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Stratégia implementácie INSPIRE, 
na Slovensku

Marek Žiačik
SAŽP - CEI

Inspirujme se..., 30.11. 2011, Praha

INSPIRE/NIPI

Smernica o INSPIRE - Smernica 2007/2/ES prijatá 14. marca 2007, predstavuje právny rámec pre 
vytvorenie a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových informácií v Európe za účelom formulovania, 
implementácie, monitorovania a vyhodnocovania politík spoločenstva na všetkých úrovniach a poskytovania 
verejných informácií v oblasti priestorových dát.

MŽP – predkladate ľom a tvorcom zákona 3/2010 Z.z. o NIPI – transpozícia S mernice o 
INSPIRE – platí od 1.2.2010  

Vyhláška k Zákonu 3/2010 Z.z.
Požiadavky na zabezpečenie interoperability a harmonizácie súborov priestorových údajov prostredníctvom 
možností rozšírenia požiadaviek vyplývajúcich z IP pre národné potreby
Podrobnosti o sprístupnení všetkých novozhromaždených a vo výraznej miere reštrukturalizovaných 
súborov priestorových údajov,
Sieťové služby, ktorými sa súbory priestorových údajov vyhľadávajú a sprístupňujú, a ich štandardy
Podrobnosti o spoločnom využívaní priestorových údajov a služieb priestorových údajov

Gescia nad problematikou INSPIRE /NIPI zadaná nariad ením vlády SR Ministerstvu 
životného prostredia

MŽP – povinnosti pod ľa §12 zákona:
• koordinuje a monitoruje budovanie NIPI
• koordinuje činnos ť povinných osôb – v zmysle § 3 zákona
• vedie zoznam povinných osôb
• zabezpečuje zriadenie, prevádzku a dostupnos ť Národného geoportálu
• je kontaktným miestom vo či Komisii

SAŽP – prostredníctvom PHÚ poverená časťou úloh súvisiacich s implementáciou NIPI

INSPIRE/NIPI

Súčasný stav – povinné osoby

Koordina čné mechanizmy pripravené

Ale!

PO má neharmonizované údaje

Nie je známa PO

PO nepublikuje služby

PO nemá údaje popísane metaúdajmi

PO nemá záujem prispieva ť do NIPI

Publikované služby nesp ĺňajú požiadavky stanovené INSPIRE

Súčasný stav – užívatelia

Údaje pod ľa INSPIRE sú pre nich nepoužite ľné

Údaje sú pre nich nedostupné alebo neznáme

Zdroje sú rozdrobené a nepreh ľadné a nevyh ľadate ľné

Použitie údajov je náro čné na HW, SW a know-how

Dostupné údaje sú v rôznych a nekompaktibilných formá toch

Dostupné údaje sú nekonzistentné a nespo ľahlivé
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Cieľový stav - metaúdaje

Slovenský 

metaúdajový profil

INSPIRE požiadavky
Potreby slovenských  

užívate ľov - rozšírenie

ISO 19115

Cieľový stav - údaje

Slovenský údajový 

profil

INSPIRE požiadavky
Potreby slovenských  

užívate ľov - rozšírenie

Cieľový stav - služby

INSPIRE požiadavky na 

kvalitu – dostupnos ť a 

odozvu sie ťových služieb

Pripravované riešenie

Vytvorenie SK dátových špecifikácií

Vytvorenie SK metaúdajových profilov

Vytvorenie jednotnej technologickej a metodickej zák ladne pre 

zdie ľanie referen čných priestorových informácií

Vytvorenie jednotného užívate ľského rozhrania pre využívanie 

referen čných priestorových 

Riešenie aj pre povinné osoby bez vlastných možností plnenia 

požiadaviek zákona

Pripravované riešenie

Všetky riešenia sú sú časťou projektu Register priestorových informácií

Referenčné údaje základných registrov budú tvori ť úplný a 

vierohodný dátový zdroj, pri čom ich záznamy v elektronickej 

forme budú legislatívne uznané na úrovni úradnej li stiny. 

Každý referen čný údaj bude referen čným údajom práve 

jedného základného registra. Základné registre budú  tvori ť 

významný zdroj dát pre budovanie eGovernmentu

Pripravované riešenie

Register priestorových informácií bude poskytova ť nasledovné riešenia:

o Tvorba národného profilu pre metaúdaje a súbory prie storových 

údajov

o Dosiahnutie prístupu k referen čným údajom povinných osôb 

pomocou sie ťových služieb – integra čné varianty („A“, „B“)

o Implementácia e-služieb pre verejnú správu

o Implementácia INSPIRE údajových špecifikácií a sie ťových 

služieb
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Register priestorových informácií

Topológia RPI:

Register priestorových informácií
Integra čný variant A

Register priestorových informácií
Integra čný variant B

Register priestorových informácií

Výhody plynúce zo zavedenia RPI

Podpora budovania dátových zdrojov pre eGovernment – v yplývajúca z legislatívy

Plnenie požiadaviek zo Smernice INSPIRE a Zákona o NI PI

Vytvorenie podmienok pre zdie ľanie údajov a služieb aj pre PO, ktoré na vytvorenie 

vlastnej infraštruktúry nemajú prostriedky

Úspora prostriedkov zo štátneho rozpo čtu

Ďakujem za pozornosť.

Ing. Marek Žia čik

Slovenská agentúra životného prostredia 

Centrum environmentalistiky a informatiky 

Tajovského 28 

975 90 Banská Bystrica 

tel: 048/ 4374 133 

marek.ziacik@sazp.sk

http://inspire.gov.sk ...

http://geo.enviroportal.sk /...

http://enviroinfo.enviroportal.sk ...


