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Záznam z rokovania Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové 
informácie, konaného dňa 27. januára 2016 na MŽP SR v Bratislave  

 
 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:   Ing. Katarína Leitmannová /prítomný za rezort Ing. Peter Deák/, Ing. 

Ladislav Adamovič  
Neospravedlnení: Mgr. Martin Svoboda, Mgr. Martin Horňák  
 
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie (Ing. Ondrej Kliment) 

2. Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 12. 09. 2015 (Vladimír Macura) 

3. Odpočet harmonogramu úloh KR NIPI za rok 2015 (Marek Žiačik) 

4. EC REFIT, aktualizácia priorít a bilaterálne stretnutie (Martin Tuchyňa) 

5. Harmonogram úloh KR NIPI na rok 2016 (Marek Žiačik, Martin Tuchyňa) 

6. Implementácia INSPIRE v ČR (Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentúra 
životního prostředí) 

7. Úlohy pre ES na r. 2016 (všetci členovia) 

8. Diskusia a záver 
 
K bodu 1 
 
Rokovanie pracovnej skupiny otvoril a viedol predseda Koordinačnej rady národnej 
infraštruktúry pre priestorové informácie (ďalej KR NIPI), Ing. Ondrej Kliment.  

- Privítal prítomných členov KR, ako i prizvaných expertov. Osobitne privítal hosťa 
z ČR Ing. Jitku Faugnerovú, tajomníčku Koordinačného výboru pre INSPIRE v ČR 
(ďalej iba KOVIN). 

- Konštatoval, že z 15 členov KR NIPI je prítomných 10 členov a jeden zástupca člena. 
KR NIPI je v súlade so schváleným organizačným a rokovacím poriadkom KR NIPI, 
Čl. 3, bod 11, uznášania schopná. 

- O ospravedlnenie neúčasti požiadali Ing. Katarína Leitmannová /prítomný za rezort Ing. 
Peter Deák/ a Ing. Ladislav Adamovič 

- Oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý obsahuje v zmysle pozvánky 8 
bodov. 

- Keďže k programu neboli vznesené žiadne pripomienky, rokovanie prebiehalo podľa 
horeuvedeného programu. 

 
 
K bodu 2 
 
Kontrolu úloh previedol tajomník KR NIPI. Na úvod opakovane požiadal všetkých členov, 
aby mu posielali na vedomie plnenie jednotlivých úloh. Ak túto informáciu nemá, logicky 
vyhodnotí úlohu ako nesplnenú.  
Kontrolované boli úlohy v zmysle záznamu z rokovania KR NIPI konaného dňa 12. októbra 
2015, na ktorom KR NIPI prijala 7 úloh: 
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Úloha 1/2015 KR-2 
Ing. Tuchyňa PhD. požiada Mgr. Martina Horňáka a Mudr. Alenu Cvopovú o urýchlené 
splnenie úlohy do 30. 10. 2015 vrátane odôvodnenia opakovaného neplnenia. 
Z: Ing. Marek Žiačik 
T.: do 20. 10. 2015 
 
Plnenie: Ing. Martin Tuchyňa PhD. Informoval že úloha bola v stanovenom termíne splnená. 
Správa z projektu Dunajskej infraštruktúry referenčných údajov a jeho väzbe na aktivity 
súvisiace s budovaním a prevádzkou Národnej infraštruktúry priestorových informácií je 
verejne dostupná na webstránkach projektu Dunajskej infraštruktúry referenčných údajov a 
služieb1 . V prípade potreby aktualizácie údajov v uvedenej správe je potrebné tieto zmeny 
zaslať na adresu martin.tuchyna@sazp.sk. 
 
Úloha 2/2015 KR-2:  
Predseda KR NIPI Ing. Ondrej Kliment pripraví dohodu medzi MŽP SR a GKÚ o 
poskytovaní ZB GIS  
Z.: Ing. Ondrej Kliment 
T.: do 30. 12. 2015 
 
Plnenie: úloha splnená 
Mgr. Miroslava Takács Snopková informovala o výsledkoch rokovania medzi MŽP SR a 
UGKK, ktoré sa konalo dňa 18. 01.2016. Pôvodne GKÚ/ÚGKK navrhlo znenie zmluvy 
v súlade so zákonom č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 
� Na rokovaní bolo dohodnuté – ÚGKK vypracuje „kombinovanú“ zmluvu/dohodu o 

spoločnom využívaní súborov priestorových údajov, ktorá sa bude opierať o zákon č. 
3/2010 o NIPI, nakoľko sú všetky dotknuté inštitúcie povinnými osobami a tiež o zákon č. 
215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, ktorým budú pokryté 
všetky potrebné údaje. 

� ÚGKK pripraví znenie návrhu dohôd v zmysle dohodnutého a v termíne do 29. 01. 2016 
zašle MŽP SR na pripomienkové konanie 

� MŽP SR tiež odporúča pri realizácií úprav použiť Šablónu Špecifikácie licencie INSPIRE 
pre súbory priestorových údajov tvoriacich tvoriacu prílohu C.1 Usmernenia k 
„Nariadeniu o prístupe inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám 
priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok“2  

• O výsledku rokovania bude MŽP SR informovať členov KR NIPI. 
 
 
Úloha 3/2015 KR-2: 
Ministerstvo vnútra SR podá Ing. Tuchyňovi PhD. /na vedomie predsedovi a tajomníkovi KR 
NIPI/  informatívnu správu o aktuálnom stave harmonizácie adries s tým, že táto skupina 
bude harmonizovaná najneskôr do 30. 12. 2015 
Z.: Ing. Fako 
T.: do 30. 10. 2015 informácia 
 
Plnenie: úloha splnená. 

                                                 
1 http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/state-of-play 
2 
http://inspire.enviroportal.sk/Upload/documents/20150010%20DSSGuidanceDocument_v5.0slovenskaverzia_fi
nal.doc 
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Ing. Tuchyňa PhD. informoval, že p.Ing. Fako po predbežnej komunikácii zaslal 2 súvisiace 
dokumenty "Návrh metaúdajového profilu pre Register Adries3" a "Register adries v kontexte 
INSPIRE4 ". Ing. Fako informoval, že údaje Registra adries budú sprístupnené v súlade s 
legislatívnymi požiadavkami INSPIRE prostredníctvom Portálu Otvorených údajov v 
priebehu 1 mesiaca.  
 
Úloha 1/2016 KR-1 
Ing. Fako zašle informáciu o zverejnení údajov z Registra adries účastníkom zasadnutia 
KR NIPI zo dňa 27.01.2016 
Z.: Ing. Fako 
T: do  29. 02. 2016 
 
 
Úloha 4/2015 KR-2 
Všetci členovia KR zašlú Ing. Žiačikovi /na vedomie tajomníkovi KR/ svoje návrhy, námety, 
či  pripomienky k možnostiam procesu spresňovania zoznamu Povinných osôb.   
Z.: všetci členovia KR NIPI 
T.: do 30. 11. 2015 
 
Plnenie: úloha čiastočne splnená. 

Tajomník KR NIPI informoval, že informáciu o splnení úloh mu poslali: RNDr. 
Ľuboslav Škoviera, Ing. Katarína Leitmannová, Ing. Peter Hudec,  Ing. arch. Ivan Vaš a Ing. 
Nadežda Nikšová. 

Ing. Žiačik zdôraznil, že je potrebné, aby úlohu splnili všetci členovia. Je to úloha 
stála, bude permanentne kontrolovaná. Musí byť jasné, ktorá povinná osoba zodpovedá (ďalej 
PO) za ktoré údaje. Zoznam PO je priebežné aktualizovaný na webstránkach5. 

Ing. Tuchyňa PhD. upozornil, že aktualizácia zoznamu PO by mala ísť až na úroveň 
tried objektov a atribútov.  
Upozornil ďalej na potrebu riešenia nasledovných rozporov:  

1./ V stanovisku ÚGKK sa uvádza: „ÚGKK SR nie je povinnou osobou za tému 
Sústavy súradnicových sietí, táto téma skôr patrí Štatistickému úradu alebo niekomu, kto ju 
vypublikuje pre celú EÚ: "Téma GGS nespadá do pôsobnosti ÚGKK SR, nevyplýva nám táto 
úloha ani zo zákona č.215/1995. Žiadame týmto o vyčiarknutie ÚGKK SR zo zoznamu 
povinných osôb k téme GGS." 
Uvedená požiadavka bola akceptovaná, pričom bola otvorená otázka nevyhnutnosti gestorstva 
na národnej úrovni k tejto téme.  
Ing. Tóth konštatoval, že ŠÚ SR sa zatiaľ k tejto téme nehlási. Táto téma odborne, ani vecne 
nepatrí ŠÚ SR, pričom uviedol, že na jej prípadné zabezpečenie nedisponujú potrebnými 
kapacitami. 
Ing. Deák uviedol, že koordinačné stretnutie k tomuto rozporu sa už konalo Stretnutie sa 
konalo na pôde ÚGKK dňa 24. 09. 2014 za účasti zástupcov: 
ŠÚ SR: Ing. Ondrej Zahn 
ÚGKK SR: Ing. Katarína Leitmannová 
GKÚ:   Mgr. Ľuboslav Michalík, Ing. Valéria Hutková 
VÚGK: Ing. Peter Deák, Ing. Kinga Dombiová. 
Zápis zo stretnutia je k dispozícii u účastníkov stretnutia..  

                                                 
3 
http://inspire.enviroportal.sk/upload/interoperability/mapping_tables/AD/Navrh_metaudajoveho_profilu_Registr
a_adries_SR_v2.docx 
4 
http://inspire.enviroportal.sk/upload/interoperability/mapping_tables/AD/Register_adries_v_kontexte_INSPIRE.
doc 
5 http://inspire.enviroportal.sk/povinne_osoby/ 
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Sústavy súradnicových systémov, resp.  gridy majú špecifický charakter v porovnaní s 
ostatnými témami zadefinovanými INSPIRE. Na rozdiel od ostatných tém Gridy 
nereprezentujú tematické údaje, ktoré je možné zobrazovať, alebo ukladať, avšak poskytujú 
základnú funkcionalitu harmonizovanej a interoperabilnej lokalizácie priestorových objektov 
definovaných údajovými špecifikáciami pre iné témy6.  
 
2./ MPRV SR na základe požiadavky štátneho podniku Plemenárske služby Slovenskej 
republiky (ďalej len „PS SR, š. p.“) navrhuje upresniť či uvedená rezortná organizácia je 
alebo nie je povinnou osobou v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 3/2010 Z. z. (pripájame 
vyjadrenie PS SR, š. p.:  „Objasniť pre dané subjekty, kto je a kto nie je povinná osoba v 
rámci NIPI/INSPIRE. Zatiaľ stále nie je jasné či sme (PS SR, š. p). alebo nie sme povinná 
osoba v rámci NIPI/INSPIRE. Už viackrát sme podali túto informáciu (v dotazníkoch, na 
stretnutiach k NIPI, ...). PS SR, š.p. v systéme Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat 
(ďalej len „CEHZ“), čo sa týka priestorových údajov, má zaznamenané (spravuje, resp. 
uchováva) len GIS X a GIS Y  súradnice fariem (S-JTSK). PS SR, š. p. neprevádzkuje žiadny 
GIS s mapami, vrstvami a pod. Každej novozaloženej farme pridelí súradnice príslušná RVPS 
(ŠVPS SR) pri schvaľovaní chovu. Čiže súradnice prideľuje – vytvára ŠVPS SR. Následne sa 
tieto súradnice z potvrdeného tlačiva „Registrácia chovu“ zaslaného chovateľom zapíšu pri 
registrácii farmy v CEHZ do databázy k danej novovzniknutej farme. Pri farmách sa evidujú 
samozrejme ďalšie údaje (majitelia, držitelia, zvieratá, vet. kontroly, atď.“). 
Štátny podnik Plemenárske služby Slovenskej republiky je organizáciou založenou ústredným 
orgánom štátnej správy (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) v zmysle čoho je podľa 
§ 3 ods. 1 zákona č. 3/2010 Z. z. povinnou osobou. Uvádzaná priestorová reprezentácia fariem ako aj 
ďalšie relevantné objekty a atribúty spadajú na základe predbežného posúdenia relevantných 
údajových špecifikácií do viacerých tém ako napr. "Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia 
akvakultúry, Využitie územia, alebo Dopravné siete".   
 
Úloha 5/2015 KR-2 
Všetci členovia KR NIPI zaktualizujú zoznam zástupcov organizácií zriadených 
ministerstvami v rámci svojej pôsobnosti v expertnej skupine NIPI. Aktualizovaný zoznam 
zašlú na adresu tajomníka es_nipi - jan.tobik@sazp.sk, na vedomie tajomníkovi KR NIPI 
Z.: Predseda ES NIPI Ing. Žiačik  
     Ing. Tóbik, tajomník ES NIPI 
T: Do  30. 11. 2015 
 
Plnenie: Tajomník KR NIPI informoval, že informáciu o splnení úloh mu poslali: RNDr. 
Ľuboslav Škoviera, Ing. arch. Ivan Vaš, a Ing. Peter Hudec. V zmysle informácie Ing. Tóbika 
bol verejne dostupný zoznam členov ES NIPI7 aktualizovaný. 
Plnenie úlohy sa posúva na 26.02.2016. 
 
Úloha 6/2015 KR-2 
Ing. Leitmannová zvolá rokovanie pracovnej skupiny k téme „Hydrografia“ 
Z.: Ing. Leitmannová  
T: Do  15. 11. 2015 
 
Plnenie: úloha splnená v termíne. Záznam bol sprístupnený prostredníctvom webstránok 
INSPIRE8. 
 
Úloha 7/2015 KR-2 
Všetci členovia KR zašlú predsedovi ES /na vedomie tajomníkovi KR/ svoje požiadavky na 
úlohy pre ES NIPI ako i KR NIPI na r. 2016 

                                                 
6 http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GG_v3.1.pdf 
7 http://inspire.enviroportal.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi 
8 http://inspire.enviroportal.sk/upload/interoperability/meetings/20151028_HY_UGKKSR_MZPSR_zapis.doc 
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Z.: všetci členovia KR 
T: Do  30. 11. 2015 
 
Plnenie: Tajomník KR NIPI informoval, že väčšina členov úlohu splnila. 
Ing. Tuchyňa, PhD. (SAŽP) poskytol stanovisko k zaslaným námetom: 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: 
 
MPRV SR obdržalo od Národného lesníckeho centra (ďalej len „NLC“) požiadavku na úlohy 
pre ES NIPI na rok 2016. 
Pripájame vyjadrenie NLC: 
 
 NLC: ES NIPI by sa mohla zhodnúť a zdieľať šablónu (národná schéma ?) pre kešované 
služby priestorových údajov, niečo ako štandard pre tieto služby. Mohol by to byť napríklad 
súbor vo formáte xml. 
SAŽP, ÚGKK SR: Predmetná aktivita bola realizovaná prostredníctvom špecifickej pracovnej 
skupiny zriadenej v rokoch 2012 - 2013 . Výsledkom aktivít bol návrh štandardu pre 
"Tailovanie zobrazovacích služieb", ktorý umožní harmonizované zobrazovanie týchto 
služieb pri štandardných úrovniach detailu. Výsledkom diskusie je záujem iniciovať stretnutie 
pre prípravu tohto štandardu na predloženie do Komisie pre štandardizáciu Informačných 
systémov verejnej správy9. Návrh štandardu bude členom KR NIPI doručený ako príloha 
záznamu z dnešného rokovania. 
K uvedenému boli prijaté nasledovné úlohy: 
 
Úloha 2/2016 KR-1 
Všetci členovia KR NIPI zašlú pripomienky k dokumentu: Návrh štandardu pre tvorbu 
dlaždíc pre „tilované“ služby pre potreby SR. 
 
Z.: Všetci členovia KR 
T.: do 26. 02. 2016 
 
Úloha 3/2016 KR-1 
ÚGKK zvolá rokovanie k štandardu pre Tailovacie služby. 
 
Z.: Ing. Leitmannová 
T: do  30. 03. 2016 
  
NLC:  Zaistiť, ak to bude možné, aby mali členovia ES prístup k príslušným štandardom a 
normám súvisiacich s INSPIRE. 
SAŽP: Pre podstatnú časť implementácie požiadaviek INSPIRE by mal postačovať súčasný 
legislatívne záväzný rámec (Smernica, Vykonávacie predpisy, Zákon a Vyhláška) ako aj 
súvisiaca technická dokumentácia (Usmernenia, Údajové špecifikácie a pod.). Niektoré 
štandardy (Open Geospatial Consortium,) sú verejne dostupné10.  Čiastočný prístup k 
ISO/CEN normám môže byť realizovaný prostredníctvom aktívnej participácie na 
štandardizačných aktivitách, avšak ak je to nevyhnutné samotnú implementáciu 
prostredníctvom konkrétnych štandardov musia Povinné osoby zabezpečiť vlastnými 
kapacitami.  Ing. Tuchyňa overí možnosti dostupnosti štandardov prostredníctvom Technickej 
komisie 89 Geodézia a kartografia11.  
 
NLC:  Zostaviť poradný tím, ktorý by bol odborne a časovo spôsobilí asistovať dotknutým 
subjektom pri konsolidácií priestorových údajov, údajových sád, služieb... 
                                                 
9 http://informatizacia.sk/komisia-pre-standardizaciu-isvs-/22465s 
10 http://www.opengeospatial.org/docs/is 
11 http://medzdok.sutn.sk/tnk/details.php?cislo_tnk=89 
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SAŽP: Rezort MŽP SR si je vedomý dôležitosti podpory povinných osôb v procese plnenia 
legislatívnych povinností za oblasť harmonizácie a interoperability priestorových údajov a ich 
služieb. Na druhej strane samo čelí kapacitným limitom na zabezpečenie týchto povinností v 
oblasti svojich kompetencií. Pre nadviazanie na aktivity v tejto oblasti iniciované v roku 2015 
(Zber mapovacích tabuliek12) MŽP SR preto navrhuje pokračovať v týchto aktivitách 
dvojfázovou formou koordinovaných stretnutí na úrovni zastúpenia rezortov a samosprávy tak 
ako je to v súčasnosti v KR NIPI, ak tieto prejavia záujem. Neskôr je možné tento zoznam 
rozšíriť o povinné osoby ktoré disponujú priestorovými údajmi , ktoré spadajú do definícií 
INSPIRE Tém a neboli identifikované v rámci súčasného zastúpenia v KR NIPI.  
 
Prvá fáza bilaterálnych stretnutí iniciovaných MŽP SR by bola zameraná na identifikáciu 
existujúcich priestorových údajov a ich predbežné mapovanie na INSPIRE UML model. 
Stretnutia budú vyžadovať prípravu na strane MŽP SR ako aj Povinných osôb, tak aby na 
stretnutí mohli kompetentní zástupcovia konštruktívne identifikovať existujúce údaje, 
prípadne problémy a ich možné riešenia. Stretnutia môžu byť spojené s krátkym zaškolením o 
možnostiach transformácie údajov pre naplnenie požiadaviek INSPIRE. 
 
Po absolvovaní prvého kola stretnutí a zmapovaní situácie na rezortnej úrovni bude možné 
pristúpiť k druhému kolu stretnutí pre koordináciu zabezpečenia národných sád údajov pre 
jednotlivé témy INSPIRE s relevantnými povinnými osobami.  
 
Úloha 4/2016 KR-1 
Členovia KR NIPI oznámia záujem o zorganizovanie prvej fázy bilaterálnych stretnutí 
zástupcom MŽP SR (ondrej.kliment@enviro.gov.sk,martin.tuchyna@sazp.sk). 
Z.: Všetci členovia KR NIPI 
T: do  29. 02. 2016 
 
K bodu 3 

Odpočet harmonogramu úloh KR NIPI za rok 2015 (Marek Žiačik) 
Ing. Žiačik informoval, že z celkového počtu 13. úloh v zmysle schváleného 

harmonogramu úloh KR NIPI na r. 2015 bolo splnených 5 úloh, čiastočne splnených 7 úloh a 
nesplnené boli 2 úlohy. Nesplnené a čiastočne nesplnené úlohy boli presunuté do návrhu úloh 
na tento rok. Odpočet úloh KR NIPI za rok 201513. 

Tajomník KR informoval, že aktuálne rokovanie je 11. od začiatku činnosti KR. Podal 
informáciu o priebehu rokovaní. Ako problémové uviedol nie dôsledné plnenie jednotlivých 
úloh, a to aj v prípadoch, kedy bola požadovaná jednoduchá, časovo nenáročná informácia, 
neochota jednotlivých členov čo i len komunikovať bez opakovaných urgencií, a 
v jednotlivých prípadoch aj opakovaná neúčasť na rokovaniach KR. Najhoršiu účasť 
dlhodobo vykazuje MŠVVŠ SR, ktorého zástupca sa nezúčastnil v r. 2015 ani jedného 
rokovania, rovnako nie je prítomný ani na tomto rokovaní. Celkovo sa zúčastnil zástupca 
rezortu na 27% rokovaní.  

Predseda KR NIPI požiadal tajomníka o vypracovanie prehľadu účasti na jednotlivých 
rokovaniach s tým, že účasť na rokovaniach bude riešiť na úrovni ministra. Každý z členov 
má možnosť poslať na rokovanie svojho zástupcu. Rovnako nepripúšťa možnosť oznámenia 
neúčasti v deň konania rokovania. Opätovne upozorňuje, že ak sa člen KR NIPI nemôže 
rokovania zúčastniť, oznámi mu túto skutočnosť /na vedomie tajomníkovi/  a požiada o 
ospravedlnenie s tým, že zabezpečí na rokovaní účasť svojho zástupcu. 

Ing Marek Žiačik navrhuje, aby na najbližšie rokovanie KR NIPI bol prizvaný aj 
zástupca Štátnej inšpekcie životného prostredia. 

Po diskusii prijala KR NIPI nasledovné uznesenie: 
                                                 
12 http://inspire.enviroportal.sk/implementacne-pravidla/interoperabilita/harmonizacia-dajov-mapovacie-tabuky 
13 
http://inspire.enviroportal.sk/Upload/KR_ES_NIPI_documents/20160127_KR_NIPI/KRNIPI_harmonogram_ulo
h_odpocet_2015.doc 
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Uznesenie 1/2016 KR-1 
KR NIPI berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení úloh za r. 2015. 
 
 
K bodu 4 

EC REFIT, aktualizácia priorít a bilaterálne stretnutie (Martin Tuchyňa) 
Ing. Tuchyňa PhD. informoval, že v súvislosti so závermi posledného rokovania INSPIRE 
MIG-T a MIG-P v Decembri 2015 (Rím)14 dochádza vo väzbe na hodnotenie procesu 
implementácie INSPIRE ako aj celkového zjednodušenia právnych predpisov EÚ a 
znižovaním nákladov s ich uplatňovaním k prehodnoteniu doterajších priorít pri plnení 
existujúcich legislatívnych záväzkov.  
Európska komisia (EK) poukazuje na neuspokojivý stav implementácie INSPIRE v Európe a 
aktívne hľadá spôsoby na zlepšenie tejto situácie.  
Medzi tieto opatrenia patrí prehodnotenie prioritizácie identifikácie, popisu a sprístupnenia 
všetkých digitálnych súborov priestorových údajov v prílohách I-III. Ako prioritné údaje EK 
identifikuje datasety pre monitoring, hodnotenie a reporting environmentálnej legislatívy v 
súlade s čl.1 Smernice INSPIRE podľa prioritnej schémy s podporou údajov z ostatných tém a 
domén: 
 

 
Obr. 1 Prioritizácia harmonizácie údajov INSPIRE 

 
Ďalším opatrením je iniciácia série bilaterálnych stretnutí zástupcov EK so zástupcami 
členských štátov EÚ. Ich hlavným cieľom je príprava stanoviska SR k výsledkom analýzy 
implementácie INSPIRE v SR a súvisiacim otázkam, ako aj prezentácia akčného plánu SR pre 
implementáciu identifikovaných medzier a naplnenie legislatívnych INSPIRE záväzkov v 
období rokov 2017-2020. Slovenská republika je spolu s Českou republikou v komunikácii 
pre prípravu tohto stretnutia v prvom štvrťroku 2016. Predbežný termín bilaterálneho 
stretnutia bol stanovený na 11.marca 2016 v Bruseli.  
 
 

                                                 
14 https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-p/wiki/3rd_MIG-P_meeting  
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Úloha5/2016 KR-1 
 
Ing. Tuchyňa pripraví návrh stanoviska SR, ktoré sprístupní členom KR NIPI na jeho 
doplnenie a úpravu pre prípravu konsolidovanej verzie za SR. 
Ing. Ondrej Kliment bude informovať členov KR NIPI o výsledkoch tohto bilaterálneho 
stretnutia.  
Z.: Ing. Tuchyňa, Ing. Kliment  
T: do  29. 02. 2016 
 
Ing. Tuchyňa ďalej informoval o príprave SK národného implementačného seminára, ktorého 
cieľom je poskytnúť príspevok SR do série seminárov organizovaných EK s cieľom 
poskytnúť neformálny prehľad implementácie INSPIRE v SR a prispieť k zdieľaniu 
skúseností pri implementácii INSPIRE s ďalšími krajinami EÚ. Termín webináru bol 
stanovený na štvrtok 10.marca 2016 od 10:00 - do 11:30.  
 
Úloha 6/2016 KR-1 
Ing. Tuchyna pripraví návrh SK príspevku do webinára, ktorý sprístupní členom KR 
NIPI i formou verejnej konzultácie na jeho doplnenie a úpravu pre prípravu 
konsolidovanej verzie za SR. 
Z.: Ing. Tuchyňa  
T: do  29. 02. 2016 
 
Poslednou časťou tohto bodu bolo predstavenie šablóny15 pre zber údajov na stanovenie 
nákladov implementácie INSPIRE pre najbližší INSPIRE Reporting 2016. 
 
Informácie zo šablóny budú predstavovať vstup na úrovni jednotlivých rezortov a samosprávy 
zastúpených v KR NIPI za obdobie rokov 2013-2015. Pri jej napĺňaní nie je potrebné vyplniť 
všetky položky, len tie ku ktorým je možné vyčísliť náklady vo finančnej hodnote, prípadne 
vo forme vynaložených človekodní. V prípade absencie explicitných údajov, je potrebné 
použiť odborný odhad. Pokiaľ je niektorá časť irelevantná, ponecháva sa nula.  
 
Úloha 7/2016 KR-1 
Členovia KR NIPI zašlú informácie o nákladoch implementácie INSPIRE pre najbližší 
INSPIRE reporting 2016 prostredníctvom predmetnej šablóny na email adresy 
inspire_sk@sazp.sk a vladimir.macura@sazp.sk 
Z.: Všetci členovia KR NIPI 
T: do  15. 04. 2016 
         

V rámci diskusie vystúpili: 
Ing. Deák: Sú už identifikované prioritné témy? 
Ing. Tuchyňa PhD.: Informoval, že zatiaľ bol EK sprístupnený prvý návrh prioritných 

datasetov16, ktorý však bude ešte upresnený. Podstatná väčšina prioritných údajov však spadá 
do oblasti environmentálnej legislatívy, čo indikuje očakávané zabezpečenie podstatnej časti 
údajov zo strany  MŽP SR. 
 
Viac informácií je k dispozícii v prezentácii k danému bodu17. 
 
      

                                                 
15 
http://inspire.enviroportal.sk/Upload/KR_ES_NIPI_documents/20160127_KR_NIPI/INSPIRE_SK_Reporting_st
anovenie_nakladov_sablona_sk.xls 
16 https://ies-
svn.jrc.ec.europa.eu/attachments/download/1309/INSPIRE%20priority%20dataset%20identification%20draft.xls 
17 inspire.enviroportal.sk/Upload/KR_ES_NIPI_documents/20160127_KR_NIPI/20160127_KR_NIPI_04.pdf 
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K bodu 5 
Harmonogram úloh KR NIPI na rok 2016 (Marek Žiačik, Martin Tuchyňa) 

Návrh harmonogramu úloh na r. 2016 (ďalej iba harmonogram) bol zaslaný všetkým členom 
KR NIPI v prílohe pozvánky na rokovanie dňa 20.01.2016.  

Ing. Tuchyňa PhD. informoval, že navrhnuté úlohy obsahujú jednak úlohy, ktoré sa 
nepodarilo v uplynulom roku realizovať v plnej miere ako aj nové úlohy reflektujúce aktuálne 
požiadavky INSPIRE.  

Na základe diskusie bolo dohodnuté, že v úlohe 5: Vyhodnotenie inventarizácie 
INSPIRE mapovacích tabuliek (Zoznam identifikovaných mapovacích tabuliek) sa mení 
termín na 03/2016.  

K tomuto bodu následne prijala KR NIPI nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie 2/2016 KR-1: 
KR NIPI jednohlasne schvaľuje prerokovaný Harmonogram úloh KR NIPI na r. 201618. 
 
K bodu 6 
Implementácia INSPIRE v ČR (Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentúra 
životního prostředí) 

Ing. Jitka Faugnerová prijala pozvanie na rokovanie KR NIPI. Informovala, akým 
spôsobom je zabezpečované plnenie Smernice INSPIRE v ČR aj vo väzbe na aktivity 
prezentované a diskutované v bode 4 tohto stretnutia:  
KOVIN je poradným orgánom ministra ŽP ČR, pracuje od r. 2010. Schádza sa 3-4x ročne. 
Zabezpečuje strategické rozhodovanie v oblasti implementácie INSPIRE. Má 22 členov. 
Predsedom je štátny tajomník MŽP ČR. Členmi sú zástupcovia orgánov verejnej moci, ako i 
profesných organizácií. KOVIN má 5 technických pracovných skupín:  

• TPS pre metadata 
• TPS pre data 
• TPS pre minotring, reporting a financie 
• TPS pre služby 
• TPS pre vzdelávanie 
• TPS pre stratégiu. 

KOVIN vypracováva strategické dokumenty, ako napr.: 
• Národný metadatový profil, v súčasnej dobe sa pripravuje už 4. verzia,  
• Sledovanie nákladov na implementáciu INSPIRE 
• Stratégia: vytvorená s cieľom efektívneho vynakladania prostriedkov pri 

implementácií Smernice INSPIRE 
Prezentovaný bol koncept národných dátových sad pre INSPIRE ako aj informácia o 
aktivitách zameraných na dosiahnutie súladu s legislatívnymi požiadavkami pre jednotlivé 
prílohy Smernice. Konštatovala, že už od prvých rokov prebieha komunikácia aktivít KOVIN 
prostredníctvom podujatí spoluorganizovaných s MŽP SR, resp. SAŽP. Uviedla niekoľko 
príkladov spolupráce, ktorú hodnotila ako jednoznačne pozitívnu. Česká republika taktiež 
pripravuje príspevok do série Webinárov INSPIRE na termín 11.02.201519. 
 
 
Viac informácií je v prezentácii k danému bodu20. 
  
 
 

                                                 
18 
inspire.enviroportal.sk/Upload/KR_ES_NIPI_documents/20160127_KR_NIPI/KRNIPI_navrh_harmonogram_ul
oh_2016.doc 
19 https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/National_implementation_webinars 
20 inspire.enviroportal.sk/Upload/KR_ES_NIPI_documents/20160127_KR_NIPI/KOVIN_Faugnerova_final.pdf 
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K bodu 7: 
Úlohy pre ES na r. 2016 (všetci členovia) 
 Tajomník KR informoval, že nedostal žiadne podnety, ani požiadavky na prerokovanie 
v ES, resp. jednotlivých TPS.,  
 Predseda KR zdôraznil, že návrhy, požiadavky, podnety, na riešenie úloh pre ES môžu 
posielať členovia KR permanentne. Tieto je potrebné poslať jemu, ďalej tajomníkovi S Ing. 
Tóbikovi /jan.tobik@sazp.sk/, na vedomie tajomníkovi KR. 
K úlohe neboli prijaté žiadne úlohy. 

 
 
K bodu 8 

Diskusia a záver 
V rámci diskusie vystúpili: 
Ing. Tuchyňa PhD.: V nadväznosti na úlohu 4/2014 KR-3, v ktorej sa riešilo 

zabezpečenie ortofotomapy Slovenska a DMR požiadal plk. Ing. Maroša Miškolciho o 
informáciu, aký pokrok nastal od r. 2014. Zdôraznil, že napr. v ČR je ortofotografické 
zobrazenie ako prehľadávacia služba disponibilné od 06/2015. Údaje vo formáte TIFF budú 
disponibilné od 06/2016 a sťahovacia služba WCS bude sprístupnená od 06/2016. 

Plk. Ing. Maroš Miškolci informoval, že medzičasom bola spracovaná štúdia, ktorá má 
však iba odporúčací charakter, neobsahuje žiadne úlohy. A do volieb sa s touto úlohou zrejme 
nebude robiť už nič. 

Na základe diskusie prijala KR nasledovnú úlohu: 
 
 
Úloha 8/2016 KR-1 
Plk. Ing. Maroš Miškolci pripraví a prostredníctvom taj. KR NIPI rozošle všetkým členom 
informáciu o stave zabezpečenia ortofotomapy Slovenska a DMR. 
 
Z.: Plk. Ing. Maroš Miškolci 
T.: do 29.02.2016 

 
Ing. Martin Koška: požiadal prítomných o informáciu, či je disponibilný číselník 

organizácií verejnej správy aj s klasifikáciou zaradenia organizácií v rámci rezortov. Na 
portáli VS táto informácie nie je., 

Ing. Tóth: informoval, že je vypracovaný register orgánov verejnej moci. No väzby 
v ňom nie sú definované, nakoľko sa na ňom ešte stále pracuje. Podrobnejšie informácie pošle 
členom KR NIPI prostredníctvom tajomníka KR. 

Na základe diskusie prijala KR NIPI nasledovnú úlohu: 
 

Úloha 8/2016 KR-1 
Ing. Tóth vypracuje informáciu o aktuálnom stave registra orgánov verejnej správy, ktorú 
dodá tajomníkovi KR NIPI 
Z.: Ing. Štefan Tóth 
T.: do 29.02.2016  

 
Ing. Peter Deák informoval, že ÚGKK voľne poskytuje WMS pre ortofotosnímky. 21 
 
Na záver predseda KR Ing. Ondrej Kliment zhrnul priebeh rokovania. Zrekapituloval 

prijaté úlohy a závery z rokovania. Prezentácie z rokovania budú sprístupnené spolu 
so záznamom na webstránkach  INSPIRE.SK 22 
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Poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a rokovanie ukončil. 
 
Zapísal:   
Ing. arch. Vladimír Macura 
Ing. Martin Tuchyňa PhD. 

 
 

Schválil:  
Ing. Ondrej Kliment, predseda KR NIPI 
 
Príloha: 
 
Návrhu štandardu pre tvorbu dlaždíc pre „tilované“ služby pre potreby SR 

                                                                                                                                                         
21  https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_ortofoto_wms/service.svc/get 
22 http://inspire.enviroportal.sk/koordinacia/rove-sk/kr-nipi/zaznamy-kr-nipi 


