Záznam
z 2. stretnutia pracovnej skupiny pre priestorovú identifikáciu
uskutočneného 13. decembra 2007 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR), Nadežda Nikšová (MF SR), Lenka Formánková (MDPT SR), Ladislav
Szakállos (MV SR), Daniela Navrátilová (ÚGKK SR), Jan Nývlt (Únia miest Slovenska),
Martin Valluš (ITAS), Stanislav Harvan (ITAS, zástupca)

Program zasadnutia:
1. Úvodné slovo predsedu pracovnej skupiny.
2. Príprava revízie štandardu pre priestorovú identifikáciu.
3. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
1. Úvodné slovo predsedu

Predseda pracovnej skupiny p. Bíro informoval nových členov o kompetencii, zaradení
a náplni činnosti pracovnej skupiny a privítal ich na stretnutí.
2. Príprava revízie štandardu pre priestorovú identifikáciu

Hlavnou témou stretnutia bol návrh úpravy pôvodného štandardu pre priestorovú
identifikáciu z predchádzajúceho obdobia činnosti pracovnej skupiny tak, aby reflektoval
aktuálnu situáciu v tejto oblasti a zohľadnil činnosti v oblasti najmä dátových štandardov.
V tejto súvislosti sa členovia pracovnej skupiny zhodli na nasledovnom:
-

Forma vydávania Katalógu objektov pre IS VS bude upresnená po ďalších
rokovaniach, do úvahy prichádzajú dva spôsoby:
o Katalóg objektov pre IS VS bude vzhľadom na vecnú pôsobnosť vydávať
ÚGKK SR
o Katalóg objektov pre IS VS bude vzhľadom na jednotný proces štandardizácie
vydávať MF SR

-

Pôvodný návrh štandardu bude rozčlenený na dve časti - 1. časť pôvodného štandardu
(hlavný materiál a prílohy A až F) bude tvoriť samostatný metodický dokument
vydaný v pôsobnosti MF SR, 2. časť (príloha G – Katalóg objektov pre IS VS) bude
v zmysle predchádzajúceho bodu tvoriť buď prílohu Výnosu o štandardoch pre IS VS
alebo bude výnosom adresovaná na dokument vydaný ÚGKK SR.

-

Úrovne skladieb územia SR budú upravené v súlade s aktuálnym územným členením
SR.

-

Do katalógu bude doplnený objekt adresný bod.
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-

Bude potrebné rozlišovať uhol pohľadu na potrebnosť jednotlivých prvkov, účelom je
definícia prvkov pre všeobecné použitie (a v zmysle kompetencie, vyplývajúcej zo
zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy), špecifické
priestorové údaje, ktoré sa vyžadujú iba pri určitej činnosti, budú považované
z pohľadu štandardizácie za sekundárne a ich prípadné zaradenie bude závisieť od
súhlasu členov pracovnej skupiny.

-

V súvislosti s vyššie uvedeným bude potrebné zadefinovať hranicu použiteľnosti
objektov pre potreby štandardizácie t.j. rozdeliť objekty v Katalógu objektov na dve
skupiny – tie, ktoré je potrebné štandardizovať s ohľadom na IS VS a tie, ktoré majú
príliš špecifický charakter.

3. Ostatné

Na stretnutí bola reprodukovaná informácia záverov z PS1 o tom, že register adries bude
vytvorený v gescii ÚGKK SR
Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny sa predpokladá v rozmedzí 14 až 25. januára 2008.
Závery:

1. MDPT SR zabezpečí za účelom úplnosti katalógu objektov a súvisiacich údajov v GIS
doplnenie informácií vo svojej kompetencii, najmä v súvislosti so železničnými
dráhami a cestami.
2. ÚGKK SR a MO SR vykonajú do 30. januára 2008 rozdelenie Katalógu objektov na
objekty v zmysle kapitoly 2.
3. Členovia pracovnej skupiny najneskôr do 14. januára 2008 vypracujú a zašlú
podrobné pripomienky k materiálu Štandard Informačného systému verejnej správy
pre priestorovú identifikáciu za účelom kompletnej revízie uvedeného dokumentu a so
zameraním sa najmä na vlastný materiál a prílohy A až F. Tieto budú zaslané vo forme
tabuľky Excelu (obsahovať budú identifikáciu pripomienkovanej časti, pripomienku
a odôvodnenie), aby bola uľahčená ich sumarizácia.
4. Členovia pracovnej skupiny identifikujú existujúce alebo pripravované glosáre
a číselníky (na národnej aj medzinárodnej úrovni), ktoré súvisia s priestorovou
identifikáciou a zašlú ich zoznam ostatným členom pracovnej skupiny najneskôr do
14. januára 2008.
5. MF SR najneskôr do 31. decembra 2007 zašle členom pracovnej skupiny aktuálny
návrh pripravovaných dátových štandardov, súvisiacich s priestorovou identifikáciou.
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