Zoznam prioritných datasetov pre publikovanie vo forme otvorených údajov
Príloha 21 pre výzvu Manažment údajov inštitúcie verejnej správy
ID

Kategória
Cestovné poriadky

OD.1
OD.2
OD.3
OD.4
OD.5
OD.6
OD.7
OD.8
OD.9
OD.10
OD.11
OD.12

Zoznamy štátnych budov
Otváracie hodiny organizácií v rezorte
Polohy vlakov ŽSR a aktuálne informácie o
vlakoch
Štatistiky návštevnosti štátnych webov
Zoznam železničných staníc
Zoznam autobusových staníc
Mapy CDB - Slovenská správa ciest
Register homologizovaných typov vozidiel
(konkrétne značky a modely)
Plánovaná dopravná infraštruktúra (GPS)
Register prihlásených vozidiel
API pre prístup k STK/EK/KO vozidiel

Dáta z mýtneho systému NDS (anonymizované)

OD.13
OD.14
OD.15

Objekt evidencie

Ukazovatele špičkovej hodinovej intenzity
dopravy

Priemerná denná intenzita dopravy
Skladba dopravného prúdu za rok 2016

Dáta z automatického sčítania dopravy na
úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest

Dáta z automatického sčítania dopravy na
úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest

Dáta o vyťaženosti jednotlivých vlakov, ako aj
staníc a zastávok zo sčítaní

Dáta o vyťaženosti jednotlivých vlakov, ako aj
staníc a zastávok zo sčítaní

Dáta o vyťaženosti jednotlivých vlakov, resp.
traťových úsekov, ako aj staníc a zastávok z
údajov o predaji jednorazových i časových
cestovných lístkov
Dáta o vyťaženosti jednotlivých autobusových
liniek v dotovanej regionálnej doprave, ako aj
vyťaženosť autobusových staníc a zastávok z
údajov o predaji jednorazových i časových
cestovných lístkov i z prieskumov
Počet zamestnancov rezortu
Zoznam organizácií v pôsobnosti MDV SR

Dáta o vyťaženosti jednotlivých vlakov, resp.
traťových úsekov, ako aj staníc a zastávok z
údajov o predaji jednorazových i časových
cestovných lístkov
Dáta o vyťaženosti jednotlivých autobusových
liniek v dotovanej regionálnej doprave, ako aj
vyťaženosť autobusových staníc a zastávok z
údajov o predaji jednorazových i časových
cestovných lístkov i z prieskumov
Počet zamestnancov rezortu
Zoznam organizácií v pôsobnosti MDV SR

OD.16

OD.17

OD.18

OD.19
OD.20
OD.21

Údaje o vývoji stavu vozoviek na cestnej sieti SR

OD.22
OD.23
OD.24
OD.25
OD.26

OD.27
OD.28

OD.29
OD.30
OD.31
OD.32
OD.33

OD.34
OD.35
OD.36
OD.37
OD.38
OD.39
OD.40
OD.41

Popis

Cestovné poriadky, ktorých objednávateľom je
verejná správa - štát, VÚC i mestá/obce (ŽSR,
medzimestské autobusové linky, MHD)
Zoznamy štátnych budov
Otváracie hodiny organizácií v rezorte
Polohy vlakov ŽSR a aktuálne informácie o
vlakoch
Štatistiky návštevnosti štátnych webov
Zoznam železničných staníc
Zoznam autobusových staníc
Mapy CDB - Slovenská správa ciest
Register homologizovaných typov vozidiel
(konkrétne značky a modely)
Plánovaná dopravná infraštruktúra (GPS)
Register prihlásených vozidiel
API pre prístup k STK/EK/KO vozidiel

Údaje o vývoji stavu vozoviek na cestnej sieti SR

Zapísané údaje o organizáciách v orsr.sk
Rozhodnutia
Databáza exekúcií
Zákony v strojovo čitateľnej forme, vrátane
histórie

Zapísané údaje o organizáciách v orsr.sk
Rozhodnutia
Databáza exekúcií
Zákony v strojovo čitateľnej forme, vrátane
histórie
Návrhy zákonov (noviel) v strojovo čitateľnej
Návrhy zákonov (noviel) v strojovo čitateľnej
forme, ako prechádzajú vládou a Národnou
forme, ako prechádzajú vládou a Národnou radou
radou SR, vrátane pripomienok z
SR, vrátane pripomienok z pripomienkových
pripomienkových konaní a pozmeňovacích
konaní a pozmeňovacích návrhov poslancov
návrhov poslancov
DB údajov o legislatívnom procese
DB údajov o legislatívnom procese
Datasety so zameraním na výkonnosť súdnictva

Datasety so zameraním na výkonnosť súdnictva

Účtovné závierky - registeruz.sk
Rozpočtový informačný systém (RIS)
Rozpočtový informačný systém samospráv
Informačný systém pre kontrolu a audit (podčasť
RIS)
IČ DPH; DIČ s párovacím ID (IČO, alebo RPO
identifikátor) spoločnosťami napríklad z finančnej
správy
Verejný register fakturačných údajov
Datasety rozpočtov všetkých miest a obcí na
Slovensku
Datasety rozpočtov štátnych podnikov
Datasety rozpočtov verejnej správy ako aj
štátneho rozpočtu (priamy export z RIS)
Anonymizované daňové priznania fyzických osôb
s ponechaním IČO zamestnávateľa
Živnostenský register SR
Register prihlásených vozidiel – údaje, ako sú
uvedené v TP

Účtovné závierky - registeruz.sk
Rozpočtový informačný systém (RIS)
Rozpočtový informačný systém samospráv
Informačný systém pre kontrolu a audit (podčasť
RIS)
IČ DPH; DIČ s párovacím ID (IČO, alebo RPO
identifikátor) spoločnosťami napríklad z finančnej
správy
Verejný register fakturačných údajov
Datasety rozpočtov všetkých miest a obcí na
Slovensku
Datasety rozpočtov štátnych podnikov
Datasety rozpočtov verejnej správy ako aj
štátneho rozpočtu (priamy export z RIS)
Anonymizované daňové priznania fyzických osôb
s ponechaním IČO zamestnávateľa
Živnostenský register SR
Register prihlásených vozidiel – údaje, ako sú
uvedené v TP

Zodpovednosť

MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
MDV SR
Jedná sa o dáta o skutočnom dopravnom zaťažení
spoplatnených úsekov ciest v SR rôznymi
kategóriami nákladných vozidiel: o profilové
intenzity a ich vývoj počas dňa i v priebehu týždňa
za jednotlivé hmotnostné kategórie vozidiel o
údaje o počte vozidiel tranzitujúcich v
jednotlivých smerových reláciách cez mestá, kde
sa plánuje výstavba obchvatu o údaje o počte
vozidiel tranzitujúcich cez SR medzi jednotlivými
hraničnými prechodmi (prejazd cez spoplatnené
prihraničné úseky napr. s Poľskom a s Maďarskom
v časovom rozmedzí, ktoré je primerané pre
tranzitujúce vozidlá)
MDV SR
MDV SR
MDV SR
Dáta z automatického sčítania dopravy na
úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS
a tiež koncesionára na časti rýchlostnej cesty R1
(ročný priemer denných intenzít, špičkové
hodinové intenzity, skladba dopravného prúdu) MDV SR
Dáta o vyťaženosti jednotlivých vlakov, ako aj
staníc a zastávok zo sčítaní, ktoré realizuje ZSSK a
prípadne aj iní dopravcovia čerpajúci finančnú
podporu z verejných zdrojov
MDV SR

MDV SR

MDV SR
MDV SR
MDV SR
Informácie obsahujú stav vozoviek, ich zaradenie
do kvalitatívnych stupňov na základe
diagnostických meraní i obhliadok ciest správcami
ciest (sumárne údaje v časovom rade v
tabuľkovom formáte, a to aj spolu za cesty
štátnych i regionálnych správcov, ďalej za štátne
cesty v správe NDS a SSC aj dáta o stave
jednotlivých úsekov ciest tiež v časovom rade,
optimálne aj s uvedením základných údajov o
vykonaných opravách a rekonštrukciách)
MDV SR
MS SR
MS SR
MS SR
MS SR

MS SR
MS SR
Jedná sa o Datasety so zameraním na výkonnosť
súdnictva (rýchlosť súdov v jednotlivých typoch
agiend/právnych sporov)

MS SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR

MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MF SR
MV SR
MV SR

Kritickosť

OD.42

OD.43
OD.44
OD.45
OD.46
OD.47

Mapa pokrytia verejného priestranstva kamerami
("bezpečnejšia zóna")
Štatistiky o kriminalite, priestupkoch a pokutách
(ideálne s geolokačnými údajmi/kde sa daný
priestupok, pokuta alebo kriminálny čin
uskutočnil)

Mapa pokrytia verejného priestranstva
kamerami ("bezpečnejšia zóna")
Štatistiky o kriminalite, priestupkoch a pokutách
(ideálne s geolokačnými údajmi/kde sa daný
priestupok, pokuta alebo kriminálny čin
uskutočnil)

Register spoločenstiev vlastníkov bytov a
nebytových priestorov
Výstupy z IS športu
Iuventa - zoznam školení

Register spoločenstiev vlastníkov bytov a
nebytových priestorov
Výstupy z IS športu
Iuventa - zoznam školení

Dostupné vzdelávacie zdroje

Dostupné vzdelávacie zdroje

Datasety so zameraním na školstvo

Datasety so zameraním na školstvo

OD.49

OD.50

OD.52

OD.53
OD.54
OD.55
OD.56
OD.57

OD.58

OD.59

OD.60
OD.61

OD.62

OD.63
OD.64
OD.65
OD.66
OD.67
OD.68
OD.69
OD.70

Dáta o školskom systéme

Dáta o školskom systéme

Zmluvy VšZP s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti

Zmluvy VšZP s poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti

Všetky údaje o vykázanej zdravotnej
Všetky údaje o vykázanej zdravotnej
starostlivosti, ktoré reportujú zdravotné
starostlivosti, ktoré reportujú zdravotné
poisťovne NCZI, na úrovni spravodajskej jednotky poisťovne NCZI, na úrovni spravodajskej jednotky
Ročný a štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií
v zdravotníctve
Štvrťročné výkazy L1 a L2 o spotrebe liekov
Ročný a štvrťročný výkaz o počte a štruktúre
pracovníkov v zdravotníctve
Anonymizované údaje o čakacích lehotách za
každého pacienta a každý WL výkon
Atmosférické podmienky a Meteorologické
geografické prvky (Slovenský
hydrometeorologický ústav - SHMÚ) - v rozsahu
INSPIRE požiadaviek a odporúčaní (INSPIRE
témy[1] III.13+III.14)Aktuálne a historické
merania SHMÚ zo všetkých jeho staníc (SHMÚ) v rozsahu INSPIRE požiadaviek a odporúčaní
(INSPIRE III.13+14)
Dáta o životnom prostredí (znečistenie vzduchu,
počasie, zoznam existujúcich skládok, havárií,
environmentálnych záťaží, dáta o recyklácií )
(Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky (MŽP SR), SHMÚ, Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), Slovenská agentúra
životného prostredia (SAŽP) - INSPIRE III.7, III.8,
III.13, III.14,
Zoznam národných prírodných pamiatok (Štátna
ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR ),
INSPIRE I.9
Zoznam prírodných pamiatok (ŠOP SR) - INSPIRE
I.9
Zoznam prameňov riek (Úrad geodézie
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK
SR) , SAŽP, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky (MZ SR) INSPIRE I.8
Zoznamy životného prostredia – existujúce a
minulé čierne skládky, hluk, smog (MŽP SR,
ŠGÚDŠ, SAŽP, SHMÚ) INSPIRE III.7
Počet uchádzačov o zamestnanie za každý mesiac
na úrovni úradov práce
Zdroje energie
Ložiská nerastných surovín
Zoznam nahlásených nevyhovujúcich potravín,
prevádzok
Územné plány
Výrobné a priemyselné zariadenia
Zoznam ubytovacích zariadení

OD.72
OD.73
OD.74
OD.75
OD.76
OD.77
OD.78
OD.79

OD.84
OD.85
OD.86

MV SR
MV SR
MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR
Odkazy na verejne dostupné vzdelávacie zdroje
(portály organizácií rezortu školstva - rozpočtové
a príspevkové, školy a školské zariadenia)
MŠVVaŠ SR
Datasety so zameraním na školstvo (vrátane
grantových schém) a financovanie školstva (tak
úroveň štátu, ako aj kraja a obce/resp. od
vysokých škôl cez stredné školstvo až po základné
školstvo)
MŠVVaŠ SR

Anonymizované údaje z Centrálneho registra
Anonymizované údaje z Centrálneho registra
študentov a z Centrálneho registra regionálneho študentov a z Centrálneho registra regionálneho
školstva
školstva

OD.71

OD.80
OD.81
OD.82
OD.83

MV SR

EKS - IP adresy uchádzačov elektronických aukcií EKS - IP adresy uchádzačov elektronických aukcií

OD.48

OD.51

MV SR

Pôda

Ročný a štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií
v zdravotníctve
Štvrťročné výkazy L1 a L2 o spotrebe liekov
Ročný a štvrťročný výkaz o počte a štruktúre
pracovníkov v zdravotníctve
Anonymizované údaje o čakacích lehotách za
každého pacienta a každý WL výkon
Atmosférické podmienky a Meteorologické
geografické prvky (Slovenský
hydrometeorologický ústav - SHMÚ) - v rozsahu
INSPIRE požiadaviek a odporúčaní (INSPIRE
témy[1] III.13+III.14)Aktuálne a historické
merania SHMÚ zo všetkých jeho staníc (SHMÚ) v rozsahu INSPIRE požiadaviek a odporúčaní
(INSPIRE III.13+14)
Dáta o životnom prostredí (znečistenie vzduchu,
počasie, zoznam existujúcich skládok, havárií,
environmentálnych záťaží, dáta o recyklácií )
(Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky (MŽP SR), SHMÚ, Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), Slovenská agentúra
životného prostredia (SAŽP) - INSPIRE III.7, III.8,
III.13, III.14,
Zoznam národných prírodných pamiatok (Štátna
ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR ),
INSPIRE I.9
Zoznam prírodných pamiatok (ŠOP SR) - INSPIRE
I.9
Zoznam prameňov riek (Úrad geodézie
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK
SR) , SAŽP, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky (MZ SR) INSPIRE I.8
Zoznamy životného prostredia – existujúce a
minulé čierne skládky, hluk, smog (MŽP SR,
ŠGÚDŠ, SAŽP, SHMÚ) INSPIRE III.7
Počet uchádzačov o zamestnanie za každý mesiac
na úrovni úradov práce
Zdroje energie
Ložiská nerastných surovín
Zoznam nahlásených nevyhovujúcich potravín,
prevádzok
Územné plány
Výrobné a priemyselné zariadenia
Zoznam ubytovacích zariadení
Evidencia osvedčení o získaní oprávnenia na
projektovanie pozemkových úprav
Zoznam ukončených projektov pozemkových
úprav (komplexných)
Lesné pôdne jednotky
Register pôdnych blokov - Land Parcel
Identification System
Bonitované pôdno-ekologické jednotky - BPEJ
Čiastkový monitorovací systém Pôda
Pôdna mapa Slovenska 1:400 000
Trhová cena poľnohospodárskej pôdy
SLOVFIC - Správa a využívanie národnej
databanky krmív
Agrofilm – Databáza filmov medzinárodného
festivalu k zapožičaniu
Údaje z centrálneho registra včelstiev
Genetické zdroje rastlín Slovenska
Zoznam platných certifikátov
Zoznam vzájomne uznaných výrobkov na základe
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
764/ 2008
Povolenie na sekundárne zdroje živín r. 2016 2017
Zoznam subjektov - hnojivo ES

MŠVVaŠ SR
Dáta o školskom systéme (študenti, zoznam
univerzít, zoznam odborov, výsledky PIS,... )

MŠVVaŠ SR
MZ SR

MZ SR
MZ SR
MZ SR
MZ SR
MZ SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR
MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR
MPSVaR SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MH SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR

MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR

OD.87
OD.88
OD.89
OD.90
OD.91
OD.92
OD.93

OD.94
OD.95

OD.96
OD.97
OD.98
OD.99
OD.100
OD.101
OD.102
OD.103
OD.104
OD.105
OD.106
OD.107
OD.108
OD.109
OD.110
OD.111
OD.112
OD.113
OD.114
OD.115
OD.116
OD.117
OD.118
OD.119

OD.120
OD.121
OD.122
OD.123
OD.124
OD.125
OD.126
OD.127
OD.128
OD.129
OD.130
OD.131
OD.132
OD.133

OD.134
OD.135
OD.136
OD.137
OD.138
OD.139
OD.140
OD.141

Využitie územia

Vyhodnotenia analýz pôdnych vzoriek pre
Agrochemické skúšanie pôd (ASP) - priemerné
hodnoty obsahu prístupných živín
Priemerné hodnoty pôdnej reakcie (pH) na
jednotlivé katastre Slovenskej republiky
Register jednotiek priestorového rozdelenia lesa
(JPRL)
Lesné hospodárske celky
Register poľovných revírov (PR)
Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb
vydaných MPRV SR
Zoznam platných osvedčení na výkon chovu rýb
vydaných MPRV SR pre občianske združenia
Zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení
a individuálne obstaraných aplikačných zariadení

Zoznamy schválených/registrovaných
potravinárskych prevádzkarní
Zoznamy
schválených/povolených/registrovaných
prevádzkarní vo veterinárnej oblasti
Register prepravcov zvierat
Zoznamy schválených prevádzkarni na živočíšne
vedľajšie produkty
Národné referenčné laboratóriá
Faktúry za ŠVPS SR a jej priamo riadené
organizácie
Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené
organizácie
Zoznamy poverených veterinárnych lekárov na
vydávanie pasov spoločenských zvierat
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Prehlad centrálnej evidencie hospodárskych
zvierat
Zoznam evidovanych fariem v CEHZ
Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia
Produkcia ovocia
akvakultúry
Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov
Register ovocinárskych organizácii
Register ovocných sadov
Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek
Výmera podľa ovocného druhu k 31.12. 2016 –
Slovensko
Odrodová skladba vinohradov v Slovenskej
republike
Odrodová skladba vinohradov v Malokarpatskej
vinohradníckej oblasti
Odrodová skladba vinohradov v Južnoslovenskej
vinohradníckej oblasti
Odrodová skladba vinohradov v Stredoslovenskej
vinohradníckej oblasti
Odrodová skladba vinohradov v Nitrianskej
vinohradníckej oblasti
Odrodová skladba vinohradov vo
Východoslovenskej vinohradníckej oblasti
Odrodová skladba vinohradov vo vinohradníckej
oblasti Tokaj
Evidencia spotreby prípravkov na ochranu rastlín
podľa chemických skupín účinných látok
Prehľad o celkovej výmere poľnohospodárskej
pôdy registrovanej v Ekologickej
poľnohospodárskej výrobe
Plochy závlah
Register nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok - Banskobystrický samosprávny kraj
Register nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok - Bratislavský samosprávny kraj
Register nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok - Košický samosprávny kraj
Register nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok - Nitriansky samosprávny kraj
Zoznam národných kultúrnych pamiatok
Register nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok - Prešovský samosprávny kraj
Register nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok - Trenčiansky samosprávny kraj
Register nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok - Trnavský samosprávny kraj
Register nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok - Žilinský samosprávny kraj
Zoznam kultúrnych pamiatok
Zoznam kultúrnych pamiatok
Majetkové priznania verejných funkcionárov a
Majetkové priznania verejných funkcionárov a
sudcov (aj s históriou) v jednom datasete
sudcov (aj s históriou) v jednom datasete
Plnenia úloh z uznesení vlády SR
Plnenia úloh z uznesení vlády SR
Uzatvorené zmluvy
Uzatvorené zmluvy
Zoznamy všetkých štátnych budov (ministerstiev, Zoznamy všetkých štátnych budov (ministerstiev,
úradov, polícií, nemocníc) a ich príslušnosti,
úradov, polícií, nemocníc) a ich príslušnosti,
všetkých otváracích hodín všetkých inštitúcií aj s všetkých otváracích hodín všetkých inštitúcií aj s
telefónnymi číslami
telefónnymi číslami
Zoznam subjektov, ktoré majú aktivovanú
Zoznam subjektov, ktoré majú aktivovanú
elektronickú schránku na doručovanie
elektronickú schránku na doručovanie
Referencie verejného obstarávania
Referencie verejného obstarávania
Dokumenty z profilov
Dokumenty z profilov
Podrobné protokoly z elektronických aukcií
Podrobné protokoly z elektronických aukcií
Verejné obstarávania vo Vestníku
Verejné obstarávania vo Vestníku
Register konečných užívateľov výhod z ÚVO
Register konečných užívateľov výhod z ÚVO
(historický)
(historický)
Dáta o kontrolách
Dáta o kontrolách

MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR

MPRV SR
MPRV SR

MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR

MPRV SR
MPRV SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
MK SR
ÚV SR
ÚV SR
ÚV SR

ÚV SR
ÚV SR
ÚVO
ÚVO
ÚVO
ÚVO
ÚVO
ÚVO

Súbory štatistík

Súbory štatistík

OD.142

Jedná sa napr.: o
http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financneinstitucie/banky/statisticke-udaje-penaznychfinancnych-institucii/uvery o
http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/financneinstitucie/banky/statisticke-udaje-penaznychfinancnych-institucii/vklady
NBS

Register katastrálnych území
OD.143
OD.144
OD.145

OD.146
OD.147
OD.148
OD.149
OD.150
OD.151
OD.152
OD.153
OD.154
OD.155
OD.156
OD.157
OD.158
OD.159
OD.160
OD.161

OD.162
OD.163
OD.164

OD.165
OD.166
OD.167
OD.168

Údaje o pozemkoch
Kataster - vektorové podklady - listy vlastníctva - Údaje o stavbách
katastrálne konania
Údaje o bytoch, rozostavaných bytoch,
nebytových priestoroch, rozostavaných
nebytových priestoroch
Katastrálne číselníky
Antropogénne prvky
Vodstvo
Výškopis
Povrch
Základná báza údajov pre geografický informačný Vegetácia
systém (ďalej len „ZBGIS“)
Letecko-navigačné informácie
Administratívne členenie (bez generalizácie)
Geografické názovoslovie
Všetky kategórie
ZBGIS raster (1:5 000; 1:10 000; 1:25 000; 1:50
000)
Ortofotomozaika (západné Slovensko, rok 2017)
Ortofotomapa - aktuálna aj historické
Register katastrálnych území
Údaje o pozemkoch
Katastrálne údaje (Informačný systém katastra
Údaje o stavbách
nehnuteľností a VGI)
Údaje o bytoch, rozostavaných bytoch,
nebytových priestoroch, rozostavaných
nebytových priestoroch
Katastrálne číselníky
Evidencia inžinierskych sietí od jednotlivých
Evidencia inžinierskych sietí od jednotlivých
správcov sietí (SPP, ZSE, SSE, VSE, vodárne, atď. ) správcov sietí (SPP, ZSE, SSE, VSE, vodárne, atď. )
DMR 3.5 (v rozlíšení 10m /pixel, 25m/pixel,
Digitálny model reliéfu (ďalen len „DMR“) - GKÚ
50m/pixel, 100m/pixel)
Bratislava
Register katastrálnych území
Podrobné údaje o nehnuteľnostiach v čo
najdlhšom časovom rade vrátane zmien vo
vlastníctve v čase

OD.169
OD.170

OD.171
OD.172
OD.173
OD.174
OD.175
OD.176
OD.177

OD.178
OD.179
OD.180
OD.181
OD.182
OD.183
OD.184
OD.185
OD.186
OD.187
OD.188
OD.189

OD.190

OD.191

Údaje výškových modelov (digitálny model
terénu, digitálny model reliéfu)
Budovy
Zoznam vrchov
Adresné body
Register katastrálnych území
Údaje o pozemkoch
Údaje o stavbách
Údaje o bytoch, rozostavaných bytoch,
nebytových priestoroch, rozostavaných
nebytových priestoroch
Katastrálne číselníky
Digitálny model reliéfu (DMR 3.5) v rozlíšení
10m/pixel
DMR 3.5 v rozlíšení 25m/pixel
DMR 3.5 v rozlíšení 50m/pixel
DMR 3.5 v rozlíšení 100m/pixel
Ortofotomozaika (západné Slovensko, rok 2017)
Register právnických osôb
Register ekonomických subjektov SR
Informácie o všetkých akcionároch slovenských
a.s.
Dáta o kontrolách
Dáta o kontrolách
Podrobné údaje o eurofondoch (v zmysle čo
najdlhšieho časového radu dát, ako aj čo
najpodrobnejšie dáta/ideálne aj s geolokáciou
finálneho beneficienta)

Údaje o pozemkoch
Údaje o stavbách
Údaje o bytoch, rozostavaných bytoch,
nebytových priestoroch, rozostavaných
nebytových priestoroch
Katastrálne číselníky
DMR 3.5 (v rozlíšení 10m /pixel; 25m/pixel;
50m/pixel; 100m/pixel)

ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR

ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR

ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR

ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR

ÚGKK SR
ÚGKK SR

ÚGKK SR
ZBGIS - Antropogénne prvky
ÚGKK SR
Názvy vrchov
Adresné body
Register katastrálnych území
Údaje o pozemkoch
Údaje o stavbách
Údaje o bytoch, rozostavaných bytoch,
nebytových priestoroch, rozostavaných
nebytových priestoroch
Katastrálne číselníky
Digitálny model reliéfu (DMR 3.5) v rozlíšení
10m/pixel
DMR 3.5 v rozlíšení 25m/pixel
DMR 3.5 v rozlíšení 50m/pixel
DMR 3.5 v rozlíšení 100m/pixel
Ortofotomozaika (západné Slovensko, rok 2017)
Register právnických osôb
Register ekonomických subjektov SR
Informácie o všetkých akcionároch slovenských
a.s.
Dáta o kontrolách
Dáta o kontrolách
Otvorené dáta k implementácii EŠIF za roky 20142020 - ITMS2014+

ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR

ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ÚGKK SR
ŠÚ SR
ŠÚ SR
Depozitár cenných
papierov
PMÚ
NKÚ

ÚPPVII
Dáta k implementácii Štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu v SR c programovom období
2007-2013
ÚPPVII

