
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA 
Chlumeckého 4,  827 45  Bratislava II 

 

 

 

Podmienky poskytovania a využívania služieb ZBGIS, zverejnených na webovom sídle 

www.geoportal.sk 

 

Poskytovateľ zobrazovacích služieb WMS, WMTS a vybraných ukladacích služieb WFS a WCS: 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, IČO: 17316219 (ďalej len 

„poskytovateľ“)  je štátnou rozpočtovou organizáciou zriadenou Úradom geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky, Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava, ktorý zároveň vykonáva dozor nad jeho 

činnosťou. 

 

Používateľ zobrazovacích služieb WMS, WMTS a vybraných ukladacích služieb WFS a WCS: 

Fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „používateľ“), prostredníctvom webového sídla www.geoportal.sk, 

môže využívať služby zverejnené na tomto webovom sídle. 

 

Poskytovanie zobrazovacích služieb WMS, WMTS a vybraných ukladacích služieb WFS a WCS: 

1. Poskytovateľ zobrazovacích služieb WMS, WMTS a vybraných ukladacích služieb WFS a WCS, ktoré sú 

zverejnené na webovom sídle www.geoportal.sk, poskytuje bezplatné služby WMS, WMTS a vybrané 

WFS a WCS (alebo aj „služby“) s technickými parametrami, ktoré sú v súlade so smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové 

informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) a jej vykonávacími aktmi. 

2. Poskytovateľ môže technickými prostriedkami zamedziť nadmernému zaťažovaniu služieb 

používateľom.  

3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nevhodným používaním služieb a ani za iné 

škody, ktoré môžu byť spôsobené prenosom počítačového vírusu alebo iného škodlivého počítačového 

programu. 

4. Žiadne ústne alebo písomné informácie poskytnuté zamestnancami poskytovateľa používateľovi 

nevytvárajú nové záruky a žiadnym spôsobom nezakladajú zodpovednosť poskytovateľa. 

5. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné zhoršenie kvality alebo rozsahu, či iné obmedzenia 

v poskytovaní služieb alebo prípadné prerušenie poskytovania služieb spôsobené inými okolnosťami 

alebo vyššou mocou. 

6. Poskytovanie služieb môže byť obmedzené z dôvodov podľa § 10 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej 

infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 4 zákona NR SR 

č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

 

Využívanie zobrazovacích služieb WMS, WMTS a vybraných ukladacích služieb WFS a WCS: 

1. Používateľ je oprávnený služby, ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.geoportal.sk, použiť pri 

 tvorbe vlastného diela. 

2. V prípade, že používateľ služby ďalej ukladá vo forme mapovej cache a/alebo zverejňuje, je povinný 

uvádzať zdroj údajov v znení „ZBGIS®, ÚGKK SR“. 

3. Používateľ berie na vedomie, že autorské práva požívajú ochranu podľa príslušných ustanovení zákona 

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

4. V prípade vytvorenia nového kartografického diela, je používateľ povinný postupovať v zmysle zákona 

NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 6.11.2019. 

 

 

          Ing. Ivan Horváth 

                  riaditeľ  
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