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OPIS a ÚGKK SR - 2 národné projekty

1. národný projekt:
Elektronické služby katastra 
nehnuteľností (ďalej len ESKN)

2. národný projekt:
Elektronické služby katastra 
nehnuteľností – ZB GIS (ďalej len ZB GIS)
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Čo predchádzalo vyhláseniu výziev 
 máj 2008  - NKIVS schválená uznesením vlády č. 331/2008

 jún 2008  - ÚGKK SR určený ako priorita vlády v procese informatizácie 
verejnej správy 

 jún 2008 – výber dodávateľa na Štúdiu realizovateľnosti projektových 
zámerov rezortu v oblasti e-Governmentu(ŠR)

 júl 2008 – odovzdanie vypracovanej ŠR na SORO a RO

 august až sept. 2008 – riešenie pripomienok k ŠR zo strany SORO a RO

 sept. až október 2008 – vypracovanie KRIS

 január 2009 - vyhlásenie výzvy pre národný projekt ESKN

 máj 2009 - vyhlásenie výzvy pre národný projekt ZB GIS
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Čo nasledovalo po vyhlásení výziev
 marec 2009 – začiatok procesu verejného obstarávania pre ESKN 
 apríl 2009 – odovzdanie Žiadosti o NFP pre ESKN so všetkými 

povinnými prílohami na SORO
 apríl 2009 - začiatok procesu verejného obstarávania pre ZB GIS
 jún 2009 – schválenie Žiadosti o NFP pre ESKN
 júl 2009 – začiatok rokovania o návrhu Zmluvy o NFP medzi SORO a 

ÚGKK SR k projektu ESKN
 august 2009 - odovzdanie Žiadosti o NFP pre ZBGIS so všetkými 

povinnými prílohami na SORO
 august 2009 – odovzdanie dokumentácie verejného obstarávania k 

ESKN na kontrolu na SORO
 august 2009 - začiatok procesu verejného obstarávania pre 

podporné aktivity pre oba projekty OPIS
 september 2009 – podpísanie zmluvy o dielo s víťazom verejného 

obstarávania ESKN
 september 2009 – podpísanie zmluvy o NFP medzi SORO a ÚGKK SR
 október 2009 – začatie aktivít ESKN
 október 2009 – lehota na predkladanie ponúk pre ZB GIS 
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 Centrálny systém katastra nehnuteľností
 Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním
 Centrálne elektronické registratúrne stredisko
 Elektronická podateľňa
 Katastrálny portál – ďalší rozvoj
 Základná báza údajov pre GIS (ZB GIS)-

dobudovanie
 Geoportál v súlade s INSPIRE
 Slovenská priestorová observačná služba (SK POS) –

ďalší rozvoj

Čo sme plánovali v Štúdii realizovateľnosti  
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 Centrálny systém katastra nehnuteľností - áno
 Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním 

– pilotné riešenie
 Centrálne elektronické registratúrne stredisko – áno 

(skenovanie dokumentov ako pilotné riešenie) 
 Elektronická podateľňa - áno
 Katastrálny portál – ďalší rozvoj
 Základná báza údajov pre GIS (ZB GIS)-

dobudovanie - áno
 Geoportál v súlade s INSPIRE - nie
 Slovenská priestorová observačná služba (SK POS) –

ďalší rozvoj - nie

Čo realizáciou projektov vytvoríme
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 Vytvorenie Centrálneho systému katastra 
nehnuteľností

 Zriadenie Centrálneho elektronického 
registratúrneho strediska 

 Zavedenie rezortnej elektronickej podateľne
 Riešenie bezpečnosti informačného systému
 Vytvorenie rozhrania pre výmenu dát s inými 

IS  - spoločná infraštruktúra

Zameranie projektu  ESKN



        TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ                                        
         Europsky fond regionálneho rozvoja                        Európska  únia 

         
 

8

 Žiadosť o NFP podaná 
 Žiadosť o NFP schválená 
 Zmluva o NFP podpísaná
 Verejné obstarávanie ukončené
 Zmluva o dielo s víťazom verejného obstarávania podpísaná
 Dokumentácia z verejného obstarávania odovzdaná na 

kontrolu 
 Realizácia aktivít začne po ukončení kontroly verejného 

obstarávania (plán začatia podľa žiadosti o NFP – október 
2009)

 Po 36 mesiacoch od začatia realizácie aktivít by malo byť  
sprevádzkovaných 45 skupín elektronických služieb e-
Governmentu

Projekt ESKN - aktuálny stav
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 Zber údajov 
 Spracovanie a aktualizácia údajov
 Kontrola kvality údajov
 Implementácia elektronických služieb

Zameranie projektu ZB GIS
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Projekt ZB GIS – aktuálny stav

 Žiadosť o NFP podaná 
 Žiadosť o NFP schválená
 Zmluva o NFP sa pripravuje
 Verejné obstarávanie po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a 

pred predložením ponúk 
 Realizácia aktivít začne po ukončení verejného obstarávania a jeho 

kontroly (plán začatia podľa žiadosti o NFP – december 2009)
 Po 36 mesiacoch od začatia realizácie aktivít by malo byť  

sprevádzkovaných 33 skupín elektronických služieb e-
Governmentu:

 Zápis údajov o objektoch ZB GIS a ich vlastnostiach
 Poskytnutie metaúdajov a  priestorových údajov zo súboru objektov ZB GIS
 Zobrazenie priestorových údajov zo súboru ZB GIS, ortofotosnímok a digitálneho 

modelu terénu z územia SR
 Transformácia súradnicového systému, projekcie, údajového modelu, konverzia 

formátov súborov.
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Ďalšie aktivity v rámci e-Governmentu
Register priestorových informácií (RPI)

 jeden zo 4  základných registrov štátu podľa NKIVS
 štúdia realizovateľnosti  pripravená MŽP SR v súčinnosti s ÚGKK SR

 Pred schválením:
 výzva pre národný projekt RPI – MŽP SR
 samostatná výzva – ÚGKK SR poskytovanie služieb pre RPI

 Cieľ národného projektu RPI:
• vybudovať jednotný a údajovo konzistentný zdroj priestorových informácií 
• popísať priestorové informácie metaúdajmi 
• poskytovať  priestorové informácie webovými službami (ich vyhľadávanie, 

zobrazovanie, ukladanie,  transformovanie  a  spúšťanie ďalších služieb).

 ÚGKK SR ako rezort zodpovedný v zmysle NKIVS za referenčné zdrojové údaje RPI
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Ďakujem za pozornosť!
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