
Koordinačná rada národnej infraštruktúry pre priestorové informácie, 

Záverečná správa za r. 2013 

 

 
KR NIPI vznikla v roku 2011, Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej 

republiky z 10. Októbra 2011 č. 35/2011-1.11., ako poradný orgán ministra životného 

prostredia SR.  

V zmysle § 12 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové 

informácie je koordinátorom povinných osôb Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len 

„ministerstvo“). Vypracovaním zákona a následným zostavením KR NIPI bol, v zmysle 

Rozhodnutia ministerestva životného prostredia zo dňa 15.05.2012 /dátum materiálu 

predkladaného do PVM/ poverený odbor informatiky, ktorý na všetkých úlohách týkajúcich 

sa implementácie smernice INSPIRE úzko spolupracuje s centrom environmentalistiky  

a informatiky Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len „SAŽP“). 

Predsedom KR je riaditeľ odboru informatiky MŽP SR, členmi všetkých ministerstiev 

a povinných osôb v zmysle § 3 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre 

priestorové informácie. 

V r. 2013 zasadala KR dňa 03. 09. 2013, s nasledovným programom:  

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 

 
Pre zabezpečenie plnenia jednotlivých úloh spojených so zabezpečením implementácie smernice 

INSPIRE v zmysle zákona č. zákona č. 3/2010 Z. z. prijala KR v r. 2013 celkom 6 úloh, ktorých 

plnenie je pravidelne kontrolované a vyhodnocované. 

 

Záznam rokovania, ako i všetky aktivity KR sú disponibilné na webstránkach 

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

Pre r. 2014 sa pripravuje I. rokovanie KR na mesiac február 2014.  

 

Vypracoval: tajomník KR Ing. arch. Vladimír Macura, Čadca 12/2013 

Schválil: Predseda KR Ing. Ondrej Kliment 12/2013 
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