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Príloha č. 12 

 

Zápis z pracovného stretnutia 
 

Pri j ímateľ:  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republ iky 

Názov projektu:  Efektívna správa priestorových údajov a služieb  

Kód projektu ITMS2014+: 314011AHG1 

Názov aktivi ty/stretnutia 
Pracovné stretnutie k  zabezpečeniu INSPIRE 
prioritných datasetov v oblast i  Environmentálneho 
hluku 

 
 
Miesto konania stretnutia: Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

(Online stretnutie, aplikácia webex)  

Dátum konania stretnutia: 03.07.2020 13:00 – 15:00  

Program 

1. Úvod 

2. Aktuálny stav 

3. Zabezpečenie údajov 

4. Sprístupnenie údajov 

5. Ostatné  

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 

Zápis 

 
 

1. Úvod 

Sumarizácia motivácie stretnutia: Zabezpečenie plnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti 
zabezpečenia priestorových údajov a služieb v rámci plnenia smernice 2002/49/ES o environmentálnom 
hluku (Environmental noise directive END1) a smernice 2007/2/ES INSPIRE2. 
 

2. Aktuálny stav  

Stručný popis aktuálneho stavu: 
V rámci smernice END, ktorá bola v SR transponovaná do zákona  č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a 
kontrole hluku vo vonkajšom prostredí3 má Slovenská republika povinnosť vytvárať tzv. hlukové mapy. 

V kontexte smernice INSPIRE, transponovanej v SR prostredníctvom zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej 
infraštruktúre priestorových informácií v znení neskorších predpisov4 sú tieto údaje identifikované 
v rámci tzv. Zoznamu INSPIRE prioritných datasetov5. Zoznam relevantných datasetov je v prílohe. 
Problematiku hluku v SR zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (UVZ SR), 
ktorý je v zriaďovateľskej kompetencii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), ktoré 
je gestorom smernice END.  

V zmysle § 5 zákona 2/2005 Z.z. je povinnosť vytvárať hlukové mapy posunutá na:  

• správca pozemnej komunikácie  
• prevádzkovateľ železničnej dráhy 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593726890051&uri=CELEX:32002L0049  
2 http://inspire.gov.sk/o-inspire/smernica-o-inspire  
3 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/2/20090801  
4 http://inspire.gov.sk/transpozcia/zakon-o-nipi  
5 http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi/tps-ipd  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593726890051&uri=CELEX:32002L0049
http://inspire.gov.sk/o-inspire/smernica-o-inspire
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/2/20090801
http://inspire.gov.sk/transpozcia/zakon-o-nipi
http://inspire.gov.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi/tps-ipd
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• prevádzkovateľ letiska  

• obec s najväčším počtom obyvateľov v aglomerácii pre územie aglomerácie (BA a KE). 
 
Tieto fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby obstarávali hlukové mapy na trhu, pričom doposiaľ 
dodávatelia poskytovali štátu tieto údaje vo formátoch, ktoré neumožňujú ich opätovné strojové 
spracovanie (napr. PDF) a nie sú zrejmé ani licenčné podmienky zdrojových údajov z ktorých boli 
následne vytvorení mapy odovzdané obstarávateľom. Následne boli údaje poskytnuté ÚVZ SR pre ich 
reportovanie Európskej komisii. 

Súčasný stav však neumožňuje naplnenie legislatívnych požiadaviek INSPIRE a podľa aktuálnych 
informácií Európska komisia iniciovala aj konanie proti SR pre nedostatočné plnenie legislatívnych 
povinností aj v kontexte END6.  
Najbližší termín pre podávanie správ a tým aj zabezpečenia Hlukových máp v rámci smernice END je 
31.12.2022. Z uvedeného dôvodu bude potrebné iniciovať čo najskôr nevyhnutné kroky pre odstránenie 
identifikovaných porušení legislatívy a zabezpečenie priestorových údajov a služieb z pohľadu 
požiadaviek END a INSPIRE. 

V rámci ďalších aktivít bude potrebné zabezpečiť: 
 Zabezpečenie relevantných údajov a kontrola nad nimi 

 Zabezpečenie ich sprístupnenia v zmysle požiadaviek END a INSPIRE 

 
3. Zabezpečenie údajov       

Nakoľko rezort MZ SR nedisponuje dostatočnými odbornými kapacitami, je pravdepodobné, že tento 
stav bude pretrvávať, bude potrebné prehodnotiť revíziu súčasnej legislatívy, posilniť koordináciu 
fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb a zabezpečiť aby obstarané údaje boli pripravované 

v súlade s legislatívnymi požiadavkami a technickými odporúčaniami. MŽP SR môže poskytnúť súčinnosť 
pri špecifikácii požiadaviek za INSPIRE. Zároveň bude potrebné oboznámiť sa so súčasným metodickým 
rámcom pre zber a manažment údajov ako aj participovať na príprave usmernení Európskej komisie pre 
najbližšie podávanie správ.  
 
Úlohy vyplývajúce z bodu 3: 

 ÚVZ SR poskytne MŽP SR referencie na súčasný metodický rámec pre vznik a reportovanie 

priestorových údajov pre tvorbu Hlukových máp. 
 ÚVZ SR bude informovať MŽP SR o priebehu prípravy nových usmernení Európskej komisie pre 

najbližšie podávanie správ> 

 MŽP SR poskytne súčinnosť pri príprave usmernení pre konsolidovane obstarávanie hlukových 
máp fyzickými osobami-podnikateľmi a právnickými osobami. 

 
4. Sprístupnenie údajov 

ÚVZ SR inicioval implementáciu národného projektu „Integrovaný systém úradov verejného 
zdravotníctva “ v rámci ktorého sú plánované aj aktivity na zabezpečenie požiadaviek INSPIRE. MŽP SR 
poskytne potrebnú podporu predovšetkým v oblasti identifikácie priestorových údajov, ich publikácie, 

harmonizácie, dokumentácie metaúdajmi a nevyhnutnej validácie. Pri zabezpečení súvisiacich úloh bude 
vhodné spolupracovať aj s kolegami z Českej republiky . Ďalšie stretnutie bude zorganizované na 
prelome Júla / Augusta. 
 

5. Ostatné  

Zoznam relevantných INSPIRE prioritných datasetov v kontexte smernice END: 
 5.01    Major roads 
 5.02    Major railways 
 5.03    Major air transport 

 6.01    Noise Agglomerations 
 7.01    Population 
 7.02    Population - densely populated built-up areas 
 8.01    Noise contour map for major roads - Lden 
 8.02    Noise contour map for major roads - Lnight 
 8.03    Noise contour map for major railways - Lden 

                                                 
6 https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/europska-komisia-zaluje-slovensko-kvoli-environmentalnemu-

hluku/  

https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/europska-komisia-zaluje-slovensko-kvoli-environmentalnemu-hluku/
https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/europska-komisia-zaluje-slovensko-kvoli-environmentalnemu-hluku/
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 8.04    Noise contour map for major railways - Lnight 

 8.05    Noise contour map for major airports - Lden 
 8.06    Noise contour map for major airports -Lnight 
 8.07    Noise contour map for road noise in agglomerations -Lden 
 8.08    Noise contour map for road noise in agglomerations -Lnight 
 8.09    Noise contour map for railway noise in agglomerations -Lden 
 8.10    Noise contour map for railway noise in agglomerations -Lnight 
 8.11    Noise contour map for aircraft noise in agglomerations -Lden 

 8.12    Noise contour map for aircraft noise in agglomerations -Lnight 
 8.13    Noise contour map for industrial noise in agglomerations -Lden 
 8.14    Noise contour map for industrial noise in agglomerations -Lnight 
 8.15    Noise contour map in agglomerations -Lden 
 8.16    Noise contour map in agglomerations -Lnight 


