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Register priestorových informácií je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje
jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich
metaúdajov. RPI tak predstavuje jednotný a údajovo konzistentný zdroj údajov o priestorových
informáciách pre potreby štátnej správy, samosprávy, fyzické a právnické osoby.
Register priestorových informácií umožňuje poskytovateľom priestorových informácií
(povinným osobám podľa zákona č. 362/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 o národnej
infraštruktúre pre priestorové informácie – ďalej len Zákon o NIPI a dobrovoľným prispievateľom)
vytvárať, spravovať a zverejňovať metaúdaje o ich priestorových údajoch a službách. Ďalšie podrobnosti
o RPI je možné získať na webovom sídle Registra priestorových informácií1.
Tento dokument je používateľským návodom pre poskytovateľov priestorových informácií,
pomocou ktorého sa dokážu zaregistrovať do RPI a na základe registrácie prihlasovať do aplikácií RPI,
ktoré sú určené len pre poskytovateľov priestorových údajov.

Registrácia do RPI
Na využívanie RPI poskytovateľom priestorových informácií – t.j. tvorbu metaúdajov,
registrovanie služieb pre vyťažovanie (harvesting), správu metaúdajov atď. je potrebné, aby sa
poskytovateľ priestorových informácií do RPI zaregistroval. Táto kapitola opisuje postup registrácie do
RPI.
Predpoklady na úspešnú registráciu
Pred začatím registrácie poskytovateľa priestorových informácií do RPI musí poskytovateľ
splniť nasledovné požiadavky:
•
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Osoba oprávnená konať v mene poskytovateľa priestorových informácií (či už ide o právnickú
osobu alebo fyzickú osobu) musí pre účely elektronickej komunikácie vlastniť občiansky
preukaz s elektronickým čipom (eID kartu). Pri vybavovaní eID karty a jej preberaní je potrebné
požiadať o vydanie a aktivovanie bezpečnostného kódu (BOK). Aby bolo možné pomocou eID
realizovať podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), je potrebné požiadať o
nahratie kvalifikovaného certifikátu na elektronický čip eID. Vyžiadať BOK a certifikát na
vytváranie ZEP je možné bez poplatku na ktoromkoľvek oddelení dokladov Okresného
riaditeľstva Policajného zboru. Ďalej bude oprávnená osoba potrebovať čítačku elektronických
kariet. V počítači, ktorý bude oprávnená osoba používať na komunikáciu s RPI musí mať
nainštalovaný príslušný softvér na prihlasovanie (eID klient), na podpisovanie

https://rpi.gov.sk/sk

(D.Signer/XAdES) a ovládač na čítačku kariet. Odkaz na softvér2 a detailný postup práce s eID
kartou nájdete v sekcii Návody webového sídla slovensko.sk3
•

V prípade, že je poskytovateľom priestorových informácií organizácia, musí takéhoto
poskytovateľa do Registra priestorových informácií registrovať konateľ organizácie alebo
osoba, ktorá má plné oprávnenia na zastupovanie organizácie. Postup ako priradiť oprávnenia
na zastupovanie je uvedený v manuáli4.

Postup registrácie:
•

Registrácia prebieha prostredníctvom formuláru na webovom sídle slovensko.sk5,

Obrázok 1 Webové sídlo slovensko.sk
kde je možné službu na registráciu do RPI nájsť cez lokátor služieb (odkaz Nájsť službu6)
zadaním názvu elektronickej služby „Registrácia povinnej osoby do Registra priestorových
informácií“, prípadne cez kľúčové slovo „RPI“, ktoré môžete zadať do vyhľadávacieho okna.
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https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie
https://www.slovensko.sk/sk/navody
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https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_udelenie_opravnenia_ovm.pdf
5
https://www.slovensko.sk
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https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu
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Obrázok 2 Vyhľadanie formulára pre registráciu do RPI
K formuláru pre registráciu do RPI je možné pristúpiť aj cez webové sídlo Registra
priestorových informácií7.

Obrázok 3 Prístup k registrácii cez RPI
•
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Po vyhľadaní služby je po kliknutí na ikonu „Služba“ používateľ vyzvaný na prihlásenie
prostredníctvom eID. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí formulár na registráciu do Registra
priestorových informácií. Je potrebné vybrať typ registrácie - dobrovoľný prispievateľ alebo
povinná osoba (v zmysle Zákona o NIPI). Predmet správy nie je potrebné meniť – text správy

https://rpi.gov.sk/sk/zaregistrovat-sa-do-rpi

musí zostať v znení „Registrácia povinnej osoby do Registra priestorových informácií“ Po
definovaní typu registrácie je potrebné formulár podpísať prostredníctvom ZEP.

Obrázok 4 Formulár elektronickej služby „Registrácia povinnej osoby do Registra
priestorových informácií“
•

Po podpísaní prostredníctvom ZEP, je potrebné správu odoslať.

Obrázok 5 Odoslanie formulára elektronickej služby „Registrácia povinnej osoby do Registra
priestorových informácií“
•
Po odoslaní správy je žiadosť doručená správcovi RPI, ktorý rozhodne o jej schválení
alebo zamietnutí. O postupe spracovania a schválenia žiadosti bude žiadateľ o registráciu
informovaný prostredníctvom eDesk schránky organizácie. Postup práce s eDesk schránkou je
uvedený v manuáli8.
Výsledkom registrácie je priradenie jedinečného identifikátora, pod ktorým bude poskytovateľ
priestorových informácií vystupovať v RPI. Pre právnickú osobu je to IČO a pre fyzickú osobu
bude vytvorený bezvýznamový identifikátor. Tento identifikátor bude súčasťou odpovede o
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https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/pouzivatelska_prirucka_ES.pdf

schválení registrácie do RPI. Následne bude potrebné tento identifikátor využívať pri tvorbe
metaúdajov ako súčasť identifikátora metaúdajového záznamu, identifikátora údajovej sady /
série údajových sád a identifikátora sieťovej služby. Je stanovená nasledovná konvencia
identifikátorov:
o pre súbory priestorových údajov a série súborov priestorových údajov:
http://data.gov.sk/set/rpi/dat/{IDENTIFIKÁTOR}/{localId};
o pre sieťové služby: http://data.gov.sk/set/rpi/srv/{IDENTIFIKÁTOR}/{localId};
o pre metaúdaje priestorových údajov a služieb priestorových údajov:
http://data.gov.sk/set/rpi/gmd/{IDENTIFIKÁTOR}/{localId};

Prihlásenie do RPI
•

Po úspešnej registrácii poskytovateľa priestorových informácií do RPI je možné prihlásiť sa do
Nástrojov na správu údajov RPI cez webové sídlo RPI v časti Prihlásenie do RPI9, prípadne
priamo cez url odkaz10. Prvé prihlásenie do RPI musí vykonať používateľ, ktorý má plné právo
zastupovať poskytovateľa (v prípade organizácie štatutár alebo osoba s takýmto oprávnením návod na postup pre udelenie oprávnenia11). Prihlásenie tak isto prebieha prostredníctvom eID.
Po zadaní adresy https://rpi.gov.sk/contributor do web prehliadača bude používateľ
presmerovaný na webové sídlo https://www.slovensko.sk, kde bude vykonané prihlásenie cez
eID a následne po úspešnom prihlásení dôjde k spätnému presmerovaniu na portál RPI na
Nástroje na správu údajov RPI.

Obrázok 6 Používateľské prostredie „Nástroje správy údajov“ určené pre poskytovateľov
priestorových údajov registrovaných v RPI
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https://rpi.gov.sk/sk/prihlasenie-do-rpi
https://rpi.gov.sk/contributor/
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https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_udelenie_opravnenia_ovm.pdf
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•

Po úspešnom prihlásení do RPI je potrebné definovať osoby, ktoré budú môcť zastupovať
poskytovateľa priestorových informácií v RPI. Tieto osoby nemusia mať plné právo
zastupovania (stačí čiastočný prístup a pre RPI nie je potrebné definovať detailný Rozsah
oprávnenia), ale musia vlastniť tak isto eID. Právo zastupovať organizáciu pre vybrané osoby je
potrebné definovať najprv na úrovni portálu https://www.slovensko.sk (Návod na postup pre
udelenie oprávnenia 12 ) a následne je z množiny používateľov definovaných na
https://www.slovensko.sk potrebné vybrať skupinu používateľov, ktorí budú môcť zastupovať
organizáciu priamo v RPI. Toto nastavenie sa vykonáva priamo v Nástrojoch správy údajov RPI,
kde je z množiny používateľov dostupných na https://www.slovensko.sk možné vybrať len
podmnožinu používateľov pre RPI.

Obrázok 7 Používateľské prostredie „Nástroje správy údajov“ určené na nastavenie zastupovania
poskytovateľa priestorových údajov registrovaného v RPI
Osoby, ktoré majú povolené zastupovanie sa budú môcť prihlásiť sa do RPI v mene
poskytovateľa priestorových informácií a pracovať s Nástrojmi správy údajov RPI.
Podrobnejšie informácie k obsahu a funkcionalite RPI sú k dispozícii prostredníctvom
Technickej podpory RPI – www.rpi.gov.sk:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Tel.
+421 48 4374 527
+421 48 4374 522
e-Mail: rpi[at]enviro.gov.sk
12

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/Navody/Nove_ES/navod_udelenie_opravnenia_ovm.pdf

