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1. Úvod
Národný projekt „Register priestorových informácií (RPI)“ je realizovaný v rámci výzvy kód OPIS2013/1.1/63-NP, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni, v rámci ktorého sa realizujú projekty súvisiace s informatizáciou spoločnosti a budovaním
eGovernmentu na celonárodnej úrovni. Súčasťou realizácie projektu je integrácia na projekty realizované
na národnej úrovni, napr. na projekty spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov a
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (2.časť), a to na Identity and
Access management, eDesk Modul, a eNotify. Ďalej sa predpokladá integrácia na základné registre:
Register právnických osôb, Register fyzických osôb, Register právnických osôb, Register adries, základné
číselníky a identifikátory. Taktiež sa plánuje integrácia na elektronické služby v národných projektoch, ako
napr. Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS.
Cieľom projektu je vybudovanie Registra priestorových informácií, ktorý bude obsahovať jednotný a
údajovo konzistentný zdroj dát o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch
priestorových údajov pre integračné varianty zapojenia sa poskytovateľov priestorových údajov do NIPI.
Projekt je v tomto zmysle naviazaný na celkovú architektúru eGovernmentu a elektronické služby na
centrálnej úrovni. Projekt priamo nadväzuje na národné projekty realizované v rámci Operačného programu
Informatizácia spoločnosti (ako napr. ÚPVS, RPO, RFO, RA).
Projekt prispieva k nasledovným strategickým cieľom:
1. Zvýšenie spokojnosti občanov a firiem
a) zvýšenie dostupnosti priestorových údajov – zavedením služieb RPI sa očakáva nárast
požiadaviek na prístup k priestorovým údajom,
b) zjednodušenie prístupu k priestorovým údajom, čo z hľadiska „zákazníka“ predstavuje časovú
úsporu,
c) zlepšenie schopnosti zdieľania metadát – štandardizácia, prostredníctvom národného
metaúdajového profilu, čo zníži technickú náročnosť poskytovateľom priestorových údajov pri
zavádzaní implementačných pravidiel pre metaúdaje.
2. Elektronizácia procesov verejnej správy
a) MŽP SR zavádza realizáciou projektu 9 elektronických služieb, ktoré bude neustále skvalitňovať,
prispieva k budovaniu a prepojeniu základných registrov a zabezpečuje ich použiteľnosť na
právne úkony, vytvára register v pôsobnosti MŽP SR potrebný pre elektronizáciu služieb v súlade
s platnou legislatívou a NKIVS a v nadväznosti na centrálne registre. Zabezpečí integráciu na
centrálne informačné systémy v rámci NKIVS.
b) MŽP SR realizuje kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických služieb, zabezpečuje
potrebné predpoklady pre poskytovanie elektronických služieb (infraštruktúra, školený personál,
oboznámenie žiadateľov s novými možnosťami, zaručenie bezpečnosti online operácií).
c) MŽP SR zabezpečuje zvyšovanie a skvalitňovanie portfólia svojich elektronických služieb, vrátane
zmeny procesov. Procesy boli prispôsobené pre účely efektívneho poskytovania elektronických
služieb.
3. Efektívnejšia a výkonnejšia verejná správa
a) MŽP SR zjednocuje technologicky existujúce aplikácie a vybuduje nové komponenty na
vybraných technológiách.
b) MŽP SR v rámci RPI využíva centrálne aplikácie a služby pre realizáciu vybraných činností.
Systémovým riadením a využívaním už existujúcich projektov tak zabraňuje duplicitám. Je
zabezpečená Integrácia na centrálne aplikácie, ktoré zabezpečujú využívanie existujúcich
systémov napr. centrálnych registrov.
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Za správu a prevádzku RPI zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR.
RPI predstavuje rámec (NIPI) a nástroje (služby) na ukladanie a synchronizáciu metaúdajov medzi RPI a
zdrojovými evidenciami. Za správu, vytváranie a aktualizáciu metaúdajov o súboroch priestorových údajov
a službách priestorových údajov v zdrojových evidenciách nesie zodpovednosť ich prevádzkovateľ. Každá
povinná osoba je povinná vytvárať metaúdaje podľa Zákona č. 3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o NIPI), a to v štruktúre, ktorá je daná
príslušnými vykonávacími predpismi INSPIRE pre metaúdaje a vykonávacou vyhláškou k Zákonu o NIPI.
Súčasťou riešenia sú štandardizované sieťové služby, ktoré zabezpečujú komunikáciu medzi RPI
a zdrojovými evidenciami povinných osôb, ktoré obsahujú súbory priestorových údajov povinnej osoby,
služby priestorových údajov a metaúdajov o nich, pre účely použitia inštitúciami verejnej správy, občanmi i
podnikateľmi.
Prvý kontakt a navigáciu v priestore zaregistrovaných zdrojov priestorových údajov budú zabezpečovať
vyhľadávacie služby (Discovery), ktoré budú prevádzkované na úrovni RPI resp. budú preberané
prostredníctvom tzv. previazaných (harvestovaných) vyhľadávacích služieb zo zdrojových evidencií:
Úseky správy:
Agendy:
A0002272 – Vedenie informačného systému o životnom prostredí
A0002796 – Zabezpečovanie tvorby a prevádzkovania informačného systému geodézie, kartografie
a katastra a poskytovanie informácií a údajov z informačného systému geodézie, kartografie a
katastra
Služby:










A.1 Registrácia povinnej osoby
A.2 Registrácia súboru priestorových údajov
A.3 Registrácia služby priestorových údajov
A.4 Služby metaúdajov
A.5 Vyhľadávacie služby
A.6 Zobrazovacie služby
A.7 Ukladacie služby
A.8 Transformačné služby súborov priestorových údajov
A.9 Služby monitoringu a reportingu.

2. Procesné/logické informácie
Predmetom tohto integračného manuálu je popis spôsobov integrácie do systému RPI. Je možné využiť
integráciu pomocou grafického užívateľského rozhrania alebo prostredníctvom dostupných integračných
rozhraní RPI.

2.1 Registrácia povinnej osoby
Služba umožňuje registráciu povinnej osoby alebo iného subjektu (organizáciu v pôsobnosti
povinnej osoby; tretiu stranu, ktorá má zmluvný vzťah s povinnou osobou alebo súkromného poskytovateľa
súboru priestorových údajov), na základe ktorej je registrovaný používateľ oprávnený vkladať, upravovať a
využívať služby a súbory priestorových údajov RPI podľa definovanej role.
Variant A
Služba

je

dostupná

prostredníctvom
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https://www.slovensko.sk/sk/detail-
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sluzby?externalCode=sluzba_egov_7329 . Pomocou tlačidla Informácie o službe, bude používateľ
presmerovaný na stránku portálu RPI, kde nájde detailnejší popis služby.

Postup vybavenia služby:
1. Používateľ sa prihlási pomocou EID (elektronickej identifikačnej karty).
2. Používateľ vyhľadá službu prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu elektronickej služby
„Registrácia povinnej osoby“ alebo prejde priamo na službu pomocou odkazu uvedeného vyššie.
3. Používateľ po vyhľadaní služby na portáli ÚPVS voľbu klikne na tlačidlo „Prejsť na službu“.

Detailný postup registrácie je uvedený v Príručke elektronických služieb RPI.
Variant B
Druhou možnosťou je využiť integračné rozhrania systému RPI, ktoré sú popísané v integračnom manuále
RPI_IM_egov7329_Registracia_povinnej_osoby. Zoznam informačných služieb je uvedený v tabuľke 1.
Tabuľka 1 – Zoznam informačných služieb RPI pre registráciu služby priestorových údajov

Informačná služba

Názov služby

sluzba_is_48449

Žiadosť o registráciu v Registri priestorových údajov

sluzba_is_48443

Aktualizácia údajov zaregistrovaného používateľa
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sluzba_is_48454

Zaslanie informácie o registrácii

2.2 Registrácia súboru priestorových údajov
Služba umožňuje registráciu súboru priestorových údajov, ktorý je alebo bude (s využitím služieb RPI)
popísaný požadovanými metaúdajmi, povinnou osobou alebo iným subjektom (organizáciou v pôsobnosti
povinnej osoby; treťou stranou, ktorá má zmluvný vzťah s povinnou osobou alebo súkromným
poskytovateľom súboru priestorových údajov). Na základe tejto registrácie je umožnený prístup k súboru na
základe poskytnutého prepojenia.
Variant A
Služba
je
dostupná
prostredníctvom
portálu
UPVS
https://www.slovensko.sk/sk/detailsluzby?externalCode=sluzba_egov_7330 prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu elektronickej
služby „Registrácia súboru priestorových údajov“.
Pre registráciu súboru priestorových údajov je potrebné byť registrovaný v RPI pomocou služby Registrácia
povinnej osoby.
Postup vybavenia služby:
1. Používateľ sa prihlási pomocou EID (elektronickej identifikačnej karty).
2. Používateľ vyhľadá službu prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu elektronickej služby
„Registrácia súboru priestorových údajov“ alebo prejde priamo na službu pomocou odkazu
uvedeného vyššie.
3. Používateľ po vyhľadaní služby na portáli ÚPVS voľbu klikne na tlačidlo „Prejsť na službu“.

Detailný postup registrácie je uvedený v Príručke elektronických služieb RPI.

Variant B
Druhou možnosťou je využiť integračné rozhrania systému RPI, ktoré sú popísané v integračnom manuále
RPI_IM_egov7330_Registracia_suboru_priestorovych_udajov. Zoznam informačných služieb je uvedený v
tabuľke 2.
Tabuľka 2 – Zoznam informačných služieb RPI pre registráciu súboru priestorových údajov

Informačná služba

Názov služby

sluzba_is_48456

Žiadosť o registráciu súboru priestorových údajov

sluzba_is_48457

Poskytnutie prepojenia

Integračný manuál poskytovanej služby
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sluzba_is_48458

Zaslanie informácie o registrácii súboru priestorových údajov

2.3 Registrácia služby priestorových údajov
Služba umožňuje registráciu služby priestorových údajov, ktorá je alebo bude (s využitím služieb RPI)
popísaný požadovanými metaúdajmi, povinnou osobou alebo iným subjektom (organizáciou v pôsobnosti
povinnej osoby; treťou stranou, ktorá má zmluvný vzťah s povinnou osobou).
Variant A
Služba
je
dostupná
prostredníctvom
portálu
UPVS
https://www.slovensko.sk/sk/detailsluzby?externalCode=sluzba_egov_7331. Prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu elektronickej
služby „Registrácia služby priestorových údajov“.
Pre registráciu služby priestorových údajov je potrebné byť registrovaný v RPI pomocou služby Registrácia
povinnej osoby
Postup vybavenia služby:
1. Používateľ sa prihlási pomocou EID (elektronickej identifikačnej karty).
2. Používateľ vyhľadá službu prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu elektronickej služby
„Registrácia služby priestorových údajov“ alebo prejde priamo na službu pomocou odkazu
uvedeného vyššie.
3. Používateľ po vyhľadaní služby na portáli ÚPVS voľbu klikne na tlačidlo „Prejsť na službu“.

Detailný postup registrácie je uvedený v Príručke elektronických služieb RPI.
Variant B
Druhou možnosťou je využiť integračné rozhrania systému RPI, ktoré sú popísané v integračnom manuále
RPI_IM_egov7331_Registracia_sluzby_priestorovych_udajov. Zoznam informačných služieb je uvedený v
tabuľke 3
Tabuľka 3 – Zoznam informačných služieb RPI pre registráciu služby priestorových údajov

Informačná služba

Názov služby

sluzba_is_48440

Žiadosť o registráciu služby priestorových údajov

sluzba_is_48450

Validácia registrovanej služby priestorových údajov

sluzba_is_48451

Zaslanie informácie o registrácii služby priestorových údajov
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2.4 Služby metaúdajov
Služba umožňuje prácu s metaúdajovými záznamami. Táto eGov služba umožňuje vytvorenie alebo import
štandardného metaúdajového záznamu pre súbor priestorových informácií alebo pre službu, ktorý je
následne možné verifikovať. Po úspešnej validácii voči stanovenému štandardu je záznam pridaný alebo
odmietnutý, teda sa tým naplní/nenaplní povinnosť daná zákonom o NIPI.
Variant A
Služby sú dostupné:
a.
prostredníctvom
portálu
UPVS
https://www.slovensko.sk/sk/detailsluzby?externalCode=sluzba_egov_7332. Prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu elektronickej
služby „Služby metaúdajov“ a kliknutím na tlačidlo „služba“ je presmerovaný na portál RPI do rozhrania
Nástroje správy údajov RPI. Pokiaľ nieje používateľ registrovaný v RPI a prihlásený cez EID, nástroje sa mu
nezobrazia.
b.
Priamo z portálu RPI www.rpi.gov.sk kliknutím na tlačidlo „Prihlásenie do RPI“ na úvodnej stránke
portálu. Pokiaľ nie je používateľ registrovaný v RPI a prihlásený cez EID, nástroje sa mu nezobrazia.
c.
Priamo prostredníctvom zadania URL adresy https://rpi.gov.sk/contributor/ do internetového
prehliadača, ktorý otvorí rozhranie Nástroje správy údajov RPI. Pokiaľ nie je používateľ registrovaný v RPI
a prihlásený cez EID, nástroje sa mu nezobrazia.
Používateľ má dostupné štyri spôsoby importu a správy metaúdajov v RPI:





vyťaženie katalógovej služby tzv. Harvesting
tvorba metaúdajov z CSV (ETL)
Import metaúdajov v XML
manuálnej tvorbe metaúdajov prostredníctvom metaúdajového editora

Detailný postup je uvedený v Príručke elektronických služieb RPI https://rpi.gov.sk/sk/prirucky .
Variant B
Druhou možnosťou je využiť integračné rozhrania systému RPI, ktoré sú popísané v integračnom manuále
RPI_IM_egov7332_Sluzby_metaudajov. Zoznam informačných služieb je uvedený v tabuľke 4
Tabuľka 4 - Zoznam informačných služieb RPI pre služby metaúdajov

Informačná služba
sluzba_is_48452

Názov služby
Vytvorenie metaúdajového záznamu

sluzba_is_48453

Import metaúdajového záznamu

sluzba_is_48455

Validácia metaúdajového záznamu

sluzba_is_48459

Registrácia metaúdajového záznamu

2.5 Vyhľadávacie služby
Služba umožňuje spustenie vyhľadávania metaúdajového záznamu alebo súboru priestorových informácií
podľa zadaných kritérií. Po voľbe predmetu vyhľadávania a spustení služby je zobrazená ponuka kritérií pre
vyhľadávanie.
Variant A

Integračný manuál poskytovanej služby
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Služba je dostupná:
a. prostredníctvom
portálu
UPVS
https://www.slovensko.sk/sk/detailsluzby?externalCode=sluzba_egov_7326. Prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu
elektronickej služby „Vyhľadávacie služby“ a kliknutím na tlačidlo „služba“ je presmerovaný na portál
RPI do rozhrania vyhľadávacieho a mapového klienta.
b. Priamo z portálu RPI https://rpi.gov.sk/sk kliknutím na tlačidlo „Mapový a vyhľadávací klient“ na
úvodnej stránke portálu.
c.

Priamo prostredníctvom zadania URL adresy https://rpi.gov.sk/client/map/ do internetového
prehliadača, ktorý otvorí rozhranie mapového a vyhľadávacieho klienta RPI.

Po vstupe do mapového a vyhľadávacieho klienta sa zobrazí rozhranie mapového a vyhľadávacieho klienta
RPI, prostredníctvom ktorého je možné vyhľadávať metaúdaje o súboroch a službách priestorových údajov.

Detailný postup je uvedený v Príručke elektronických služieb RPI.
Variant B
Druhou možnosťou je využiť integračné rozhrania systému RPI, ktoré sú popísané v integračnom manuále
RPI_IM_egov7326_Vyhladavacie_sluzby. Zoznam informačných služieb je uvedený v tabuľke 5.
Služby aplikačného rozhrania určené na integráciu IS RPI s ostatnými súčasťami IS VS v rámci procesov
eGovernmentu sú poskytované vo forme webových služieb dostupných prostredníctvom štandardu OGC
CSW 2.0.2 a preto je obsah integračného manuálu zhodný s Integračnými manuálmi pre Zobrazovacie
a Ukladacie služby.
Tabuľka 5 – Zoznam informačných služieb RPI pre vyhľadávacie služby

Informačná služba

Názov služby

sluzba_is_48441

Vyhľadávanie metaúdajového záznamu

sluzba_is_48442

Vyhľadávanie súboru priestorových informácií

2.6 Zobrazovacie služby
Služba umožňuje zobrazenie metaúdajového záznamu alebo súboru priestorových údajov podľa zadaných
kritérií. Po voľbe predmetu zobrazenia a spustení služby je zobrazená ponuka kritérií pre zobrazenie.
Variant A
Služba je dostupná:
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a. prostredníctvom
portálu
UPVS
https://www.slovensko.sk/sk/detailsluzby?externalCode=sluzba_egov_7327. Prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu
elektronickej služby „Zobrazovacie služby“ a kliknutím na tlačidlo „služba“ je presmerovaný na portál
RPI do rozhrania vyhľadávacieho a mapového klienta.
b. Priamo z portálu RPI https://rpi.gov.sk/sk kliknutím na tlačidlo „Mapový a vyhľadávací klient“ na
úvodnej stránke portálu.
c.

Priamo prostredníctvom zadania URL adresy https://rpi.gov.sk/client/map/ do internetového
prehliadača, ktorý otvorí rozhranie mapového a vyhľadávacieho klienta RPI.

Po úspešnom vyhľadaní metaúdajového záznamu pomocou služby Vyhľadávacie služby sú ľavom paneli
Mapového a vyhľadávacieho klienta zobrazené relevantné metaúdaje, ktoré zodpovedajú definovanému
výrazu použitého na vyhľadávanie. Pokiaľ metaúdaje obsahujú odkaz na mapovú službu, je možné zobraziť
v klientovi aj súbor priestorových údajov prostredníctvom zobrazovacej mapovej služby.

Detailný postup je uvedený v Príručke elektronických služieb RPI.
Variant B
Druhou možnosťou je využiť integračné rozhrania systému RPI, ktoré sú popísané v integračnom manuále
RPI_IM_egov7327_Zobrazovacie_sluzby. Zoznam informačných služieb je uvedený v tabuľke 6.
Služby aplikačného rozhrania určené na integráciu IS RPI s ostatnými súčasťami IS VS v rámci procesov
eGovernmentu sú poskytované vo forme webových služieb dostupných prostredníctvom štandardu OGC
CSW 2.0.2 a preto je obsah integračného manuálu zhodný s Integračnými manuálmi pre Vyhľadávacie
a Ukladacie služby.

Tabuľka 6 – Zoznam informačných služieb RPI pre zobrazovacie služby

Informačná služba
Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.

Názov služby
Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.

2.7 Ukladacie služby
Služba umožňuje uloženie súbo ru priestorových údajov prosredníctvom mapového a vyhľadávacieho
klienta RPI.

Integračný manuál poskytovanej služby
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Variant A
a. prostredníctvom
portálu
UPVS
https://www.slovensko.sk/sk/detailsluzby?externalCode=sluzba_egov_7328. Prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu
elektronickej služby „Ukladacie služby“ a kliknutím na tlačidlo „služba“ je presmerovaný na portál
RPI do rozhrania vyhľadávacieho a mapového klienta.
b. Priamo z portálu RPI https://rpi.gov.sk/sk kliknutím na tlačidlo „Mapový a vyhľadávací klient“ na
úvodnej stránke portálu.
c.

Priamo prostredníctvom zadania URL adresy https://rpi.gov.sk/client/map/ do internetového
prehliadača, ktorý otvorí rozhranie mapového a vyhľadávacieho klienta RPI.

Postupnosť krokov pre uloženie súboru priestorových údajov.
1. Po úspešnom vyhľadaní metaúdajového záznamu pomocou služby Vyhľadávacie služby sú ľavom
paneli Mapového a vyhľadávacieho klienta zobrazené relevantné metaúdaje.

2. V prípade, že metaúdaje popisujú súbor priestorových údajov, ktorý obsahuje informácie
o prístupovom bode, odkiaľ je možné súbor stiahnuť, zobrazí sa pri danom metaúdajovom zázname
tlačidlo „Údaje“, ktoré umožňuje stiahnutie údajov.

Detailný postup je uvedený v Príručke elektronických služieb RPI.
Variant B
Druhou možnosťou je využiť integračné rozhrania systému RPI, ktoré sú popísané v integračnom manuále
RPI_IM_egov7328_Ukladacie_sluzby. Zoznam informačných služieb je uvedený v tabuľke 7.
Služby aplikačného rozhrania určené na integráciu IS RPI s ostatnými súčasťami IS VS v rámci procesov
eGovernmentu sú poskytované vo forme webových služieb dostupných prostredníctvom štandardu OGC
CSW 2.0.2 a preto je obsah integračného manuálu zhodný s Integračnými manuálmi pre Zobrazovacie
a Vyhľadávacie služby.
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Tabuľka 7 – Zoznam informačných služieb RPI pre ukladacie služby

Informačná služba

Názov služby

Chyba! Nenašiel
sa žiaden zdroj
odkazov.

Uloženie súboru priestorových údajov

2.8 Transformačné služby súborov priestorových údajov
Služba umožňuje volanie externej služby „Transformácia súboru priestorových údajov“. Následne je
zobrazená ponuka parametrov služby.
Variant A
Služba je dostupná:
a. prostredníctvom
portálu
UPVS
https://www.slovensko.sk/sk/detailsluzby?externalCode=sluzba_egov_7336. Prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu
elektronickej služby „Transformačné služby súboru priestorových údajov“ a kliknutím na tlačidlo
„služba“ je presmerovaný na portál RPI do rozhrania transformačnej služby.
b. Priamo z portálu RPI https://rpi.gov.sk/sk kliknutím na tlačidlo „Transformačná služba“ na úvodnej
stránke portálu.
c.

Priamo prostredníctvom zadania URL adresy https://rpi.gov.sk/client/transformation/
internetového prehliadača, ktorý otvorí rozhranie transformačnej služby RPI.

do

Postupnosť krokov pre transformáciu súboru priestorových údajov


Po pristúpení na rozhranie transformačnej služby, sa zobrazí používateľovi rozhranie, v ktorom
môže definovať parametre transformácie



Používateľ definuje vstupné parametre transformácia (údaje a súradnicové systémy).

Detailný postup je uvedený v Príručke elektronických služieb RPI.
Variant B
Druhou možnosťou je využiť integračné rozhrania systému RPI, ktoré sú popísané v integračnom manuále
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RPI_IM_egov7330_Registracia_suboru_priestorovych_udajov. Zoznam informačných služieb je uvedený v
tabuľke 8
Tabuľka 8 – Zoznam informačných služieb RPI pre proces transformačnej služby súborov priestorových údajov

Informačná služba

Názov služby

Chyba! Nenašiel
sa žiaden zdroj
odkazov.

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.

Chyba! Nenašiel
sa žiaden zdroj
odkazov.

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.

2.9 Služby monitoringu a reportingu
Služba umožňuje monitorovanie a reporting v RPI, ktoré sú podkladom pre podávanie správ EÚ. Služba je
určená pre plnenie úloh gestora RPI.
Variant A
Služba je dostupná:
a. prostredníctvom
portálu
UPVS
https://www.slovensko.sk/sk/detailsluzby?externalCode=sluzba_egov_7335. Prostredníctvom lokátora služieb zadaním Názvu
elektronickej služby „Služby monitoringu a reportingu“ a kliknutím na tlačidlo „služba“ je
presmerovaný na portál RPI do rozhrania Nástroje správy údajov RPI. Pokiaľ nie je používateľ
registrovaný v RPI a prihlásený cez EID, nástroje sa mu nezobrazia.
b. Priamo z portálu RPI https://rpi.gov.sk/sk kliknutím na tlačidlo „Prihlásenie do RPI“ na úvodnej
stránke portálu. Pokiaľ nie je používateľ registrovaný v RPI a prihlásený cez EID, nástroje sa mu
nezobrazia.
c.

Priamo prostredníctvom zadania URL adresy https://rpi.gov.sk/contributor/ do internetového
prehliadača, ktorý otvorí rozhranie Nástroje správy údajov RPI. Pokiaľ nie je používateľ
registrovaný v RPI a prihlásený cez EID, nástroje sa mu nezobrazia.

Po prihlásení sa používateľovi zobrazí rozhranie s Nástrojmi správy údajov v RPI. Zvolí možnosť Reporty –
Štatistický prehľad - Vygenerovať monitorovaciu správu

Po stlačení tlačidla systém na pozadí spracuje údaje a vytvorí monitorovaciu správu podľa predpísanej
šablóny stanovenej implementačnými pravidlami pre INSPIRE monitoring a reporting a ponúkne ju
používateľovi na stiahnutie.
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Detailný postup registrácie je uvedený v Príručke elektronických služieb RPI.
Variant B
Druhou možnosťou je využiť integračné rozhrania systému RPI, ktoré sú popísané v integračnom manuále
RPI_IM_egov7335_Sluzby_monitoringu_a_reportingu. Zoznam informačných služieb je uvedený v tabuľke
9
Tabuľka 9 – Zoznam informačných služieb RPI pre Služby monitoringu a reportingu

Informačná služba

Názov služby

Chyba! Nenašiel
sa žiaden zdroj
odkazov.

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.

Chyba! Nenašiel
sa žiaden zdroj
odkazov.

Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.
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