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Záznam z rokovania Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové 

informácie, konaného dňa 03. 09. 2013 na MŽP SR v Bratislave  

 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení:  Ing. Kamil Fako, Ing. Nadežda Nikšová, pplk Ing. Maroš Miškolci, Ing. 

Štefan Tóth, Ing. Katartína Leitmanová 

 

Neospravedlnení: Mgr. Daniel Podolský, Ing. ľubomír Šimašek 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 23. 10. 2012  

3. RoadMap 2013 – povinnosti členských štátov na rok 2013  

4. INSPIRE Monitoring a reporting 2013 za rok 2012 a roky 2011 a 2012  

5. Informácia o  zmene formátu zoznamu povinných osôb v zmysle zákona o NIPI  

6. Pracovná skupina ES NIPI – vyhodnotenie pracovných úloh a nové úlohy  

7. Informácia o projekte Register priestorových informácií  

8. Informácia o projekte „Elektronizácia služieb Pôdohospodárskej platobnej agentúry“ 

9. Prístup a zdieľanie priestorových údajov a služieb v zmysle požiadaviek a odporúčaní 

INSPIRE (Nariadenie Komisie 268/2010)  

10. INSPIRE implementácia a správa 

11. Záver 

 

K bodu 1 

 

Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol predseda Koordinačnej rady národnej 

infraštruktúry pre priestorové informácie (ďalej KR NIPI), riaditeľ odboru informatiky 

ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (OI MŽP SR), Ing. Ondrej Kliment. 

Po privítaní prítomných: 

- Konštatoval, že z 15 členov KR NIPI je prítomných 8, KR NIPI je teda, v súlade so 

schváleným organizačným a rokovacím poriadkom KR NIPI, Čl. 3, bod 11, 

uznášania schopná. 

- Vzhľadom na informáciu tajomníka KR NIPI, že menovaní zástupcovia do KR NIPI 

za Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja (MDVaRR SR) a 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ) už 

nie sú zamestnancami príslušných ministerstiev, v súlade s Organizačným 

a rokovacím poriadkom KR NIPI, (ďalej ORP KR NIPI) čl. 2, 6 (b) ich členstvo 

zaniklo. Požiadal tajomníka KR NIPI, aby, v spolupráci s OI MŽP SR zabezpečil, 

v súlade s ORP KR NIPI, menovanie členov za uvedené ministerstvá.  

- Oboznámil prítomných s programom dnešného rokovania. 

K programu neboli vznesené žiadne pripomienky, rokovanie prebiehalo podľa vyššie 

uvedeného programu. 
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K bodu 2 

 

Kontrolu úloh previedol tajomník KR NIPI. Kontrolované boli úlohy v zmysle záznamu 

z rokovania KR NIPI konaného dňa 24. 11. 2011. /Pozn.: v texte sú kontrolované úlohy 

vyznačené kurzívou./ 

 

 Úloha 1/2012 KR-2: Všetci členovia KR NIPI  zašlú predsedovi Experntej skupiny NIPI 

(ES NIPI) Ing. Žiačikovi tézy a návrhy ku generálnej dohode 

Z.: v texte 

T.: 05. 11. 2012 

 

 Úloha 2/2012 KR-2: SAŽP vypracuje I. draft Generálnej dohody ktorý predloží na 

pripomienkovanie KR NIPI na  rokovaní . rokovaní v r. 2013 

Z.: Ing. Marek Žiačik 

 T.: 15. 12. 2012 

 

 Úloha 3/2012 KR-2: Všetci členovia KR NIPI zašlú svoje pripomienky k I. draftu 

Generálnej dohody predsedovi a podpredsedovi KR NIPI (/na vedomie tajomníkovi KR). 

Z.: v texte 

 T.: 15. 01. 2013 

 

 Úloha 4/2012 KR-2: Tajomník KR NIPI zaradí prerokovanie návrhu Generálnej dohody 

na I. rokovanie KR NIPI v r. 2013 

Z.: v texte 

 T.: v texte 

 

Plnenie: úlohy 1-4/2012 KR-2 splnené čiastočne. Téma prípravy Generálnej dohody 

z dôvodu komplexnosti problematiky prístupu a zdieľania priestorových údajov a služieb v 

zmysle požiadaviek a odporúčaní INSPIRE (Nariadenie Komisie 268/2010) vyžaduje 

detailnejšiu analýzu a prípravu návrhu/ov na jej úspešnú implementáciu. Viac informácií 

bolo poskytnuté v rámci bodu  9 programu rokovania. 

 

 Úloha 5/2012 KR-2: Predseda KR NIPI, zvolá pracovné stretnutie so zástupcami rezortu 

Ministerstvo hospodárstva slovenskej republiky (MH SR), k problematike stanovenia 

povinných osôb (PO) v rezortne MH SR..  

Z.: predseda KR Ing. Ondrej Kliment 

T.: do 03. 11. 2012 

 

Plnenie: úloha splnená v rámci júnového rokovania ES, podrobnejšie v rámci bodu 6: 

 

Úloha 6/2012 KR-2: Predseda KR NIPI, požiada Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky (MF SR) o pracovnú verziu zákona o e-governmente, ktorý po získaní sprístupní 

členom KR NIPI.   

Z.: predseda KR Ing. Ondrej Kliment 

T.: do 30. 10. 2012 

 

Plnenie: úloha splnená 
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Úloha 7/2012 KR-2: KR NIPI žiada vedúceho ES NIPI Ing. Mareka Žiačika o: 

1. Vypracovanie návrhu tematický zameraných užších pracovných skupín a jeho zaslanie 

predsedovi KR:  

2. vypracovanie a zaslanie predsedovi KR návrh PHÚ ES na r. 2013, ktorý bude 

obsahovať konkrétne úlohy aj s termínmi a zodpovednosťou za ich plnenie, ako i  

kontrolným mechanizmom ich plnenia. 

3. Doručenie záznamov zo všetkých rokovaní ES, resp. tematický zameraných pracovných 

skupín pôsobiacich v rámci ES, všetkým členom KR 

 

Z.: predseda ES Ing. Marek Žiačik 

T.: 30. 12. 2012 

 

Plnenie: úloha splnená 

 

K bodu 3 

 

Ing. Marek Žiačik informoval o aktuálnych požiadavkách vyplývajúcich z relevantnej 

EU a SK legislatívy, a súvisiacich požiadavkách ktoré boli realizované a ktoré je potrebné do 

konca roku 2013 zabezpečiť. Ide predovšetkým o nasledovné požiadavky: 

1. prijatie dohôd o prístupe a vzájomnom využívaní priestorových údajov a služieb pre 

novovytvorené a do značnej miery reštrukturalizované súbory priestorových údajov 

2. údaje a služby v zmysle prílohy I Zákona č.3/2010 Z.z., ktoré by už mali byť vytvárané 

v súlade s požiadavkami vykonávacích predpisov pre interoperabilitu (Nariadenie 

Komisie (EÚ) č. 1089/2010). 

3. do 03. 12. 2013 musia byť metaúdajmi popísané údaje a služby v zmysle prílohy 

III Zákona č.3/2010 Z.z.  

 

V súčasnosti je k dispozícii dostatok technologických riešení, poskytujúcich možnosť 

poskytovateľom priestorových údajov a služieb vytvoriť metaúdaje pre priestorové údaje a 

služby v zmysle legislatívnych a technických požiadaviek INSPIRE/NIPI. Ak PO nedisponuje 

vlastnými technologickými riešeniami pre tvorbu metaúdajov, rezort MŽP SR poskytuje 

možnosť tvorby a publikácie metaúdajov prostredníctvom metaúdajového informačného 

Enviroinfo (http://enviroinfo.enviroportal.sk), prevádzkovaného SAŽP. V prípade záujmu 

o vytvorenie prístupu je potrebné kontaktovať zástupcu prevádzkovateľa systému (e-mail: 

enviroinfo@sazp.sk).  

K tomuto bodu neboli prijaté žiadne úlohy. 

 

K bodu 4 

 

Podpredseda KR NIPI Ing. Marek Žiačik informoval o aktivitách spojených s aktivitou 

Monitoringu (za rok 2012) a podávania správ (reportingu za roky 2010 až 2012). V tomto 

roku boli touto formou zbierané a spracovávané údaje v jednotlivých členských štátoch 

Európskej únie (EÚ).  

Na úvod príspevku odznelo poďakovanie všetkým prispievateľom informácií 

k monitoringu a reportingu INSPIRE. 

Informácie pre Monitoring a podávanie správ boli v SR zbierané prostredníctvom 

výziev, ktorá bola komunikovaná prostredníctvom INSPIRE kontaktného bodu pre SR 

(INSPIRE KB) prostredníctvom verejne publikovanej výzvy dostupnej prostredníctvom 

webstránok INSPIRE.SK (http://inspire.enviroportal.sk/clanky/inspire-monitoring-a-

reporting-2013). 

mailto:enviroinfo@sazp.sk
http://inspire.enviroportal.sk/clanky/inspire-monitoring-a-reporting-2013
http://inspire.enviroportal.sk/clanky/inspire-monitoring-a-reporting-2013
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Z výsledkov procesu aktualizácie údajov v prípade INSPIRE Monitoringu vyplýva trend 

postupného zlepšovania a rozširovania ponuky dostupných priestorových údajov a služieb. 

Napriek tomu naďalej ostávajú niektoré témy z príloh Zákona 3/2010 Z.z.., ku ktorým neboli 

identifikované žiadne relevantné priestorové údaje, služby, resp. identifikované povinné 

osoby gestorujúce dané témy.  

V prípade procesu aktualizácie Správy INSPIRE, sumarizujúcej proces transpozície a 

implementácie INSPIRE/NIPI v širšom kontexte prostredníctvom textovej správy (reportu so 

štandardizovanou štruktúrou) za obdobie 201-2013 bol jej úvodný návrh prostredníctvom 

INSPIRE KB. Následne bol tento návrh podrobený verejnej konzultácii prostredníctvom 

webstránok INSPIRE (http://inspire.enviroportal.sk/clanky/pripomienkovanie-navrhu-sk-

inspire-reportu-2013), vrátane priameho oslovenia zástupcov KR, ES NIPI.  Ing. Tuchyňa 

poukázal na veľmi obmedzený rozsah spätnej väzby k predloženému návrhu (námety a 

pripomienky boli doručené iba z rezortov MŽP SR a štatistického úradu SR). V zmysle 

uvedeného vyzval zástupcov dotknutých osôb k zvýšeniu pozornosti k tejto téme, nakoľko 

práve prostredníctvom týchto dokumentov Slovenská republika poskytuje informácie 

o reálnom stave plnenia si svojich legislatívnych povinností ako aj využívania súvisiacich 

príležitostí. V súčasnosti prebieha finalizácia SK verzie INSPIRE správy,  pričom jej posledná 

verzia, vrátane ďalších informácií o stave implementácie monitoringu a reportingu sú 

k dispozícii prostredníctvom relevantnej sekcie webstránok INSPIRE.SK 

(http://inspire.enviroportal.sk/implementacne-pravidla/monitoring-a-reporting). 

 

Úloha 1/2013 KR-1: 

V nasledujúcich obdobiach monitoringu a podávania správ, bude po zverejnení 

relevantných výziev a následnom spracovaní poskytnutých informácií, vytvorený priestor 

overenie a validáciu získaných výsledkov. 

Z.: predseda KR NIPI 

T.: 15. 04. 2014 pre monitoring 

     15. 04. 2016 pre reporting 

 

Úloha 2/2013 KR-1: 

Po sprístupnení získaných výsledkov z úlohy 1/2013/KR-1 členovia KR NIPI 

zabezpečia overenie a validáciu získaných výsledkov a zašlú svoje stanovisko predsedovi 

a tajomníkovi KR NIPI.   

Z.: členovia KR NIPI 

T.: 30. 04. 0214 pre monitoring 

     30. 04. 2016 pre reporting 

 

K bodu 5 

 

Podpredseda KR NIPI Ing. Žiačik informoval a prezentoval novú formu Zoznamu 

povinných osôb (V zmysle Zákona 3/2010 Z.z.), vytvorený SAŽP s cieľom sprehľadniť 

organizačnú podporu implementácie INSPIRE v SR. Pôvodná statická tabulárna forma forma 

bola nahradené formou prezentácie prostredníctvom jednoduchej webstránky dostupnej 

prostredníctvom webstránok INSPIRE.SK (http://inspire.enviroportal.sk/povinne_osoby/), 

poskytujúcej možnosti základného prehľadu a filtrovania povinných osôb prostredníctvom 

viacerých kritérií (Usporiadanie podľa poradia tém, podľa rezortu, podľa organizácie).  

 

 

 

 

http://inspire.enviroportal.sk/clanky/pripomienkovanie-navrhu-sk-inspire-reportu-2013
http://inspire.enviroportal.sk/clanky/pripomienkovanie-navrhu-sk-inspire-reportu-2013
http://inspire.enviroportal.sk/implementacne-pravidla/monitoring-a-reporting
http://inspire.enviroportal.sk/povinne_osoby/
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Úloha 3/2013 KR-1: 

Všetci členovia KR zašlú prípadné pripomienky k Zoznamu povinných osôb na adresu: 

inspire_sk@sazp.sk . 

Z.: všetci členovia KR NIPI 

T: priebežne 

 

K bodu 6 

 

Podpredseda KR Ing. Žiačik informoval KR NIPI o činnosti a aktivitách realizovaných 

v rámci ES NIPI. Posledné rokovanie ES NIPI sa konalo v Banskej Bystrici dňa  12.06.2013. 

Zúčastnilo sa na ňom 21 členov.  Informoval o aktuálnych úlohách, ktoré rieši ES NIPI, aj 

pláne aktivít na r. 2013. Záznam z rokovania, ako i plán aktivít je prístupný na adrese: 

http://inspire.enviroportal.sk/clanky/zasadanie-expertnej-skupiny-pre-nipi. 

 

  K bodu 7 

 

 Predseda KR Ing. Ondrej Kliment informoval KR NIPI o projekte Register 

priestorových informácií (ďalej RPI):  

RPI bol definovaný ako jeden zo štyroch základných registrov v rámci Národnej 

koncepcie informatizácie verejnej správy (http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-

informatizacie-verejnej-spravy).  V súčasnosti bola zverejnená výzva „Národný projekt: 

Register priestorových informácií (RPI)“( http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-np--

rpi/609s15909c) s cieľom pripraviť projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej 

"OPIS"). Aktuálne MŽP SR zabezpečuje prípravu projektu a žiadosti. Viac informácií 

o projekte je k dispozícii prostredníctvom štúdie uskutočniteľnosti, ktorá tvorí prílohu 

predmetnej výzvy.  

Ing. Tuchyňa navrhol, aby vzhľadom na význam a možné dopady projektu, bol 

vytvorený priestor na konzultáciu a pripomienkovanie návrhu projektu a žiadosti na úrovni 

KR NIPI pred jeho odoslaním na MF SR.   

Predseda KR NIPI - v prípade dokončenia návrhu projektu v dostatočnom predstihu, 

pred termínom predloženia projektu na MFSR, bude tento rozoslaný všetkým členom KR 

NIPI.  

 

K bodu 8 

 

Ing. Hudec oboznámil KR NIPI s projektom „Elektronizácia služieb Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry (ES PPA)“. Prioritou projektu je vybudovanie portálového riešenia ako 

jednotného prístupového bodu k službám PPA, vytvorenie elektronického komunikačného 

rozhrania pre podporu plnohodnotnej elektronickej komunikácie a tiež riešenie evidencie, 

archivácie a využívania elektronických formulárov. Súčasťou projektu ES PPA bude tiež 

zavedenie dvoch nových registrov:  

 

 Jednotný register žiadateľov, 

 Register využívania pôdy. 

 

Projekt ES PPA sa neobmedzuje iba na elektronické služby PPA, ale vytvára tiež 

podmienky na budovanie elektronických služieb rezortu MPRV SR. 

mailto:inspire_sk@sazp.sk
http://inspire.enviroportal.sk/clanky/zasadanie-expertnej-skupiny-pre-nipi
http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy
http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy
http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-np--rpi/609s15909c
http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-np--rpi/609s15909c
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Štúdia uskutočniteľnosti projektu ES PPA je ukončená a schválená, aktuálne 

prebiehajú práce súvisiace s prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok a s prípravou 

verejného obstarávania.  

Podrobnejšie informácie sú na adrese:  

http://informatizacia.sk/vdok_simple-np--es-podohospodarskej-platobnej-

agentury/609s15876c 

 

K informácií neboli prijaté žiadne úlohy. 

 

K bodu 9 

 

Ing. Tuchyňa informoval o požiadavkách a odporúčaniach súvisiacich s problematikou 

prístupu a zdieľania priestorových údajov a služieb v kontexte INSPIRE/NIPI. Hlavným 

cieľom prezentácie bolo poskytnúť informácie, ktoré je potrebné zohľadniť pri nastavení 

formy implementácie predmetnej problematiky s ohľadom na podmienky legislatívy a praxe 

v Slovenskej republike.   

Na základe úvodnej diskusie v rámci ES NIPI bola identifikovaná potreba zriadenia 

pracovnej skupiny zloženej zo špecialistov venujúcich sa problematike zdieľania údajov 

a služieb, vrátane súvisiacich právnych aspektov. V závere príspevku bol predložený návrh na 

iniciáciu vzniku Tematickej pracovnej skupiny Spoločné využívanie súborov a služieb 

priestorových údajov, ktorej cieľom bude pripraviť analýzu legislatívnych a technologických 

požiadaviek v oblasti prístupu a zdieľania digitálneho priestorového obsahu vo väzbe na 

špecifické podmienky SR a navrhnúť možnosť(i) implementácie s cieľom dosiahnutia 

konsenzu v prostredí heterogénnych požiadaviek a očakávaní dotknutých subjektov 

(poskytovateľov aj užívateľov). Návrh takisto obsahoval zoznam súvisiacich úvodných úloh 

a termínov.  

V zmysle následnej diskusie odznel i návrh (Ing. Martin Zbudila) na alokáciu zdrojov 

v rámci implementácie projektu RPI aj na zabezpečenie predmetnej úlohy.  

 

Na základe diskusie prijala KR NIPI nasledovnú úlohu: 

 

Úloha 4/2013 KR-1: 

 

Predseda KR NIPI pripraví a rozošle žiadosť o nomináciu zástupcov členov KR NIPI do 

technickej pracovnej skupiny pre využívanie súborov a služieb (ďalej TPS VSS) 

špecializovaných na problematiku zdieľania údajov a služieb a súvisiacich právnych 

aspektov.  Žiadosť bude obsahovať špecifikáciu úloh a cieľov TPS VSS ako aj očakávaný 

odborný profil potrebných expertov.  

Z.: Ing. Ondrej Kliment, predseda KR NIPI, Ing. Martin Tuchyňa 

T.: do 04. 10. 2013 

 

Úloha 5/2013 KR-1: 

 

Všetci členovia KR NIPI zašlú nominácie svojich zástupcov do TPS VSS,  v zmysle 

výsledkov úlohy 6/2013 KR-1. 

Z.: všetci členovia KR NIPI 

T.: do 18. 10. 2013 

 

 

 

http://informatizacia.sk/vdok_simple-np--es-podohospodarskej-platobnej-agentury/609s15876c
http://informatizacia.sk/vdok_simple-np--es-podohospodarskej-platobnej-agentury/609s15876c
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Úloha 6/2013 KR-1: 

 

Predseda KR NIPI overí možnosť zabezpečenia alokácie relevantných zdrojov na 

plnenie úloh súvisiacich s problematikou prístupu a zdieľania priestorových údajov a služieb 

v rámci prípravy a implementácie projektu RPI. 

Z.: Ing. Ondrej Kliment, predseda KR NIPI 

T.: do 05. 10. 2013 

 

K bodu 10 

 

Ing. Tuchyňa informoval, o aktivitách Európskej komisie zameraných na procesné a 

organizačné zabezpečenie implementácie a následnej prevádzky INSPIRE prostredníctvom. 

Pre plnenie úloh súvisiacich s požiadavkami dotknutých subjektov na podporu implementácie 

INSPIRE bol navrhnutý koncept Rámec opatrení a postupov na podporu implementácie a 

ďalšej správy INSPIRE adresujúci najmä: 

 finalizáciu tvorby súvisiacej legislatívy a technickej dokumentácie  

 podporujúci ďalšiu implementáciu vykonávacích predpisov  

 spätnú väzbu z implementácie (s možnými návrhmi na revíziu legislatívy a 

technickej dokumentácie) 

 konzistenciu jednotlivých INSPIRE komponent 

 zmeny v súvisiacej legislatíve, technológiách a štandardoch 

 

 Plnenie úloh tohto rámca boli navrhnuté dva organizačné subjekty:  

 INSPIRE Maintenance and Implementation Group a  

 INSPIRE Pool of Experts.  

 

Ďalšie informácie sú k dispozícii v súvisiacej prezentácii. 

 

V závere príspevku autor vyzval prítomných na distribúciu informácie o otvorenej 

výzve na registráciu INSPIRE expertných kapacít v rámci INSPIRE Pool of Experts 

(http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11121). dostupnej.   

 

K tejto informatívnej správe neprijala KR NIPI žiadnu úlohu. 

 

K bodu 11 
 

Na záver predseda KR Ing. Ondrej Kliment zhrnul priebeh rokovania. 

Zrekapituloval prijaté úlohy a závery z rokovania. Informoval, že prezentácie 

z rokovania budú sprístupnené, spolu so záznamom, na webstránkach INSPIRE.SK 

(http://inspire.enviroportal.sk/koordinacia/rove-sk/koordinana-rada-nipi). 

Poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní. 

 

Zapísali:   

Ing. arch. Vladimír Macura,  

Ing. Marek Žiačik,  

  

Schválil:  

Ing. Ondrej Kliment, predseda KR NIPI 

  

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/newsid/11121
http://inspire.enviroportal.sk/koordinacia/rove-sk/koordinana-rada-nipi

