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Záznam z rokovania Rezortnej pracovnej skupiny INSPIRE, konaného dňa 27. marca. 

2013 na MŽP SR v Bratislave  
 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  Ing. Ondrej Kliment,  RNDr. Zita Izakovičová,  

Neospravedlnení:   

 

Program rokovania: 

 

1. Otvorenie a odovzdanie menovacích dekrétov členom RPS INSPIRE  

2. Informácia o dôvodoch zriadenia RPS INSPIRE a začlenení úloh patriacich  

do gescie odboru informatiky z PS IMK do úloh RPS INSPIRE  

3. Webové mapové služby jednotlivých rezortných organizácii  

4. Katalóg objektov rezortu ŽP – ďalší postup prác  

5. Prerokovanie navrhnutých nových objektov a zmien Sekcie vôd v KO  

6. Diskusia a záver 

 

K bodu 1 

 
Rokovanie pracovnej skupiny otvorila a viedla podpredsedníčka Rezortnej pracovnej skupiny 

INSPIRE /ďalej RPS INSPIRE /, Mgr. Miroslava Takacs Snopková. Po privítaní prítomných: 

- Ospravedlnila predsedu PSR INSPIRE Ing. Ondreja Klimenta  

- Oboznámila prítomných s programom rokovania 
- Odovzdala menovacie dekréty a zaželala veľa úspechov v práci v RPS prítomným 

členom. 
 

K programu neboli vznesené žiadne pripomienky, rokovanie prebiehalo podľa programu. 

 

K bodu 2 
 

Podpredsedníčka RPS INSPIRE: 

 Oboznámila prítomných s dôvodmi zriadenia RPS INSPIRE – členmi RPS INSPIRE sa stali 

členovia zrušenej PS IMK, nakoľko úlohy zo zrušenej pracovnej skupiny prešli pod RPS 

INSPIRE. 

 Stručne informovala o organizačnom a rokovacom poriadku RPS INSPIRE (materiály boli 

elektronicky zaslané všetkým členom). 

 

K bodu 3 

 

Jednotliví členovia informovali o aktuálnom stave webových mapových služieb vo svojich 

organizáciách.  

Riaditeľ CEI SAŽP Ing. Marek Žiačik informoval o príprave komplexného riešenia pre 

publikovanie dát formou portálu. Doposiaľ používané riešenie bude naďalej funkčné, no nie je 

dlhodobo udržateľné, preto SAŽP vyvíja vlastné riešenie pre rezort MŽP SR. Toto rozhranie umožní 

zdieľanie informácií v rámci rezortu, aj mimo neho. Riešenie bude na úrovni dát, aj služieb. Pri jeho 
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vývoji sú využívané open source produkty, gro je výsledkom vlastného vývoja. Riešenie bude 

prezentované na eINFO, ponuku na jeho využívanie rozošle SAŽP všetkým rezortným organizáciám. 

ŠOP SR: publikuje  prostredníctvom SAŽP. Disponibilné sú datasety chránené územia, natura 

a chránené stromy. Publikovanie je na úrovni WMS dátových služieb, WFS zatiaľ disponibilné nie sú. 

Služba je poskytovaná bezplatne. 

SGÚDŠ: v prehliadači WMS je zoznam všetkých 250 datasetov a cca 2500 vrstiev. 

V súčasnosti pripravujú ďalších 15 aplikácií v zmysle štruktúry INSPIRE, aktualizované na M 1:10 

000, v súlade so ZB GIS. SGÚDŠ na tejto úlohe spolupracuje so SAŽP. S INSPIRE validitou nebude 

mať SGÚDŠ problémy.  

SVP, š.p.:  používa na plnenie úloh voči NIPI a INSPIRE Technický informačný systém  

(ďalej TIS). TIS je systém určený na zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie digitálnych 

mapových a technicko-prevádzkových údajov Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 

TIS má plniť funkciu zdroja informácií nielen pre pracovníkov technicko-

prevádzkového úseku SVP, š.p., ale zároveň aj zdroja vybraných informácií pre verejnosť a 

iné organizácie (v zmysle zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové 

informácie (NIPI)). 

 

K prioritným cieľom TIS patrí sprístupňovanie technických a priestorových informácií 

pre potreby: 

 protipovodňových opatrení, 

 krízového manažmentu, 

 evidencie majetku, 

 tvorby máp povodňových ohrození a rizík, 

 prípravy investičných stavieb, 

 vyjadrovacej a rozhodovacej vodoprávnej činnosti, 

 rozvoja a stratégie, 

 rezortnej a medzi rezortnej spolupráce pri výmene údajov 

Jedná sa o centralizovaný informačný systém čo znamená, že správa, administrácia, 

prevádzka, napĺňanie, aktualizácia, využívanie ako aj financovanie sú koordinované 

Technicko-prevádzkovým úsekom Podnikového riaditeľstva SVP, š.p. 

VÚVH: má pripravené pracovné riešenie, v súčasnej dobe čaká na národné riešenie.  

SHMÚ: neposkytuje v súčasnej dobe mapové služby.  

Vodohospodárska výstavba, š.p.: publikuje prostredníctvom vlastného portálu v dvoch 

úrovniach: pre rezort a pre verejnosť. V júni bude prístupný aj register environmentálnych záťaží. Po 

mapovaní vrstiev v zmysle požiadaviek INSPIRE možno konštatovať, že služby sú INSPIRE validné. 

STÚ: v zmysle zák. č.3/2010 nie je STÚ povinnou osobou. STÚ však prezentované služby 

bude využívať v procese výučby. 

Záver: Riešením problematiky sieťových služieb sa zaoberá každá rezortná organizácia, 

niektoré využili možnosti ponúkané CEI SAŽP iné majú dostatok  riešiteľských kapacít na tvorbu 

vlastných služieb. Efektívnym riešením sa javí vytvorenie jednotného prístupového bodu pre rezortné 

organizácie resp. národného riešenia na úrovni rôznych integračných scenárov. 

 

 K bodu 4 

 

Ing. Martin Tuchyňa podal podrobnú informáciu o komplexe problémov spojených s Katalógom 

objektov rezortu ŽP (ďalej KO). V úvode stručne zhodnotil  poslanie KO rezortu SR a jeho súčasný 

stav, podrobnejšie sa venoval problematike harmonizácie KO s INSPIRE. Vysvetlil legislatívnu 

úroveň vs. odporúčacia úroveň, prínosy a požiadavky INSPIRE. Na záver navrhol kroky pre ďalšie 

smerovanie KO, v rámci čoho bude potrebné realizovať: 



 3 

 Implementáciu KO MŽP SR prostredníctvom štandardizovaného registra  

 Zohľadnením pôvodnej štruktúry KO MŽP SR 

 Zabezpečením flexibilnejšej možnosti implementácie zmien 

 Umožňujúcim prepojenie s ďalšími (INSPIRE, eGov) registrami 

 Transformáciu KO MŽP SR na UML objektovo orientovaný model 
 

 

K bodu 5    

           

 Ing. arch. Macura oboznámil RPS s požiadavkami MŽP SR, sekcie vôd na zmeny v KO. 

Požiadavka bola rozoslaná všetkým členom súčasne s pozvánkou. Ing. Supeková vysvetlila dôvody 

požiadaviek. Keďže jednou z požiadaviek je rozšírenie existujúcej údajovej štruktúry KO MŽP SR 

o nové položky, ktoré umožnia lepšiu identifikáciu subjektov administrujúcich jednotlivé objekty, 

prípadne atribúty, asociácie, alebo obmedzeniam, Ing. Martin Tuchyňa navrhol zapracovanie 

predmetných zmien v rámci transformácie KO MŽP SR do prostredia štandardizovaného registra.   

V zmysle uvedeného budú požadované zmeny, v súčinnosti s dotknutými rezortnými 

organizáciami zapracované do novej databázovej štruktúry KO MZP SR. 

 

K bodu 6 

 

Ing. Marek Žiačik: oboznámil KR s najaktuálnejšími požiadavkami v zmysle INSPIRE 

Roadmap. Sú uvedené v prílohe záznamu. 

Podpredsedníčka PS oboznámila prítomných s pripravovaným stretnutím Expertnej skupiny  

a Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie, poďakovala prítomným  

za účasť a rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. arch. Vladimír Macura, tajomník RPS INSPIRE 

Autorizoval: Ing. Ondrej Kliment, predseda RPS INSPIRE 

 

   


