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Zákon č. 3/2010 Z.z. o NIPI
• Predstavuje transpozíciu Smernice INSPIRE do SK legislatívy

• Tvorcom a gestorom zákona je MŽP SR

• Schválený bol 2.12.2009 a platnosť nadobudol 1.2.2010

• Niektoré ustanovenia zákona sa vykonávajú vyhláškou č. 352/2011 Z. Z
• Zákon v súčasnom znení upravuje nasledovné oblasti:

• Povinné osoby a ich povinnosti v oblasti - súborov priestorových údajov, sieťových 
služieb, v oblasti spoločného využívania súborov priestorových údajov a služieb 
priestorových údajov

• Metaúdaje

• Sieťové služby

• Národný geoportál

• Obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových údajov a službám 
priestorových údajov

• Poplatky

• Ministerstvo a jeho povinnosti

• Správne delikty

• Témy priestorových údajov – v troch prílohách 34 tém



Novela zákona č. 3/2010 Z.z. o NIPI – r. 2015
• Potreba novelizácie zákona vychádza z dvoch dôvodov:

• Pripomienky zo strany Európskej komisie – na základe pilotného konania 
Európskej komisie týkajúce sa riadnej transpozície smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/2/ES – Smernica INSPIRE

• Potreba vytvorenia legislatívneho predpokladu pre zriadenie a fungovanie 
Registra priestorových informácií a jeho ukotvenie v SK legislatívnom 
poriadku

• Proces tvorby, pripomienkovania a schvaľovania novely zákona trval 
zhruba od februára 2015 a novela bola prijatá NR SR 12.11.2015, novela 
bude účinná 1.mája 2016, novela upravuje 29 novelizačných bodov



Novela zákona č. 3/2010 Z.z. o NIPI – r. 2015
• Body 1 a 2:

• Upravujú predmet zákona o pojem Register priestorových informácií (RPI)

• Bod 3:
• úprava doterajšej definície národného geoportálu tak, aby zohľadňovala 

požiadavky pre vytvorenie a funkčnosť RPI

• Bod 4:
• Definuje RPI a národnú vyhľadávaciu službu

• Body 5, 6 a 7:
• Upravujú definíciu a povinnosti povinných osôb

• Body 8, 9 a 10:
• Upravujú obsah komponenty Metaúdaje

• Body 11 a 12:
• Upravujú povinnosti povinnej osoby v oblasti súborov priestorových údajov 

a ich interoperability



Novela zákona č. 3/2010 Z.z. o NIPI – r. 2015
• Body 13, 14 a 15:

• Upravujú povinnosti povinnej osoby v oblasti sieťových služieb

• Bod 16:
• Upravuje definíciu Národného geoportálu

• Bod 17:
• Definuje RPI a postavenie ministerstva v správe RPI

• Body 18, 19, 20 a 21:
• Upravujú problematiku obmedzenia prístupu verejnosti k súborom priestorových 

údajov a službám priestorových údajov

• Body 22 a 23:

• Sa venujú poplatkom

• Body 24, 25 a 26:
• Významne upravujú povinnosti ministerstva

• Body 27, 28 a 29:
• Upravujú spoločné ustanovenia, prechodné ustanovenia a prílohy zákona



Novela zákona - podrobnosti k vybraným bodom
• Pojem register priestorových informácií doplnený do predmetu zákona ako 

informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k 
zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane 
ich metaúdajov,

• Národná vyhľadávacia služba je vyhľadávacia služba, ktorá sprístupňuje obsah 
registra priestorových informácií pre informačné systémy verejnej správy,

• ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok 
a vo vzťahu k samosprávnej pôsobnosti  obec (ďalej len „orgán verejnej 
správy“),

• právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená 
orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktorá plní verejné úlohy a 
štátny podnik

• Povinná osoba môže zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto zákona a 
osobitných predpisov prostredníctvom vlastnej infraštruktúry alebo 
prostredníctvom registra priestorových informácií

• Povinná osoba sprístupňuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a 
službách priestorových údajov registru priestorových informácií



Novela zákona - podrobnosti k vybraným bodom
• Register priestorových informácií

• Správcom registra priestorových informácií je ministerstvo.

• Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií zabezpečuje

• a) jednoznačnú identifikáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových 
údajov vrátane ich metaúdajov pridelením jednoznačného identifikátora,

• b) prevádzku národnej vyhľadávacej služby,

• c) jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov  a služieb 
priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov pre národný Geoportál.

• Ministerstvo prostredníctvom registra priestorových informácií spravuje 
podporné registre, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie požiadaviek na 
harmonizáciu a interoperabilitu priestorových údajov a služieb priestorových 
údajov a ich metaúdajov.“.



Novela zákona - podrobnosti k vybraným bodom
• Ministerstvo zabezpečuje zriadenie a dostupnosť registra priestorových 

informácií. Ministerstvo môže prevádzkou registra priestorových informácií 
poveriť právnickú osobu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

• Ministerstvo zabezpečuje, aby povinné osoby boli technicky schopné 
prepojiť svoje súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov 
so sieťovými službami podľa § 6 ods. 1. Táto služba sa na požiadanie 
sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory priestorových údajov a služby 
priestorových údajov sú v súlade s osobitnými predpismi a so všeobecne 
záväzným právnym predpisom ustanovujúcimi povinnosti, najmä čo sa týka 
metaúdajov, sieťových služieb a interoperability.



Novela zákona - podrobnosti k vybraným bodom
• Metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových 

údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016, je povinná osoba povinná 
sprístupniť registru priestorových informácií do šiestich mesiacov od 
uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky. Obec je povinná 
sprístupniť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách 
priestorových údajov, ktoré boli vytvorené do 30. apríla 2016 registru 
priestorových informácií do dvoch rokov od uvedenia registra 
priestorových informácií do prevádzky.



Automatizovaný monitoring a podávanie 
správ INSPIRE – zmeny v rámci RPI



Monitoring INSPIRE

• Každý rok do 15.5.

• .xls formulár alebo .xml

• Prostredníctvom Central Data Repository EEA

RPI
Modul pre automatické 

vytvorenie 
monitorovacej  správy

15.4. – 30.4.

Schválenie 
členmi ES a KR 

NIPI

1.5. - 10.5.

odoslanie

15.5.



Reporting INSPIRE

• Každé tri roky do 15.5. (najbližšie 2016)

• Predpísaný dotazník - http://inspire.gov.sk/inspire-monitoring-2015

• Prostredníctvom Central Data Repository EEA

inspire.gov.sk
Zber údajov PO a 

vytvorenie reportovacej
správy

1.3. – 31.3.

Schválenie 
členmi ES a KR 

NIPI

1.4 - 10.5.

odoslanie

15.5.
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