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1 Účel dokumentu 

Dokument poskytuje rýchly a prehľadný návod na tvorbu nových a úpravu 
existujúcich metaúdajov v Registri priestorových informácií (RPI)1. Používateľom 

poskytuje usmernenie, ako čo najjednoduchšie a najrýchlejšie vytvoriť 
metazáznamy pre priestorové údaje a súvisiace služby tak, aby obsahovali 

nevyhnutné informácie pre ich správu a využitie. Tento návod je v aktuálnej verzii 
určený predovšetkým pre správu metaúdajov v prostredí samotného RPI. 
Nasledovná schéma sumarizuje prehľad hlavných aktivít a typov metaúdajov v 

RPI. 

 

Obr.1. Hlavné aktivity a typy metaúdajov v RPI 

 

                                       
 

 

1 https://rpi.gov.sk/sk  

https://rpi.gov.sk/sk
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2 Prihlásenie do RPI    

Prihlásenie používateľa do RPI je dostupné buď priamo cez url adresu2, alebo 
prostredníctvom odkazu „Prihlásenie do RPI“ v ľavom hlavnom menu na úvodnej 

stránke RPI. 

 

Obr.2. Odkaz na prihlásenie do RPI 

 

Na nasledujúcej stránke je k dispozícii priamy odkaz Prihlásenie do RPI3 na 
prihlásenie cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) a Používateľský návod na 
registráciu a prihlasovanie sa do RPI. 

                                       

 

 

2 https://rpi.gov.sk/sk/prihlasenie-do-rpi  

3 https://rpi.gov.sk/contributor/  

https://rpi.gov.sk/sk/prihlasenie-do-rpi
https://rpi.gov.sk/contributor/


 

Usmernenie pre tvorbu a revíziu metaúdajov v RPI    5/36 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

 

Obr.3. Prihlásenie do RPI 

 

Pred samotným prihlásením je potrebné mať v zariadení pripojený občiansky 
preukaz s elektronickým čipom (eID). 

 

Obr.4. Pripojenie eID 

 

Následne je užívateľ vyzvaný na Prihlásenie  s SK eID. 
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Obr.5. Prihlásenie cez SK eID 

 

 

 

Ďalším krokom je vloženie BOK. 

 
 

Obr.6. Vloženie BOK 
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Následne užívateľ vyberie organizáciu (subjekt), za ktorú pristupuje do RPI. 

 

Obr.7. Výber organizácie (subjektu na zastupovanie) 

 

Po úspešnom prihlásení sa užívateľ dostane do aplikácie Metaúdajový editor a jej 
časti Všetky metaúdaje4, ktorá poskytuje celkový prehľad metaúdajov. 

                                       
 

 

4 https://rpi.gov.sk/contributor/sk-sk/metadata  

https://rpi.gov.sk/contributor/sk-sk/metadata
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Obr.8. Úvodná stránka po prihlásení do RPI 
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3 Tvorba nových metaúdajov 

Tvorba nových metaúdajov pozostáva z úvodných nastavení a následnej tvorby 
metaúdajov v prostredí Metaúdajového editora RPI. 

3.1 Úvodné nastavenia 

Po prihlásení je potrebné nastaviť, pre aký typ priestorových údajov bude užívateľ 

vytvárať metaúdaje. Typ sa nastaví prostredníctvom profilov, ktoré umožňujú  
popísať a zakategorizovať priestorové údaje v rozsahu INSPIRE tém. V prípade 

tvorby metaúdajov pre iné priestorové údaje postačuje použiť Všeobecný profil. 

 

Tieto nastavenia je potrebné realizovať v časti Nastavenia5, dostupnej v ľavom 

menu. 

 

Obr.9. Nastavenie profilu 

 

 

Na stránke nastavení je možné vybrať jeden a viac profilov pre INSPIRE témy, 
v rámci ktorých bude užívateľ môcť vytvárať metaúdaje pre priestorové údaje.   

                                       
 

 

5 https://rpi.gov.sk/contributor/sk-sk/settings  

https://rpi.gov.sk/contributor/sk-sk/settings
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Obr.10. Výber profilu INSPIRE tém 

 

3.2 Samotná tvorba metaúdajov 

Pred tvorbou metaúdajov pre súbory priestorových údajov je potrebné mať na 
pamäti, že pre každý súbor priestorových údajov je potrebné vytvoriť nasledovné 

metazáznamy: 

1. Metazáznam pre súbor priestorových údajov 
2. Metazáznam pre zobrazovaciu službu, ktorá sprístupňuje súbor na 

zobrazenie 
3. Metazáznam pre ukladaciu službu, ktorá umožňuje priamy prístup 

k uloženiu súboru priestorových údajov, alebo jeho časti 
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Pre tvorbu metazáznamov je potrebné vybrať možnosť z ľavého menu s názvom 
Manuálna tvorba metaúdajov6. 

 

 

Obr.11. Odkaz na manuálnu tvorbu metaúdajov 

 

Na tejto stránke sa nachádza priamy prístup do Metaúdajového editora. 

                                       
 

 

6 https://rpi.gov.sk/contributor/sk-sk/metadata/create-manual  

https://rpi.gov.sk/contributor/sk-sk/metadata/create-manual


 

Usmernenie pre tvorbu a revíziu metaúdajov v RPI    12/36 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

 

Obr.12. Priamy odkaz na Metaúdajový editor 

Metaúdaje pre súbor / sériu priestorových údajov (dataset/séria) 

Pre zabezpečenie tvorby metazáznamov, ktoré budú poskytovať potrebné 
informácie pre používateľov priestorových údajov, je potrebné zabezpečiť správne 

vyplnenie nasledovného minimálneho rozsahu metaúdajových položiek. 

 

 

 

 

Obr.13. Príklady metaúdajov pre súbory a série priestorových údajov 

 

 

Po vstupe do Metaúdajového editora RPI užívateľ vyberie v časti Súbor 

priestorových údajov profil, pod ktorý spadajú priestorové údaje, ktoré bude 
metazáznam  popisovať.  
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Obr.14. Výber pre metaúdaje popisujúce dataset/sériu 

 

V prípade údajov obsahovo spadajúcich pod INSPIRE témy, je možné vybrať 
z profilov, ktoré si užívateľ vybral v úvodnom nastavení. Pre priestorové údaje 
obsahujúce informácie, ktoré nie sú definované v rámci INSPIRE témy (akékoľvek 

iné priestorové údaje), je možné použiť Všeobecný profil. 

 

  

Obr.15. Výber profilu pre metaúdaje popisujúce dataset/sériu 
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Po výbere profilu stačí užívateľovi  v ďalšom okne potvrdiť jazyk, v ktorom sú  
metaúdaje vytvorené. 

 

Obr.16. Potvrdenie jazyku metadát 

 

Následne sa užívateľ dostane priamo do Metaúdajového editora,  ktorý umožňuje 

vyplniť jednotlivé metaúdajové položky. 

 

Obr.17. Metaúdajový editor s vyznačením povinnej položky  
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Sekcia „Identifikácia údajov“ 

 

Obr.18. Sekcia „Identifikácia údajov“ 

 

Názov zdroja 

Do tejto položky sa uvedie názov súboru priestorových údajov. V prípade, že tieto 
priestorové údaje zatiaľ neboli predmetom harmonizácie v zmysle INSPIRE 
požiadaviek, prípadne ide o iné ako INSPIRE údaje, uvedie sa aktuálny názov podľa 

pravidla: 

Vzor: Názov súboru 

Príklad: Využitie územia  

V prípade, že je súbor priestorových údajov súčasťou väčšej série, jej názov je 
možné dopĺniť na konci do hranatých zátvoriek.  

Vzor: Názov súboru [Názov série] 

Príklad: Hranice vegetačných jednotiek [Atlas krajiny Slovenskej republiky]  

  

Obr.19. Príklad názvu súboru priestorových údajov 

V prípade harmonizovaných INSPIRE súborov priestorových údajov sa pri názve 

použije nasledovné pravidlo: 

INSPIRE - Názov témy a/alebo aplikačnej schémy a/alebo triedy objektu a/alebo 

názov špecifikovaný poskytovateľom 

Príklad č.1: INSPIRE - Administratívne jednotky 

Príklad č.2: INSPIRE - Chránené územia - Kultúrne - Pamiatkové rezervácie a zóny 
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Obr.20. Príklad INSPIRE názvu súboru priestorových údajov 

 

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia 
V rámci tejto položky je potrebné uviesť aspoň jeden dátum súvisiaci 
z uverejnením, revíziou alebo vytvorením súboru/série priestorových údajov. 

Najjednoduchším dátumom môže byť aktuálny dátum, kedy autor vytvára 
metazáznam, ktorý môže byť typom dátumu jeho uverejnenia. 

 

Obr.21. Príklad Dátumu uverejnenia súboru/série priestorových údajov 

 

Pre zabezpečenie posilnenia využiteľnosti samotných priestorových údajov/sérií 

a zvýšenia kvality metaúdajov je potrebné uviesť aj dátum poslednej aktualizácie 
priestorových údajov/série cez typ posledná revízia. 

 

 

Obr.22. Príklad Dátumu poslednej aktualizácie súboru/série priestorových údajov 

 

V prípade údajov s častou aktualizáciou ich obsahu odporúčame vyplniť frekvenciu 
ich aktualizácie prostredníctvom metaúdajovej položky. 
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Početnosť údržby a aktualizácie 

 

Obr.23. Príklad špecifikácie periodicity aktualizácie súboru/série priestorových údajov 

 

Obsah zdroja 
Obsah zdroja má poskytnúť stručný opis najdôležitejších charakteristík súboru / 
série priestorových údajov. Informácie v metaúdajovej položke Obsah zdroja by 

mali predovšetkým poskytovať: 

 Stručné zhrnutie obsahu zdroja 

 Účel zdroja  
 Súvisiacu legislatívu 
 Odkaz na ďalšie súvisiace informácie 

 
Obr.24. Príklad popisu obsahu súboru/série priestorových údajov 

 

Zodpovedná organizácia  

Pri tvorbe metaúdajového záznamu systém RPI automaticky predvyplňuje 
metaúdajové položky v časti Zodpovedná organizácia z údajov z registrácie 
povinnej osoby/dobrovoľného prispievateľa, pričom je použitá preddefinovaná 

úloha zodpovednej strany s hodnotou „vlastník“. Pre úplnosť je potrebné doplniť 
hodnotu do položky e-mail. Tu odporúčame použiť buď email kontakt na zástupcu 
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za danú zodpovednú organizáciu, alebo funkčný email. V prípade záujmu je možné 
vyplniť aj údaje za ďalšie dostupné úlohy zodpovednej organizácie (napr.správca, 
distribútor a pod.). 

 

Obr.25. Príklad e-mail kontaktu na Zodpovednú osobu  

 

Obmedzenia týkajúce sa prístupu a použitia  

V tejto časti je potrebné vyplniť dve metaúdajové položky: 

Podmienky týkajúce sa prístupu a použitia 

Položka slúži na definovanie podmienok a licencií na prístup a používanie súborov/ 
sérií priestorových údajov. Položka môže nadobúdať hodnoty: 

 podmienky neznáme 
 neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo 

 CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0 
 CC BY-ND Creative Commons Attribution-No-derivates („uvedenie autora – 

bez odvodeného obsahu“) 4.0 

 CC BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial („uvedenie autora 
– nekomerčné použitie“) 4.0 

 CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – 
rovnaké šírenie“) 4.0 

 CC BY-NC-ND Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-derivates 

(„uvedenie autora – nekomerčné použitie – bez odvodeného obsahu“) 4.0 
 CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

(“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0 
 Pokiaľ nevyhovuje ani jedna z uvedených hodnôt je možné využiť voľný text 

licenčných podmienok alebo URL na dokument s podmienkami. 
Pre zdroje s prístupom v režime Open Data je potrebné použiť licenciu CC0 alebo 
CC BY. 
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Obmedzenia verejného prístupu 

Položka definuje špecifikáciu ochrany súkromia, duševného vlastníctva, či iné 
reštrikcie týkajúce sa získania alebo používania súborov a sérií priestorových 

údajov. Uvádzajú sa informácie o rozsahu takýchto obmedzení a ich dôvod: 

 Bez obmedzenia prístupu 
 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(a) smernice INSPIRE 

 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(b) smernice INSPIRE 
 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(c) smernice INSPIRE 

 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(d) smernice INSPIRE 
 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(e) smernice INSPIRE 
 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(f) smernice INSPIRE 

 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(g) smernice INSPIRE 
 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(h) smernice INSPIRE 

 

V prípade, že nevyhovuje ani jedna z hodnôt, je možné použiť vlastný text, odkaz 
na dokument a pod. 

 

 

Obr.26. Príklad podmienok prístupu a použitia, vrátane obmedzení verejného prístupu.   

Priestorová reprezentácia  
Typ priestorovej reprezentácie poskytuje informácie o použitej metóde modelu 

zobrazenia priestorových údajov. Je potrebné vybrať relevantnú hodnotu 
z číselníka. Medzi najčastejšie používané hodnoty patria „vektor, raster“. 

 

Obr.27. Príklad popisu vektorovej priestorovej reprezentácie.   

Kódovanie znakov 

Položka špecifikuje formu použitej znakovej sady v rámci obsahu popisovaného 
súboru/série priestorových údajov. Najčastejšie sa používa UTF-8. 
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Obr.28. Príklad dokumentácie použitého kódovania.   

 

Sekcia „Kvalita a platnosť“ 

 

Obr.29. Sekcia „Kvalita a platnosť“ 

 

Súlad s INSPIRE 

Prostredníctvom tejto položky sa špecifikuje, či je popisovaný súbor priestorových 
údajov/séria v súlade s požiadavkami INSPIRE na interoperabilitu. V rámci nej je 

potrebné špecifikovať, či ide o dataset/sériu harmonizovaný (v súlade), 
neharmonizovaný (nie je v súlade) alebo nehodnotený (súlad nehodnotený).   

 

Obr.30. Špecifikácia stupňa súladu s INSPIRE.   
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Pôvod údajov 
Informácie o životnom cykle (vrátane špecifikácie tvorby) a kvalite súboru/služby 
priestorových údajov. 

 

Obr.31. Príklad popisu pôvodu a kvality súboru/série priestorových údajov   

 

Sekcia „Distribúcia“ 

 

Obr.32. Sekcia „Distribúcia“ 

Distribučný formát 

Prostredníctvom tejto položky sa popisuje formát/ty, v ktorých je súbor/séria 
priestorových údajov dostupná na distibúciu. Je potrebné uvádzať názov formátu 

a verziu formátu. V prípade INSPIRE údajových sád je potrebné uviesť referenciu 
na formát z INSPIRE registra7, vrátane odkazu na tému/aplikačnú schému. Ak nie 
je informácia o verzii dostupná, je potrebné uviesť ju pomocou atribútu 

gco:nilReason a uviesť hodnotu “unknown”. 

 

Obr.33. Príklad použitého distribučného formátu pre neharmonizované priestorové údaje 

 

                                       
 

 

7 https://inspire.ec.europa.eu/media-types/application  

https://inspire.ec.europa.eu/media-types/application
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Obr.34. Príklad použitého distribučného formátu pre INSPIRE priestorové údaje 

 

Lokátor zdroja 
V tejto položke sa špecifikuje prístupový bod (endpoint), prostredníctvom ktorého 

je súbor/séria priestorových údajov sprístupnený na jeho distribúciu. Do položky 
je potrebné uviesť odkaz na GetCapabilities služby/prístupového bodu. Zároveň je 

potrebné v položke Funkcia špecifikovať aj typ online zdroja. Najčastejšie sa 
používajú: 

 Informácia – pre zobrazovacie služby 

 Stiahnutie – pre ukladacie služby 

Pre každý súbor priestorových údajov je odporúčané uviesť odkaz na zobrazovaciu 

i ukladaciu službu. 

 

Obr.35. Url odkaz na lokátor zdroja pre zobrazovaciu a ukladaciu službu 
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Sekcia „Referenčný systém“ 

 

Obr.36. Sekcia „Referenčný systém“ 

Kód referenčného systému 
V tejto položke je potrebné špecifikovať podporované súradnicové systémy. 

Odporúčaný je systém http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/5514. 

 

Obr.37. Príklad popisu použitého referenčného systému súboru/série priestorových 

údajov   

 

Sekcia „Metaúdaje o metaúdajoch“ 

 

Obr.38. Sekcia „Referenčný systém“ 
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Zodpovedná organizácia (za metaúdaje) 
V tejto poslednej povinnej položke je potrebné špecifikovať email na kontakt 
správcu metaúdajov. 

 

Obr.39. E-mail kontakt na správcu metaúdajov v RPI. 

 

Vytvorený metazáznam je potrebné uložiť s validáciou. 

 

 

Obr.40. Uloženie metazáznamu s validáciou 
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Pri ukladaní metazáznamu v prostredí metaúdajového editora RPI odporúčame 

vybrať možnosť XXXXXXXX_MDE#RC 

 

 

Obr.41. Uloženie metazáznamu v kategórii metazáznamov vytvorených v MDE RPI 

 

Výber tejto možnosti zabezpečí uloženie metazáznamu v prehľade metazáznamov 
v časti „Záznamy vytvorené v metaúdajovom editore“. 
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Obr.42. Uloženie metazáznamu v kategórii metazáznamov vytvorených v MDE RPI 

Metaúdaje pre služby priestorových údajov 

Pre zabezpečenie tvorby metazáznamov, ktoré budú poskytovať potrebné 

informácie pre používateľov služieb priestorových údajov, je potrebné zabezpečiť 
správne vyplnenie nasledovného minimálneho rozsahu metaúdajových položiek: 

 

Po vstupe do Metaúdajového editora RPI užívateľ vyberie v časti Služba profil 
Sieťové služby, ktoré zahŕňajú služby priestorových údajov, ktoré bude 

metazáznam popisovať.  

 

Obr.43. Výber profilu Sieťové služby pre popis metaúdajov k sieťovým službám. 

 

Po výbere profilu užívateľovi stačí v ďalšom okne potvrdiť jazyk, v ktorom sú  
metaúdaje vytvorené. 
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Obr.44. Potvrdenie jazyku metadát . 

 

Sekcia „Identifikácia údajov“ 

 

Obr.45. Sekcia „Identifikácia údajov“ 

Názov zdroja 
Do tejto položky sa uvedie názov služby priestorových údajov. V prípade, že tieto 

priestorové údaje zatiaľ neboli predmetom harmonizácie v zmysle INSPIRE 
požiadaviek, prípadne ide o iné ako INSPIRE údaje, uvedie sa aktuálny názov podľa 
pravidla: 

Vzor: Názov súbor:Typ služby 

Príklad: Využitie územia (Corine LandCover) 2018: Ukladacia služba 

 

Obr.46. Príklad názvu služby priestorových údajov 
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V prípade harmonizovaných INSPIRE služieb priestorových údajov sa pri názve 
použije nasledovné pravidlo: 

Vzor: INSPIRE - Názov témy a/alebo aplikačnej schémy a/alebo triedy objektu 

a/alebo názov špecifikovaný poskytovateľom:Typ služby 

Príklad č.1: INSPIRE - Administratívne jednotky:Zobrazovacia služba 

Príklad č.2: INSPIRE - Chránené územia - Kultúrne - Pamiatkové rezervácie 
a zóny:Ukladacia služba 

   

Obr.47. Príklad INSPIRE názvu služby priestorových údajov 

 

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia 
V rámci tejto položky je potrebné uviesť aspoň jeden dátum súvisiaci 
z uverejnením, revíziou alebo vytvorením služby priestorových údajov. 

Najjednoduchším dátumom môže byť aktuálny dátum, kedy autor vytvára 
metazáznam, ktorý môže byť typom dátumu jeho uverejnenia. 

 

Obr.48. Príklad Dátumu uverejnenia služby priestorových údajov 

 

Pre zabezpečenie posilnenia využiteľnosti samotných služieb priestorových údajov  

a zvýšenia kvality metaúdajov je potrebné uviesť aj dátum poslednej aktualizácie 
služieb priestorových údajov cez typ posledná revízia. 

 

 

Obr.49. Príklad Dátumu poslednej aktualizácie služby priestorových údajov 
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Obsah zdroja 
Obsah zdroja má poskytnúť stručný opis najdôležitejších charakteristík služby 

priestorových údajov. Informácie v metaúdajovej položke Obsah zdroja by mali 
predovšetkým poskytovať: 

 Stručné zhrnutie obsahu zdroja 
 Účel zdroja  
 Súvisiacu legislatívu 

 Odkaz na ďalšie súvisiace informácie 

 
Obr.50. Príklad popisu obsahu súboru/série priestorových údajov 

 

Zodpovedná organizácia  

Pri tvorbe metaúdajového záznamu systém RPI automaticky predvyplňuje 
metaúdajové položky v časti zodpovedná organizácia z údajov z registrácie 

povinnej osoby/dobrovoľného prispievateľa, pričom je použitá preddefinovaná 
úloha zodpovednej strany s hodnotou „vlastník“. Pre úplnosť je potrebné doplniť 
hodnotu do položky e-mail. Tu odporúčame použiť buď email kontakt na zástupcu 

za danú zodpovednú organizáciu, alebo funkčný email. V prípade záujmu je možné 
vyplniť aj údaje za ďalšie dostupné úlohy zodpovednej organizácie (napr.správca, 

distribútor a pod.). 

 

Obr.51. Príklad e-mail kontaktu na Zodpovednú osobu 
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Obmedzenia týkajúce sa prístupu a použitia  
V tejto časti je potrebné vyplniť dve metaúdajové položky: 

Podmienky týkajúce sa prístupu a použitia 

Položka slúži na definovanie podmienok a licencií na prístup a používanie služieb 

priestorových údajov. Položka môže nadobúdať hodnoty: 

 podmienky neznáme 

 neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo 
 CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0 
 CC BY-ND Creative Commons Attribution-No-derivates („uvedenie autora – 

bez odvodeného obsahu“) 4.0 
 CC BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial („uvedenie autora 

– nekomerčné použitie“) 4.0 
 CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – 

rovnaké šírenie“) 4.0 

 CC BY-NC-ND Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-derivates 
(„uvedenie autora – nekomerčné použitie – bez odvodeného obsahu“) 4.0 

 CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
(“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0 

 Pokiaľ nevyhovuje ani jedna z uvedených hodnôt, je možné využiť voľný text 

licenčných podmienok alebo URL na dokument s podmienkami. 
Pre zdroje s prístupom v režime Open Data je potrebné použiť licenciu CC0 alebo 

CC BY. 

 

Obmedzenia verejného prístupu 

Položka definuje špecifikáciu ochranu súkromia, duševného vlastníctva, či iné 

reštrikcie týkajúce sa získania či používania služieb priestorových údajov. 
Uvádzajú sa informácie o rozsahu takýchto obmedzení a ich dôvod: 

 Bez obmedzenia prístupu 

 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(a) smernice INSPIRE 
 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(b) smernice INSPIRE 

 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(c) smernice INSPIRE 
 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(d) smernice INSPIRE 
 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(e) smernice INSPIRE 

 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(f) smernice INSPIRE 
 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(g) smernice INSPIRE 

 Verejný prístup obmedzený podľa článku 13(1)(h) smernice INSPIRE 
 

V prípade, že nevyhovuje ani jedna z hodnôt, je možné použiť vlastný text, odkaz 
na dokument a pod. 
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Obr.52. Príklad podmienok prístupu a použitia, vrátane obmedzení verejného prístupu.   

Druh služieb priestorových údajov  

Prostredníctvom tejto položky sa špecifikuje typ sieťovej služby. Najčastejšie sa 
používa zobrazovacia a ukladacia služba.   

 

Obr.53. Príklad špecifikácie zobrazovacej služby ako druhu služby priestorových údajov.   

Typ väzby 

Položka špecifikuje tesnosť prepojenia služby s viazanými zdrojmi. Najčastejšie sa 
používa hodnota „tesný“.   

 

Obr.54. Príklad tesného typu väzby.   

 

Prístupové miesto 
Položka vyžaduje uvedenie prístupového bodu popisovanej služby. V prípade WMS, 

WFS služieb sa uvádza url odkaz na get capabilities služby. A v prípade Atom 
ukladacej služby sa uvádza url na server, kde je uložený atom súbor s metaúdajmi.  

 

Obr.55. Príklad prístupového bodu (end pointu) WMS zobrazovacej služby 
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Sekcia „Kvalita a platnosť“ 

 

Obr.56. Sekcia „Kvalita a platnosť“ 

 

Súlad s INSPIRE 
Prostredníctvom tejto položky sa špecifikuje, či je popisovaná služba priestorových 

údajov v súlade s požiadavkami na INSPIRE sieťové služby. V rámci nej je 
potrebné špecifikovať, či ide o službu harmonizovanú (v súlade), neharmonizovanú 
(nie je v súlade) alebo nehodnotenú (súlad nebol hodnotený). 

 

 

Obr.57. Špecifikácia stupňa súladu s INSPIRE.   
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Sekcia „Distribúcia“ 

 

Obr.58. Sekcia „Distribúcia“ 

Lokátor zdroja 

V tejto položke sa špecifikuje prístupový bod (endpoint), prostredníctvom ktorého 
je služba priestorových údajov sprístupnená. Do položky je potrebné uviesť odkaz 

na GetCapabilities služby/prístupového bodu. Zároveň je potrebné v položke 
Funkcia špecifikovať aj typ online zdroja. Najčastejšie sa používajú: 

 Informácia – pre zobrazovacie služby 

 Stiahnutie – pre ukladacie služby 

 

 

Obr.59. Url odkaz na lokátor zdroja pre zobrazovaciu službu 

 

Sekcia „Metaúdaje o metaúdajoch“ 

 

Obr.60. Sekcia „Metaúdaje o metaúdajoch“ 
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Zodpovedná organizácia (za metaúdaje) 
V tejto poslednej povinnej položke je potrebné špecifikovať email na kontakt 
správcu metaúdajov. 

 

Obr.61. E-mail kontakt na správcu metaúdajov v RPI. 

 

Vytvorený metazáznam je potrebné uložiť s validáciou. 

 

 

Obr.62. Uloženie metazáznamu s validáciou 
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Pri ukladaní metazáznamu v prostredí metaúdajového editora RPI odporúčame 
vybrať možnosť XXXXXXXX_MDE#RC 

 

Obr.63. Uloženie metazáznamu v kategórii metazáznamov vytvorených v MDE RPI 

 

Výber tejto možnosti zabezpečí uloženie metazáznamu v prehľade metazáznamov 
v časti „Záznamy vytvorené v metaúdajovom editore“. 

 

 

Obr.64. Uloženie metazáznamu v kategórii metazáznamov vytvorených v MDE RPI 
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4 Úprava existujúcich metaúdajov 

Pre úpravu existujúcich metazáznamov stačí daný metazáznam vyhľadať v sekcii 
„Všetky metaúdaje“ a vybrať možnosť „Editovať metaúdajový záznam“. 

 

 

Obr.65. Editácia existujúceho metaúdajového záznamu  

 

 


