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ABSTRAKT 
Príspevok sa zameriava na štandardizáciu informácií v oblasti životného prostredia. Prezentuje dôležitosť 
priestorových informácií, ktoré sa nachádzajú v katalógu objektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky. 
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ABSTRACT 
This paper presents of standardize spatial data of the environment. It presents the importance of spatial 
information contained in the catalog of objects of the Ministry of Environment of the Slovak Republic.  
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Úvod 
 
Smernica 2007/2/ES prijatá 14. marca 2007, predstavuje právny rámec pre vytvorenie a prevádzkovanie 
infraštruktúry priestorových informácií v Európe za účelom formulovania, implementácie, monitorovania a 
vyhodnocovania politík spoločenstva na všetkých úrovniach a poskytovania verejných informácií v oblasti 
priestorových dát. 
Na základe európskej smernice INSPIRE, boli všetky členské štáty Európskej únie povinné transponovať jej 
ustanovenia do národnej legislatívy v termíne do 15.5.2009. Slovenská republika túto povinnosť splnila, 
prostredníctvom prijatia samostatného zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, skrátene 
zákona o NIPI (Národná infraštruktúra pre priestorové informácie).  
Legislatívny proces prijímania zákona NR SR č. 3/2010 Z. z. sa pre svoju komplexnosť oproti stanovenému 
termínu zdržal, pričom dňa 02.12.2009 bol v rámci 44. schôdze NR SR schválený vládny návrh zákona o NIPI v 
znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.  
V zmysle schváleného znenia, zákon NR SR č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 
nadobudol účinnosť dňa 01.02.2010. 
Okrem zákona o NIPI v roku 2011 nadobudla účinnosť i Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej 
infraštruktúre pre priestorové informácie. 
V súlade s plánom legislatívnych úloh vlády bol dňa 12.11.2015 schválený zákon NR SR č. 362/2015 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 3/2010 Z. z. o NIPI. Zákon nadobudol účinnosť dňa 01.05.2016. 
 
Národná infraštruktúra pre priestorové informácie  
 
Jednou z hlavných podmienok vzájomnej výmeny a zdieľania informácií, ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov 
(informačných systémov); je ich štandardizácia. Ak nie sú informácie štandardizované, je potrebné ich 
transformovať, aby boli vzájomne kompatibilné. Preto je nutné vytvoriť jednotný štandard, ktorý zabezpečí 
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výklad pojmu a meranie jeho parametrov v rovnakých jednotkách a za rovnakých podmienok. Pri vypracovávaní 
rezortnéhoštandardu je súčasne potrebné zohľadňovať štandardyiných rezortov, čo sarealizuje 
prostredníctvomjednotnýchmetodických postupov. 
 
Katalóg objektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  
 
Uvedené dôvody viedli k vzniku Katalógu objektov rezortu životného prostredia, ku tzv. KO MŽP SR, ktorý 
rieši údaje priestorového charakteru, a teda tzv. digitálnegeografické informácie (DGI). Ide o prehľad všetkých 
objektov rôznych zameraní rezortu, a tým o zabezpečenie efektívneho prístupu ku týmto priestorovým údajom. 
 
KO MŽP SR predstavuje prehľad a sumarizáciu geopriestorových objektov a ich atribútov, ktoré reprezentujú 
základné jednotky geopriestorových údajov. Vyskladaním týchto objektov sa vytvára údajová báza, ktorá vytvára 
jeden zo základných pilierov infraštruktúry týchto priestorových údajov. KO MŽP SR slúži na identifikovanie 
požiadaviek na geopriestorové údaje. Inými slovami, napr. jazerá, priehrady alebo iné vodné útvary, budú vždy 
znázornené modrou farbou určitého odtieňa a budú popísané vlastnosťami; ako sú napr. veľkosť plochy, druh 
vody ako aj spôsob využívania a pod.  
 
História katalógu objektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
 
História katalógiu objektov sa začala v roku 2004, kedy boli v rámci rezortu, prostredníctvom Informačného 
systému o území, tzv. ISÚ, iniciované aktivity, zamerané na systematickú podporu a budovanie informačných 
systémov. Následne, o väzbe na pripravovanú legislatívu EÚ a národné iniciatívy (v článku už zmieňovaná 
smernica INSPIRE; Stratégia informatizácie verejnej správy alebo Národná koncepcia rozvoja informatizácie 
verejnej správy), dochádza k požiadavke tvorby infraštruktúry priestorových informácií.  
ISÚ sa tak stáva súčasťou rezortnej environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií MŽP SR tzv. 
ENIPI, čím spolu vytvára rezortnú časť NIPI (MIKLÓS, L., et al. 2011). 
 
Tvorba informačných systémov o území v Slovenskej republike 
 
Pre tvorbu ISÚ, ako aj ďalších rezortných Informačných systémov; bolo potrebné vypracovať katalóg objektov 
(KO), ktorý predstavuje nevyhnutný základ pre systematické budovanie infraštruktúry rezortných, ako aj 
mimorezortných priestorových údajov tak, ako ju definuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 
2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v ES. Táto smernica predstavuje hlavný 
základ pre unifikáciu,ako ajštandardizáciu priestorových údajov využívaných v danom rezorte. Na realizáciu 
tohto cieľa zabezpečilo MŽP v roku 2007 vypracovanie 1. verzie katalógu s pracovným názvom Katalóg 
objektov krajinno-ekologickej základne integrovaného manažmentu krajiny, skrátene tzv. „KO KEZ IMK“.  
Hlavným materiálom pre tvorbu katalógu, boli podklady spracované komisiou pre IMK, ktoré môžeme 
považovať za sumarizáciu dátových potrieb rezortu MŽP, týkajúcich sa hlavne priestorových informácií 
(MIKLÓS, L., et al. 2011). 
 
Priestorové informácie ako štrukturálny rámec vychádzajúci z geosystémového členenia krajiny  
 
Spracovaný materiál poskytuje geografickým informáciám rezortu určitý štrukturálny rámec, vychádzajúci 
z geosystémového prísupu členenia krajiny; ktorý definuje tieto štruktúry:  
 

- Prvotná krajinná štruktúra → predstavuje súbor tých prvkov krajiny, ktoré tvoria pôvodný a trvalý 
základ pre ostatné štruktúry, ktorých materiálnu a štrukturálnu podstatu človek nezmenil, alebo zmenil 
iba minimálne (ako napr. geologický substrát, reliéf, vodstvo...),  

- Druhotná krajinná štruktúra → predstavuje súbor tých hmotných prvkov krajiny, ktoré v súčasnej dobe 
vypĺňajú zemský povrch a tvoria ju človekom ovplyvnené prirodzené systémy, človekom čiastočne 
alebo úplne pozmenené systémy a novovytvorené umelé prvky (ako napr. regulované toky a kanály, 
umelé vodné nádrže, reálna vegetácia...),  

- Terciálnakrajinná štruktúra → predstavuje súbor prvkov a priestorových subsystémov sociálno-
ekonomickejsféry. Ide o súbor nehmotných prvkov charakteru záujmov, prejavov a dôsledkov činností, 
ktoré sa viažu na hmotné prvky prvotnej a druhotnej krajinnej štruktúry a majú priestorový prejav (napr. 
ochranné pásma zdrojov vôd, chránené územia, administratívne členenie...). (IZAKOVIČOVÁ, Z., 
KOZOVÁ, M., 2008). 
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Kľúčovým a hlavným metodickým východiskom pri tvorbe KO KEZ IMK bola norma ISO 19110: 2005 – 

metóda kategorizácie prvkov. V tejto norme sa definuje metodika katalogizácie typov objektov, 
špecifikuje sa, aká je klasifikácia typov objektov v katalógu objektov a ako sa prezentuje pre 
používateľov geografických dát.  
 
Záver 
 
KO KEZ IMK predstavuje prehľad a sumarizáciu geopriestorových objektov a ich atribútov, ktoré reprezentujú 
základné jednotky geopriestorových údajov. Vyskladaním týchto objektov sa vytvára údajová báza tvoriaca 
jeden zo základných pilierov infraštruktúry priestorových údajov. V rámci pôsobnosti rezortu MŽP SR túto 
úlohu plní tzv. Katalóg objektov rezortu životného prostredia, ktorý vychádza z identickej filozofie ako ZB GIS.  
ZB GIS je priestorovou objektovo orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej 
infraštruktúry priestorových informácií. Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu tematických 
nadstavbových geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych 
tematických mapových diel. 
Katalóg objektov slúži na identifikovanie požiadaviek na geopriestorové údaje. 
 
 
Výklad skratiek uvádzaných v článku:  
 
DGI    digitálne geografické informácie 
ES   Európske spoločenstvo 
EÚ   Euróspska únia  
GIS   Geografické informačné systémy 
IMK   Integrovaný manažment krajiny  
INSPIRE INfrastructure for SPatialInfoRmation in Europe– je euróspska smernica, ktorá je 

výsledkom iniciatívy Európskej komisie a Rady. Jej hlavným cieľom je vytvoriť 
európsky legislatívny rámec, potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry 
priestorových informácií. 

ISÚ   informačný systém o území 
KO KEZ IMK   Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne IMK 
KO KEZ SR    Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne Slovenskej republiky 
KO MŽP SR   Katalóg objektov Ministerstva životného prostredia SR 
KO ZB   Katalóg objektov Základnej bázy údajov pre GIS 
MŽP SR   Miniterstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
NIPI   Národná infraštruktúra pre priestorové informácie  
NR SR    Národná rada Slovenskej republiky 
SR    Slovenská republika  
ZB GIS   základná báza údajov pre geografický informačný systém 
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