Záznam
z 1. stretnutia pracovnej skupiny pre priestorovú identifikáciu
uskutočneného 7. novembra 2007 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR), Nadežda Nikšová (MF SR), Ladislav Szakállos (MV SR), Zuzana
Podmanická (ŠÚ SR), Ivan Masaryk (ŠÚ SR), Daniela Navrátilová (ÚGKK SR), Jan Nývlt
(Únia miest Slovenska), Martin Valluš (ITAS)

Program zasadnutia:
1. Úvodné slovo predsedu pracovnej skupiny.
2. Definovanie tém štandardizácie pre priestorovú identifikáciu.
3. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
1. Úvodné slovo predsedu

Predseda pracovnej skupiny p. Bíro oboznámil členov o kompetencii, zaradení a náplni
činnosti pracovnej skupiny, ako aj očakávaní spojenými s jej činnosťou.
2. Definovanie tém štandardizácie pre priestorovú identifikáciu

Po vzájomnej diskusii k rôznym problematikám, týkajúcej sa geografických informačných
systémov a tvorby štandardov, ako aj oboznámení sa zo základnými požiadavkami
a aktuálnymi problémami zo strany relevantných rezortov a organizácií pracovná skupina
identifikovala nasledovné oblasti, ktoré budú predmetom štandardizácie:
-

katalóg objektov základnej bázy GIS a katalógové listy,

-

metainformácie pre priestorovú identifikáciu (s predpokladom zaradenia garancie
kvality),

-

mapové služby.

Tento zoznam nie je konečný, ale považuje sa zatiaľ za prvý. Presné zaradenie štandardov
a súvisiacich informácií do konkrétnych častí výnosu ako aj sprievodných metodík bude
upresnený počas činnosti pracovnej skupiny.
Relevantné podkladové dokumenty, ktoré budú používané sú Katalóg objektov ZB GIS a
CPD. Pri tvorbe sa bude prihliadať aj na smernicu INSPIRE, ktorá definuje požiadavky na
európskej úrovni.
Ďalšou témou činnosti pracovnej skupiny bude tvorba metodík, ktorá sa bude týkať najmä
spôsobu tvorby a napĺňania obsahu geopriestorových informácií ako aj spôsobu ich
aktualizácie.
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Štandardizovaná bude principiálne všeobecná (spoločná) oblasť geopriestorových
štandardov, t.j. s využitím pre všetky GIS. Špecifické oblasti štandardizácie podliehajú
osobitným procesom resp. ich prípadné zaradenie závisí od rozhodnutia relevantných
gestorov.
3. Ostatné

Pracovná skupina sa zhodla na rozšírení svojho členstva o zástupcov ďalších relevantných
inštitúcií, ktorí by mali doplniť úplne pokrytie gestorov tvorby geopriestorových
informácií. Rozšírenie by malo zahrnúť nasledovné inštitúcie:
-

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

-

Ministerstvo obrany SR

-

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

-

Ministerstvo životného prostredia SR

Vzhľadom na nekonzistentnosť doterajšej činnosti v oblasti geopriestorových informácií
MF SR požiadalo o zaslanie všetkých dokumentov a pripomienok, ktoré prichádzajú do
úvahy pri štandardizačnom procese. Zároveň upozornilo na zosúladenie tvorby obsahu
s činnosťou v oblasti dátových štandardov (PS1 - Pracovná skupina pre dátové štandardy)
a metadáta ako samostatnú oblasť štandardov, ktorú principiálne zastrešuje PS5 (Pracovná
skupina pre optimalizáciu existujúcich štandardov a procesov)
Členovia v tejto súvislosti požiadali o zoznam členov PS5 – MF SR prisľúbilo zverejniť
členov všetkých pracovných skupín v relevantnej časti webovej stránky www.mfsr.sk.
Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny sa vzhľadom na obsiahlosť podkladov
predpokladá v druhom decembrovom týždni 2007 (10. – 14.12.). Na základe tejto
skutočnosti sa taktiež nepredpokladá zaradenie štandardov geopriestorovej identifikácie
do najbližšej novelizácie výnosu o štandardoch (t.j. až do nasledovnej v roku 2008).
Závery:

1. Podklady najmä zo strany ÚGKK a ŠÚ SR zaslať všetkým členom pracovnej skupiny
najneskôr do 30. novembra 2007.
2. MF SR požiada najneskôr do 30. novembra 2007 o dodatočnú nomináciu MDPT SR,
MO SR, MP SR a MŽP SR.
3. MF SR zverejní s termínom do 14. novembra 2007 aktuálne zoznamy členov
pracovných skupín Komisie pre štandardizáciu na webovej stránke www.mfsr.sk.
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