti – Osobitná časť sa pod nadpis Čl. 22 vkladajú slová:
„Odbor informačných technológií sa člení na:
1. oddelenie datacentra a sietí.“.
9. V Druhej časti – Osobitná časť sa za Čl. 22 vkladá Čl. 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 22a
Oddelenie datacentra a sietí
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

spravuje základnú infraštruktúru počítačovej siete,
spravuje základnú infraštruktúru siete WAN pripojenú a prepojenú prostredníctvom
VPN,
spravuje infraštruktúru dátových centier na hardvérovej úrovni,
spravuje manažment aktívnych prvkov v sieti a vo virtuálnom prostredí na úrovni
virtualizačných operačných systémov,
zabezpečuje konfiguráciu diskových polí a vykonáva zálohovanie a archivovanie databáz
a serverov,
zodpovedá za bezpečnosť všetkých častí počítačovej siete a všetkých informačných
systémov (IS) rezortu geodézie, kartografie a katastra,
poskytuje prvotnú podporu k základnému programovému vybaveniu osobných počítačov,
pracovných staníc a prenosných počítačov,
poskytuje podporu pre používateľov počítačovej siete,
zodpovedá za prvý kontakt s používateľom, ktorý nahlasuje incident alebo poruchu,
zabezpečuje podporu používateľom v akejkoľvek oficiálne poskytovanej služby IT
uvedenej v Katalógu služieb IT,
zabezpečuje vytváranie a spravuje používateľské a prístupové kontá,
zabezpečuje inštaláciu, nasadenie, správu a údržbu interných a verejnosti poskytovaných
služieb uvedených v Katalógu služieb IT, aby bola zabezpečená ich kvalita a dostupnosť
v požadovanej miere,
zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi služieb súvisiacich s IT na základe platných
zmluvných vzťahov a poverení,
navrhuje optimalizáciu infraštruktúry s vysokým dôrazom na efektívne využívanie
prostriedkov v závislosti na potreby organizácie,
vyhodnocuje bezpečnostné riziká v IS a navrhuje systematické kroky smerujúce k ich
odstráneniu, rešpektujúc pritom potreby organizácie a Katalógu služieb IT,
zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi služieb súvisiacich s IT na základe platných
zmluvných vzťahov a poverení,
navrhuje možnosti optimálneho využívania služieb poskytovaných dodávateľsky a
navrhuje zmeny, ktoré reflektujú na potreby a možnosti organizácie,
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navrhuje možnosti optimálneho využívania HW,
navrhuje nové portálové riešenia v rámci rezortu geodézie, kartografie a katastra,
navrhuje zmeny a technickú špecifikáciu prevádzkovaných portálových riešení v GKÚ,
zabezpečuje správu webových stránok a webového obsahu,
poskytuje podporu pre používateľov portálových riešení a webových stránok,
testuje použiteľnosť a používateľský komfort portálových riešení a webových stránok,
poskytuje podporu pre špeciálne aplikačné programové vybavenie (APV) v rámci
rezortu geodézie, kartografie a katastra SR,
zodpovedá za prvý kontakt s používateľom, ktorý nahlasuje incident alebo poruchu,
zabezpečuje podporu používateľov v akejkoľvek oficiálne poskytovanej služby IT
uvedenej v Katalógu služieb IT,
plní ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľa odboru informačných technológií.“.

10. V Druhej časti – Osobitná časť, Čl. 27 v časti Oddelenie pre spravovanie súboru popisných
informácií dopĺňa odsekom 30, ktorý znie:
„(30) kontroluje výkon štátnej správy a plnenie úloh štátnej správy okresnými úradmi.“.
11. V Druhej časti – Osobitná časť, Čl. 27 v časti Oddelenie pre spravovanie súboru
geodetických informácií sa za odsek 26 vkladá nový odsek 27, ktorý znie:
„(27) kontroluje výkon štátnej správy a plnenie úloh štátnej správy okresnými úradmi,“.
Doterajší odsek 27 sa označuje ako odsek 28.
12. V Druhej časti – Osobitná časť, Čl. 35 Pôsobnosť odboru ekonomiky a správy majetku sa
dopĺňajú odseky 62 až 64, ktoré znejú:
„(62) vypracúva obchodno-právne dokumenty, zmluvy, podania a iné právne akty odboru
ekonomiky a správy majetku a zodpovedá za ich právnu stránku,
(63) vykonáva komplexnú analytickú a syntetickú činnosť zameranú na vyhodnotenie výsledkov
právnej agendy a agendy hospodárskej súťaže,
(64) poskytuje vecne príslušným organizačným útvarom úradu konzultácie a stanoviská pri
tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov, aktualizácií a spracovaní interných
smerníc, interných manuálov a iných interných dokumentov upravujúcich postupy
implementácie verejného obstarávania.“.
13. Príloha Organizačného poriadku sa nahrádza novou prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha
Schéma organizačného poriadku
č. P/2021/002259-0001
Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra 2021.
V Bratislave dňa 28. 09. 2021
Ing. Ján Mrva, v. r.
predseda

Príloha.:
Schéma organizačného poriadku
č. P/2021/002259-0001
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