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ZÁKON 3/2010 Z.Z. 

¢ Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové 
informácie (NIPI) 

¢ Transpozícia smernice č. 2007/2/EC (INSPIRE) 
¢ Úloha zadaná MŽP SR uznesením vlády SR č.745 

z 3.10.2007 
¢ Špecifikácia obsahu zákona – prvá polovica 2008 
¢ MPK zahájené 16.12.2008 a ukončené 7.5.2009 
¢ EK – termín transpozície do 15.5.2009 
¢ NR SR 2.12.2009 zákon o NIPI – schválený 
¢ Platnosť od 12.1.2010 (Zbierka zákonov č. 2/2010)  
¢ Účinnosť 1.2.2010 



PREDMET ZÁKONA 

¢  zriadenie národnej infraštruktúry pre priestorové informácie 
na účely riadenia a rozhodovania v oblasti verejnej správy,  

¢  koordináciu tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry pre 
priestorové informácie,  

¢  pôsobnosť MŽP SR a 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 (ďalej len "sieťové služby"), zdieľania 
priestorových údajov, monitoringu a reportingu,  

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



ZÁKLADNÉ POJMY 

¢ národná infraštruktúra pre priestorové 
informácie sú metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby 
priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o 
zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú 
tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy 
a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené,  

¢ metaúdaj je informácia opisujúca súbory priestorových údajov a 
služby priestorových údajov, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie, 
katalogizáciu a využívanie,  

¢  interoperabilita je možnosť kombinovania súborov priestorových 
údajov a možnosť vzájomnej komunikácie medzi službami priestorových 
údajov bez opakovaného manuálneho zásahu tak, že výsledok je 
koherentný a zvýši sa pridaná hodnota súborov údajov a služieb,  

¢ národný geoportál je geoportál, z ktorého je zabezpečený prístup 
na ostatné tematické geoportály v národnej infraštruktúre pre priestorové 
informácie,  

¢  zdrojová evidencia je evidencia vedená povinnou osobou alebo         
v jej mene podľa jej zverenej verejnej úlohy; zdrojová evidencia je       
spravidla zdrojom údajov pre inú evidenciu alebo register,  



POVINNÉ OSOBY - § 3 
(1) Osoba, ktorá je povinná zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania                         

NIPI a je povinná zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky (ďalej len 
„povinná osoba“), je 

 a) ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územné celok a obec 
(ďalej len „orgán verejnej správy“), 

 b) právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom 
verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktorá plní verejné úlohy, 

 c) fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy 
s povinnými osobami podľa písmen a) a b). 

(2) Povinná osoba zodpovedá za plnenie povinností podľa tohto zákona, ak súbory priestorových 
údajov: 

 a) sú vytvorené, prijaté, aktualizované, spravované, alebo uchovávané povinnými osobami 
alebo v ich mene v oblasti ich pôsobnosti alebo tretími stranami, ktorým boli sprístupnené 
sieťové služby podľa § 7 ods. 2 alebo v ich mene, 

 b) sú v elektronickej forme, 

 c) patria medzi verejné úlohy a 

 d) sa vzťahujú aspoň k jednej z tém uvedených v prílohách č. 1 až 3. 

(3) Tretia strana je každá osoba iná ako povinná osoba. 

(4) Povinná osoba, ktorá uchováva referenčnú verziu súborov priestorových údajov, plní povinnosti 
podľa tohto zákona. 



METAÚDAJE 

¢ Metaúdaj – informácia opisujúca súbory priestorových 
údajov a služby priestorových údajov, ktorá umožňuje 
ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie (§ 2) 

¢ Vykonávacie pravidlá pre metaúdaje – nariadenie 
Komisie 

¢ Obsah – kvalita, platnosť, súlad (VP), podmienky 
oprávnenia na prístup, povinné osoby zodpovedné za 
vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu 

¢ Povinná osoba je povinná vytvoriť metaúdaje o 
súboroch priestorových údajov a o službách 
priestorových údajov a zabezpečiť, aby sa tieto údaje 
aktualizovali 

¢  3.12.2010 – metaúdaje pre témy v prílohách č. 1. a 2. 
¢  3.12.2013 – metaúdaje pre témy v prílohe č. 3. 

 



SPRÁVNE DELIKTY - § 13 

(1) Inšpekcia (SIŽP) uloží pokutu od 1000 do 65 000 eur povinnej osobe, ak 
povinná osoba  

a)  nevytvorí metaúdaje podľa § 4 ods. 2 a § 15, 
b)  nezabezpečí  

1.  dostupnosť súborov priestorových údajov podľa § 5 ods. 1 písm. a), 
2.  sprístupnenie ostatných, stále používaných súborov priestorových 

údajov podľa § 5 ods. 1 písm. b), 
3.  súlad údajov, kódov a technických klasifikácií podľa § 5 ods. 1 písm. 

c), 
c)  poruší povinnosť zriadiť a prevádzkovať sieťové služby, 
d)  nevytvorí a nezabezpečí dostupnosť sieťových služieb podľa § 7 ods. 1, 
e)  nezabezpečí technické prepojenie svojich súborov priestorových údajov a 

služieb priestorových údajov so sieťovými službami podľa § 7 ods. 2. 
(3) Inšpekcia v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uloží, aby boli v určenej 

lehote vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho 
konania. Ak povinná osoba v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, 
môže jej inšpekcia uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku sumy 
ustanovenej v odseku 1. ... 

(6) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom 
konaní (správny poriadok). 



TÉMY PODĽA PRÍLOH 

¢  I – 1  Súradnicové referenčné systémy 
¢  I – 2  Sústavy súradnicových sietí 
¢  I – 3  Geografické názvoslovie 
¢  I – 4  Správne jednotky 
¢  I – 5  Adresy 
¢  I – 6  Parcely katastra nehnuteľností 
¢  I – 7  Dopravné siete 
¢  I – 8  Hydrografia 
¢  I – 9  Chránené územia 
 
¢  II – 1  Výškové modely zemského povrchu 
¢  II – 2  Krajinná pokrývka 
¢  II – 3  Ortofotosnímky 
¢  II – 4  Geológia 
 



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



KOORDINAČNÁ RADA 

¢  § 12 ministerstvo – koordinácia povinných osôb 
pri uplatňovaní zákona 

¢ Kontaktné miesto vo vzťahu ku Komisii 
¢ Zabezpečenie zriadenia a dostupnosti národného 

geoportálu a je jeho správcom – organizácia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR 

¢ Zaslanie nominácií za povinné osoby 
¢ Rozhodnutie ministra – KR – poradný orgán  
¢ Organizačný a rokovací poriadok – 1.4.2010 
¢  15.5.2010 zaslanie správy Komisii – koordinácii 

povinných osôb, využívaní infraštruktúry pre 
priestorové informácie ... 

 



REGISTER PRIESTOROVÝCH INFORMÁCIÍ 

¢ NKIVS – jeden zo základných registrov 
¢ Štúdia realizovateľnosti - výzva 
¢ Uloženie údajov a poskytovanie služieb 
¢  4 integračné varianty  
1 – zdrojové údaje sú u poskytovateľa služby 
2 – zdrojové údaje nie sú u poskytovateľa služby 
3 – zdrojové údaje sú u vlastníka, služby sú 

poskytované RPI 
4 – zdrojové údaje sú v RPI, služby sú poskytované 

RPI 
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Ďakujem za pozornosť 
 
 
 
 
 
 
 

daniela.navratilova@enviro.gov.sk 


