POKYN
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 30. mája 2005 č. 3/2005 – 1.7.,

pre tvorbu a prevádzku metainformačného systému v rezorte Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky

Úvodné ustanovenie
Pokyn ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre tvorbu a prevádzku metainformačného systému
(ďalej len „pokyn“) je vydaný na základe zákona č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme v znení
neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákona č. 205/2004 Z. z. o
zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, koncepcie rezortnej časti štátneho
informačného systému, smernice číslo 7/2004 - 1.9 o vydávaní interných právnych predpisov platných v rezorte
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a uznesenia z Operatívnej
porady ministra životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „OPM“) č. 84/4 z 23. marca 2000.

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Cieľom metainformačného systému je štandardizovaným spôsobom zozbierať a následne sprístupniť
metainformácie o dokumentoch, databázach, mapách, rastrových, vektorových a iných údajoch
vytvorených alebo získaných ministerstvom a organizáciami rezortu životného prostredia prostredníctvom
elektronického katalógu dostupného cez Internet tak, aby slúžil širokej odbornej i laickej verejnosti.
(2) Prevádzkovateľom metainformačného systému je ministerstvo.

Čl. 2
Základné pojmy
Pre účely tohto pokynu
(1) Informácie sú znalosti týkajúce sa dokumentov, databáz, máp, rastrov, vektorov a iných objektov, ktoré
majú v danom kontexte význam pre životné prostredie, v zmysle definície informácie o životnom prostredí
podľa zákona 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí.
(2) Údaje sú rôznym spôsobom interpretovateľné reprezentácie informácií, formalizovaným spôsobom
pripravené pre komunikáciu, interpretáciu a spracovanie.
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(3) Iné údaje sú údaje, ktoré nie je možné začleniť do kategórií dokument, databáza, mapa, raster, vektor
a zároveň reprezentujú informácie v zmysle uvedenej definície.
(4) Databáza je množina údajov s pravidelnou štruktúrou, organizovaná spôsobom umožňujúcim rýchly výber,
triedenie, reorganizáciu a analýzy.
(5) Priestorové údaje sú všetky údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu alebo
geografickú oblasť.
(6) Dokument je množina zaznamenaných informácií tvoriacich ucelený informačný prameň – písomnosť
v analógovej alebo elektronickej podobe, ako napríklad štúdie, správy, ročenky, nariadenia, rozhodnutia,
smernice, projekty.
(7) Mapa je časovo priestorové zobrazenie povrchu zeme, objektov alebo javov do roviny.
(8) Vektorová reprezentácia priestorových údajov predstavuje spôsob reprezentácie priestorových údajov, ich
priestorovej zložky. Je reprezentovaná pomocou základného prvku – vektora, ktorý tvorí elementárne entity
a to bod, líniu a polygón. Základný vektor je definovaný súradnicami jednotlivých vrcholov (počiatočný
a koncový bod, lomový bod) v geografickom priestore alebo projekčnom priestore.
(9) Rastrová reprezentácia priestorových údajov predstavuje spôsob reprezentácie priestorových údajov, ich
priestorovej zložky, označovaná aj ako mozaiková. Základom rastrovej reprezentácie je jednotka
priestoru/rastra – pixel (najčastejší štvorcový tvar bunky). Pixle sú usporiadané v riadkoch a stĺpcoch
v pravouhlej matici.
(10) Metainformácie sú informácie bližšie špecifikujúce kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky existujúcich
údajov. Uvedené charakteristiky, ako napríklad informácie o dátume získania údaja, jeho primárnom zdroji,
polohovej, alebo atribútovej presnosti, slúžia ako podklad pre užívateľa a determinujú (limitujú) možnosti
použitia samotného údaja.
(11) Metainformačný systém sprostredkováva, sprístupňuje metainformácie užívateľom. Metainformácie sú
organizované a usporiadané vo vlastnom informačnom systéme. Tvorba a prevádzka metainformačného
systému podlieha platným európskym a národným normám.
(12) Organizácia rezortu životného prostredia je osobitná odborná organizácia alebo iná právnická osoba
v riadení ministerstva.
(13) Technologické riešenie metainformačného systému predstavuje postup a proces zberu a distribúcie
metainformácií o dokumentoch, databázach, mapách, rastrových, vektorových a iných údajoch
prostredníctvom internetovej databázovej aplikácie.
(14) Prevádzkovateľ metainformačného systému je ministerstvo zodpovedajúce za návrh, realizáciu a fungovanie
metainformačného systému.
(15) Správca metainformačného systému je právnická osoba poverená prevádzkovateľom na zabezpečenie
realizácie a fungovania metainformačného systému.

Čl. 3
Správca a prevádzkovateľ metainformačného systému

(1) Správu metainformačného systému vykonáva Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len
„správca“).
(2) Správca je povinný zabezpečiť technologické riešenie, prevádzku a ďalší rozvoj metainformačného systému
v súlade s existujúcimi normami a štandardmi.
(3) Správca je povinný jedenkrát ročne predložiť do OPM vyhodnotenie plnenia tohto pokynu so stavom k 30.
aprílu.
(4) Správca je povinný zabezpečiť umiestnenie „url“ odkazu všetkých organizácií rezortu životného prostredia
prispievajúcich do metainformačného systému na internetovej stránke metainformačného systému.
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(5) Správca metainformačného systému predkladá finančné požiadavky na administráciu, vývoj, aktualizáciu a
propagáciu metainformačného systému, prevádzkovateľ je povinný zhodnotiť požiadavky a následne
zabezpečiť finančné prostriedky.
(6) Správca je oprávnený organizovať stretnutia zodpovedných organizácií rezortu životného prostredia za
účelom vyhodnotenia plnenia úloh a zosumarizovania požiadaviek a námetov pre ďalšie zdokonalenie
metainformačného systému.

Čl. 4
Povinnosti ministerstva a organizácií rezortu životného prostredia
(1) Ministerstvo a organizácie rezortu životného prostredia sú povinné priebežne poskytovať a aktualizovať
metainformácie. Táto povinnosť pozostáva z vypĺňania elektronických formulárov dostupných cez
internetovú stránku http://www.enviroportal.sk/metainfo
(2) Všetky metainformácie o dokumentoch, databázach, mapách, rastrových, vektorových a iných údajoch
vytvorených alebo získaných ministerstvom a organizáciami rezortu životného prostredia je potrebné uložiť
do metainformačného systému bezodkladne, najneskôr však do 5 dní po ich získaní alebo vytvorení, resp. po
ukončení ucelenej časti úlohy, ktorá obsahuje takéto údaje.
(3) Všetky metainformácie o dokumentoch, databázach, mapách, rastrových, vektorových a iných údajoch
vytvorených alebo získaných ministerstvom a organizáciami rezortu životného prostredia pred
nadobudnutím účinnosti tohto pokynu je potrebné uložiť do metainformačného systému do jedného roka od
nadobudnutia účinnosti tohto pokynu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na údaje, ktoré nie sú k dispozícii.
(4) Ministerstvo a organizácie rezortu životného prostredia sú povinné zabezpečiť aspoň 1 osobu zodpovednú
za napĺňanie metainformačného systému, komunikáciu so správcom a prevádzkovateľom metainformačného
systému, vytvoriť priestor pre účasť zodpovednej osoby na stretnutiach organizovaných správcom
metainformačného systému. Zodpovedné osoby je potrebné nahlásiť správcovi metainformačného systému
do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tohto pokynu na e-mail adresu metainfo@enviroportal.sk. V prípade
zmeny kontaktných údajov zodpovednej osoby sú povinní bezodkladne nahlásiť tieto zmeny správcovi
metainformačného systému.
(5) Ministerstvo a organizácie rezortu životného prostredia sú povinné zabezpečiť umiestnenie odkazu na
metainformačný systém na svojich webstránkach.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Tento pokyn nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
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