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• pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky (MŽP) a Slovenskej inšpekcie životného prostredia 
(SIŽP), 

• práva a povinnosti osôb v procese zriadenia, aktualizácie a 
používania národnej infraštruktúry pre priestorové 
informácie, 

• povinnosti osôb v oblasti metaúdajov, priestorových údajov, 
sieťových služieb pre súbory priestorových údajov a služby 
priestorových údajov, zdieľania priestorových údajov, 
monitoringu a reportingu, 

• národný geoportál, 
• zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. 

Zákon č. 3/2010 Z. z. o NIPI 



• Informačný systém geodézie, kartografie a katastra 
 informačný systém katastra nehnuteľností  
 základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) 
 informačný systém geodetických základov    



Príloha I 
1. Súradnicové referenčné  
 systémy 
2. Sústavy súradnicových sietí 
3. Geografické názvoslovie 
4. Správne jednotky 
5. Adresy 
6. Parcely katastra  nehnuteľností 
7. Dopravné siete 
8. Hydrografia 
9. Chránené územia 
 
 
 

Príloha II 
1. Výškové modely zemského 
povrchu 
2. Krajinná pokrývka (land cover) 
3. Ortofotosnímky 
4. Geológia 
 

Príloha III 
 1. Štatistické jednotky 
 2. Budovy 
 3. Pôda 
 4. Využitie územia 
 5. Ľudské zdravie a bezpečnosť 
 6. Verejné a štátne služby 
 7. Zariadenia na monitorovanie životného prostredia 
 8. Výrobné a priemyselné zariadenia 
 9. Poľnohospodárske zariadenia 
10. Rozmiestnenie obyvateľstva – demografia 
11. Spravované/obmedzené/regulované zóny    
12. Zóny prírodného rizika 
13. Atmosférické podmienky 
14. Meteorologické geografické prvky 
15. Oceánografické geografické prvky 
16. Morské regióny 
17. Biogeografické regióny 
18. Habitaty a biotopy 
19. Výskyt druhov 
20. Zdroje energie 
21. Ložiská nerastných surovín 

Témy priestorových údajov 
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TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ 

Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

 

 

Európska únia 

ZBGIS –> INSPIRE 
Poskytovanie cez optimalizovanú štruktúru 



Príloha I. – 3. Geografické  názvoslovie 



Príloha I. – 2. Sústavy súradnicových sietí  

 



Príloha I. – 4. Správne jednotky  



Príloha I. – 7. Dopravné siete  
 

ÚM INSPIRE - DOPRAVA Tried 
objektov 

Chýbajúce 
triedy objektov Naplniteťnosť 

Sieť leteckej dopravy 29 17 41% 
Sieť lanovej dráhy 4 2 50% 

Železničná dopravná sieť 16 9 44% 
Cestná dopravná sieť 16 3 81% 
Sieť vodnej dopravy 24 20 17% 



Príloha I. – 7.  
Dopravné siete  
 



Crossing  križovanie (napr. akvadukt, most, priepust...) Hydro - Physical Waters  
CrossingTypeValue  Hydro - Physical Waters  
DamOrWeir  hrádza, hať, priehrada Hydro - Physical Waters  
DrainageBasin  Hydro - Physical Waters  
Embankment  nábrežie, val, hrádza Natural Risk Zones  
Falls  vodopád Hydro - Physical Waters  
Ford  brod Hydro - Physical Waters 
GlacierSnowfield  Land Cover  
HydroOrderCode  Hydro - Physical Waters  
HydroPowerPlant  vodná elektráreň Energy Resources 
InundatedLand  Natural Risk Zones  
InundationValue  Natural Risk Zones  
ManMadeObject  antropogénny objekt Hydro - Physical Waters  
Pipe  potrubie Utility and Governmental Services 
PumpingStation čerpacia stanica Utility and Governmental Services 
Rapids  Hydro - Physical Waters  
RiverBasin  Hydro - Physical Waters  
Sluice priepust, stavadlo Hydro - Physical Waters  
SpringOrSeep  prameň, priesak Geology  
StandingWater  stojaca voda Hydro - Physical Waters  
Watercourse  vodny tok Hydro - Physical Waters  
Wetland  mokrad, mociar, slanisko Land Cover  
WidthRange  Hydro - Physical Waters  

Príloha I. – 8. Hydrografia 
 



Príloha I. – 8. Hydrografia 
 



Identifikované problémy 
Ukladacie služby 
• požiadavky vychádzajú z ISO 19142:2010 Geographic information - Web Feature Service resp. podľa 

špecifikácie ATOM  ( http://tools.ietf.org/html/rfc4287 )  

Transformačné služby 
• požiadavky vychádzajú z nariadenia č. 976/2009 
• súlad s OGC „štandardami“ (WCTS 0.4.0 a WPS 1.0.0) 
 

Zdieľanie údajov a služieb (Data and Service Sharing  č.268/2010) 
• Podľa roadmap INSPIRE – od 19. 4. 2013 platí povinnosť poskytovania prístupu k súborom 

priestorových údajov a službám (Implementácia Nariadenia, pokiaľ ide o prístup k súborom 
priestorových údajov a služieb členských štátov inštitúciám a orgánom Spoločenstva za 
harmonizovaných podmienok existujúcich dojednaní) 

 

D S S G u i d a n c e D o c u m e n t _ v 5 . 0 _ D a t a  a n d  S e r v i c e  S h a r i n g  –  0 9 / 0 1 / 2 0 1 3  
 

• Pokyn vypracovaný so zámerom pomôcť pri plnení alebo používaní  nariadenia č.268/2010 
• Vysvetľuje pojmy a príslušné definície, ktoré majú byť použité v dojednaniach 
 

– Základná INSPIRE Licencia (príloha B)  - platí v prípade súborov priestorových údajov alebo služieb využívaných 
bezplatne za podmienok stanovených v Smernici INSPIRE bez ďalších obmedzení alebo podmienok.  

– Špecifická INSPIRE Licencia (príloha C) – môže byť použitá, ak orgán verejnej moci členského štátu chce udeliť 
inštitúcii alebo orgánu spoločenstva špeciálne doplnkové práva na užívanie alebo chce uvaliť ďalšie špeciálne 
doplnkové podmienky pre toto použitie a/alebo poplatky. 

– Rámcová dohoda INSPIRE - v súvislosti s INSPIRE je chápaná ako licenčná zmluva medzi jedným alebo 
viacerými inštitúciami a orgánmi Spoločenstva na jednej strane a jedným alebo viacerými verejnými orgánmi v 
inom členskom štáte na strane druhej. Dohoda môže riešiť jeden alebo viac dátových súborov alebo služieb.  

 
 

http://tools.ietf.org/html/rfc4287


V riešení 

Príloha 1 
6. Parcely katastra nehnuteľností 

 
Príloha 2 

1. Výškové modely zemského povrchu 
(ElevationVectorObject, VoidArea a IsolatedArea spolu s ich atribútmi) 
  

3.  Ortofotosnímky 
 
Príloha 3 

2. Budovy 
 

 



Ďakujem za pozornosť. 
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