Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov projektu:
Register priestorových informácií
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V SR je vytvárané a evidované rozsiahle množstvo referenčných a účelovo-tematických priestorových údajov,
distribuovaných podľa potrieb záujmu (napr. polohopis, výškopis, vlastnícke práva, enviroinformácie, dopravné siete,
zdravotné, geologické informácie a pod.) z rôznych údajových zdrojov charakterizujúcich objekty a javy v prírode a
spoločnosti v rôznej kvalite a aktuálnosti. Verejná správa v širokej škále riadiacich a rozhodovacích procesov využíva
informácie, ktoré sú vo veľkej miere závislé od geografickej polohy resp. spracováva informácie, na ktoré môžu byť
úzko naviazané rôzne priestorové informácie. V súčasnosti neexistuje v SR jednotná evidencia priestorových údajov
tvorených vo verejnej správe a privátnom sektore. Každý rezort, prostredníctvom organizácií vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti, vytvára alebo uchováva nejaké priestorové informácie a tvorí vlastné údajové zdroje podľa svojich
potrieb, často aj v špecifickej štruktúre a forme. Takto udržiavané resp. uchovávané priestorové informácie nie sú
štandardizované, centrálne dostupné a tým dochádza k ich nejednotnosti v štruktúre, zbere, umiestnení, k duplicite
údajov, k nejednoznačnosti ich interpretácie.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou projektu Registra priestorových informácií (RPI) sa vytvorí jeden zo základných registrov v zmysle NKIVS.
Realizáciou projektu sa dosiahne vytvorenie RPI, ktorý bude obsahovať jednotný a údajovo konzistentný zdroj o
priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov pre integračné varianty
zapojenia sa inštitúcií verejnej správy do Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI). RPI umožní
sprístupnenie priestorových informácií, ktoré budú použiteľné pre potreby štátnych orgánov, orgánov samosprávy,
fyzické a právnické osoby a jeho uvedenie do prevádzky. Údajová štruktúra RPI bude obsahovať metaúdaje o
priestorových informáciách podľa príslušných vykonávacích predpisov Smernice INSPIRE, prostredníctvom ktorých
je zadefinovaná štruktúra a obsah metaúdajov. Sprístupnením elektronických služieb RPI a zabezpečením ich
podpornej funkcionality sa umožní ich použiteľnosť na právne úkony. Vytvorenie RPI umožní efektívnu integráciu RPI
do celkovej architektúry eGovernmentu a poskytovanie elektronických služieb RPI iným modulom IS VS.
c) Spôsob realizácie projektu
Vybudovanie registra priestorových informácií v súlade s NKIVS tak, aby fungoval ako samostatný systém
a obsahoval jednotný a dátovo konzistentný zdroj priestorových údajov všetkých povinných osôb si vyžaduje:
• vybudovať integračné rozhrania (služby) na existujúce zdrojové registre povinných osôb;
• zaviesť služby RPI pre sprístupnenie údajov prostredníctvom RPI;
• zaviesť eGovernment služby ako aj služby IS;
• vytvoriť integračné rozhranie pre pripojenie RPI na ostatné ISVS.
Vytvorenie RPI sa bude realizovať postupným vytváraním a nasadzovaním komponentov v zmysle referenčnej
architektúry RPI a to realizáciou nasledovných aktivít: analýza a dizajn IS, implementácia IS, testovanie IS, nasadenie
IS, obstaranie a nasadenie HW a SW licencií. Podporné aktivity budú realizované v rozsahu Riadenia projektu a
Publicity a informovanosti. Realizácia projektu umožní podporovať procesy poskytovania definovaných služieb
a vytvorí potrebnú IKT infraštruktúru: realizácia RPI bude mať priamy dopad na organizačnú štruktúru a procesy
súvisiace so zabezpečením poskytovania e-služieb dotknutých IVS.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizáciou projektu dôjde k umožneniu poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy v zmysle smernice
INSPIRE a zákona o NIPI. Priamym prínosom bude zvýšenie dostupnosti priestorových údajov, zjednodušenie ich
použitia v praxi, zlepšenie schopnosti zdieľania dát a zníženia nákladov na ich integráciu. Projekt umožní zlepšenie
prístupu k priestorovým údajom v rámci rozhodovacích procesov, pre docielenie vyššej kvality rozhodovania, umožní

podporu efektívneho využívania verejných financií v procese zberu a správy priestorových údajov (zamedzenie
duplicity a suplovania dostupnosti priestorových údajov). Projekt vytvorí platformu pre užšiu spoluprácu so
súkromným a akademickým sektorom. Spoločenský prínos sa prejaví aj pri integrácii priestorových údajov, ktoré
napomáhajú dosiahnutiu rovnováhy medzi ochranou a využívaním krajiny (efektívny manažment krajiny).
Prevádzkové prínosy z perspektívy jednotlivých inštitúcií je možné definovať ako podporu opätovného použitia
existujúcich priestorových údajov, znižovanie nákladov na správu využitím spoločnej infraštruktúry a podporu
lepšieho rozhodovania – modelovanie alternatívnych situácií.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Realizácia RPI je súčasťou informatizácie spoločnosti a budovania eGovernmentu na Slovensku. Realizáciou
projektu dôjde k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy v oblasti poskytovania
priestorových informácií. Priamym dôsledkom bude zvýšenie využívania internetu pri komunikácii s verejnou správou
a zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov, ktorí komunikujú s IVS za účelom získania
priestorových informácií. Občania a podnikatelia nebudú nútení osobne navštíviť IVS v prípade potreby získania
informácií o priestorových údajoch, čím nepriamo dôjde k zníženiu strávenia času vybavovaním agendy.
Elektronizácia procesov súvisiacich s riešením poskytovania priestorových informácií na strane IVS prinesie skrátenie
času potrebného na vybavenie jednotlivých agend. Realizácia projektu neovplyvní len procesy poskytovania služieb
a IKT infraštruktúru NIPI, ale bude mať priamy dopad na organizačnú štruktúru a procesy súvisiace so zabezpečením
poskytovania e-služieb.
Projekt umožní IVS zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a prinesie zlepšenie procesov na
strane poskytovania týchto služieb.
Výška schválenej pomoci:
6 499 333,20 €
Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
VK 09.12.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Norbert Molnár, Kornélia Čajková
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú os
1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o delegovaní právomocí
z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo dňa 22.12.2009, v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o schválení/neschválení žiadostí o nenávratný
finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s odporúčaním
Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

