Záznam
z 3. stretnutia pracovnej skupiny pre priestorovú identifikáciu
uskutočneného 25. januára 2008 na MF SR
Zúčastnení:
Peter Bíro (MF SR), Nadežda Nikšová (MF SR), Lenka Formánková (MDPT SR), Ladislav
Szakállos (MV SR), Jan Nývlt (Únia miest Slovenska), Martin Valluš (ITAS), Zuzana
Podmanická (ŠÚ SR), Ivan Masaryk (ŠÚ SR), Peter Šimko (MV SR)

Program zasadnutia:
1. Úvodné slovo predsedu pracovnej skupiny.
2. Príprava revízie štandardu pre priestorovú identifikáciu.
3. Ostatné.
Priebeh zasadnutia:
Zasadnutie pracovnej skupiny (ďalej len „PS“) viedol p. Bíro. V súvislosti s plnením
úlohy z predchádzajúceho stretnutia zaslali jednotliví členovia pripomienky k návrhu
priestorových štandardov, ktoré boli predmetom diskusie 3. zasadnutia.
1. Príprava metodického pokynu pre štandardy priestorovej identifikácie a Katalógu
priestorových štandardov

Zameranie stretnutia bolo najmä na riešenie pripomienok všeobecnej a principiálnej
povahy, špecifické pripomienky ku konkrétnym návrhom priestorových štandardov budú
predmetom ďalšieho stretnutia.
ŠÚ SR v súvislosti s plnením úloh z predchádzajúcich stretnutí
o relevantných číselníkov, ktoré identifikovalo a v stručnosti ich popísalo.

informovalo

Ďalej nasleduje zhrnutie pripomienok:
Pripomienky MDPT SR:
-

13 predložených špecifických pripomienok bude predmetom ďalšieho stretnutia.

Pripomienky MV SR:
-

Navrhované vloženie adresného bodu ako priestorového prvku bolo akceptované,
predložený návrh jeho definície a popisu jeho atribútov bude predmetom ďalšieho
stretnutia.

Pripomienky ŠÚ SR:
-

Navrhované zaradenie pojmov „Sčítací obvod“ a „Číslo bytu“ do kapitoly 3 bolo
akceptované.
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Pripomienky ÚGKK SR:
-

Pripomienky ohľadne odstránenia členenia adresy (1, 11) súvisia s podobnou
pripomienkou MF SR, z diskusie vyplynula nejasnosť významu resp. použitia
„výstupnej, vstupnej a odovzdávacej adresy“, kde bude potrebné vysvetlenie zo strany
ÚGKK, ako aj nesúrodosť úrovne ostatných dvoch adries („poštová a doručovacia“),
ktoré sa nachádzajú na sémantickej úrovni, zatiaľ čo predchádzajúce tri sú na úrovni
technickej. Chýba takisto popis typov adries, ktoré sú napr. vyžadované legislatívou.
Zaradenie typov adries ako priestorových prvkov či definícií sa nepredpokladá,
vzhľadom na potrebu riešenia tejto oblasti ako aj prípravu registra adries bude však
potrebné vykonanie analýzy celej množiny existujúcich typov.

-

S návrhom pripomienok 2 a 3 členovia PS nesúhlasili.

-

Vytvorenie samostatnej definície „orientačného čísla“ v zmysle pripomienky 4 bolo
akceptované (kapitola 3, bod 3.26).

-

Katalóg objektov (kapitola 3, bod 3.27) bude v zmysle pripomienky 5 z definícií
vypustený.

-

Pripomienky 6 a 7 neboli zapracované, nakoľko ich zmysel bol bez ďalšieho
vysvetlenia zo strany ÚGKK SR ostatným členom PS nejasný.

-

Časť popisujúca „podsystém ADRESA“ bude vypustená v zmysle pripomienky 8.

-

Návrh znenia definície podľa pripomienky 9 bol akceptovaný.

-

Časť popisovaná podľa pripomienky 10 bude v zmysle všeobecnej diskusie k tejto
časti prepracovaná.

Pripomienky Únie miest Slovenska:
-

Formálne a štylistické pripomienky budú zapracované v zmysle pripomienok (A1, B2,
B3).

-

Vecné pripomienky boli akceptované a popísané časti textu budú relevantne upravené
(preformulovanie podľa A2 a doplnenie definície podľa B1).

-

6 predložených špecifických pripomienok bude predmetom ďalšieho stretnutia.

Ako posledné boli prerokovávané pripomienky MF SR, ktorých závery sa uvádzajú
nižšie:
-

Kapitoly Príhovor a Úvod budú zlúčené ako kapitola Úvod, ďalej budú úplne
prepracované a zostručnené, použité popisy si zároveň vyžadujú štylistickú úpravu
a odstránenie komplikovaných definícií.

-

Slovo Štandard v zmysle používanom v súčasnom návrhu bude vypustené, nakoľko
predložené dokumenty musia byť terminologicky a procesne zosúladené s ostatnými
štandardizačnými dokumentmi.

-

Synonymické slová pre slovo „priestorový“ budú v celom dokumente zjednotené pod
týmto slovom.

-

Kapitola Predmet Štandardu bude čiastočne prenesená do Výnosu o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy a zároveň harmonizovaný s kapitolou Úvod.
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-

Zoradenie bodov v kapitole 3 bude bola abecedy s princípom tzv. hniezdenia.

-

Definície v kapitole 3 budú vo všeobecnosti preformulované za účelom uľahčenia ich
porozumenia (najmä body 3.1, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.32 atď.), predpokladá sa
vytvorenie „poznámkovej“ časti definície, kde sa bude uvádzať relevantná legislatíva
prípadne doplňujúci text.

-

Kapitola 3, bod 3.2 bude upravený, aby reflektoval aj pojem „geografický informačný
systém“.

-

Kapitola 3, body 3.4 a 3.6 budú vypustené.

-

V kapitole 3, bode 3.8 bude vypustená časť začínajúca textom „Najnižšiu rozlišovaciu
úroveň predstavuje...“.

-

Kapitola 3, body 3.11.1, 3.11.2 a 3.11.3 budú vypustené, potreba existencie bodov
3.11.4 a 3.11.5 bude zvážená, v prípade ich zaradenia bude potrebná komunikácia
s Poštovým úradom.

-

V kapitole 3, bode 3.16 bude odstránená časť ohľadne Samosprávneho kraja.

-

Kapitola 3, bod 3.18 bude upravený, pojem Mesto bude vyňatý ako samostatný.

-

Kapitola 3, bod 3.22 bude upravený, pojmy Hranica, Hranica katastrálneho územia
a Pozemok budú vyňaté ako samostatné.

-

Kapitola 3, bod 3.24 bude upravená, pojmy Sídelná lokalita a Urbanistický obvod
budú vyňaté ako samostatné.

-

Kapitola 3, bod 3.25 – názov bude upravený na Priestorový objekt.

-

Posledná veta v kapitole 3, bode 3.22 bude zjednodušená na znenie „Parcela je
v kontexte priestorovej identifikácie elementárny prvok.“.

-

Kapitola 3, bod 3.34 – definícia pojmu „Územno-technická jednotka“ bude upravená
(súčasné znenie ju v podstate neobsahuje), druhý odsek v tomto bode bude vypustený.

-

Kapitola 3, bod 3.35 bude zosúladený s bodmi 3.24 a 3.18, druhý odsek tohto bodu
bude upravený, časť začínajúca textom „Základná územná jednotka nie...“ bude
vypustená.

-

Body týkajúce sa informačných systémov resp. registrov (3.36, 3.37, 3.38 a 3.39)
nebudú súčasťou pojmov, ich vymenovanie a súvislosť s priestorovými prvkami bude
popísaná v samostatnej kapitole.

-

Bude zvážené zaradenie pojmu „Evidencia obyvateľov“ (kapitola 3, bod 3.39),
nakoľko celkový systém sa v súčasnosti v rámci SR modifikuje.

-

V kapitole 3, bode 3.40 bude vypustená časť začínajúca textom „Regionálne sú:...“.

-

Kapitola 3, body 3.41 a 3.42 budú vypustené.

-

Kapitola 4.1 bude zlúčená s kapitolou 4.2, bude doplnený popis sústavy prvkov
priestorovej identifikácie, účel uvedenej štruktúry (návrhy predloží ŠU SR), číselné
označenie súčastí štruktúry a doplnená úroveň „Slovenská republika“ v pôvodnej
kapitole 4.1.
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-

Definície obsiahnuté v kapitole 4.2.1 budú vypustené a v prípade vhodnosti doplnené
do relevantnej časti kapitoly 3.

-

Kapitola 4.3 bude zlúčená s kapitolou Úvod.

-

Kapitola 5 bude presunutá do relevantnej časti Výnosu o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy resp. do kapitoly Uvod.

-

Kapitola 6 bude vypustená, relevantné časti budú zosúladené s kapitolou 3 resp.
v zmysle pripomienky 1 a 11 ÚGKK SR úplne vypustené.

-

V prílohe A bude potrebné vypracovať legendu a zmysel uvedenej tabuľky – túto
pripomienku bude potrebné konzultovať s ÚGKK SR. V zmysle ďalších záverov
k tejto pripomienke budú gestori číselníkov popisovaný v samostatnej časti, gestori
dátových prvkov budú uvádzaný pri konkrétnych dátových prvkoch, použitie
v prílohách bude vypustené. Účel Odovzdávacích kódov bude potrebné vysvetliť zo
strany ÚGKK SR.

-

K prílohám B, C, D a E bude potrebné stanovisko ÚGKK SR o ich účele, pričom sa
navrhuje ich vypustenie. V prípade nevypustenia bude potrebné zlúčenie opakovaných
atribútov t.j. zavedenie povinných a odporúčaných atribútov jednotlivých prvkov.
Časť za tabuľkou v prílohe B sa navrhuje v každom prípade úplne vypustiť.

-

V prílohe G bude potrebné doplniť metodiku tvorby jednotlivých atribútov
uvádzaných prvkov. Ďalej bude potrebné vysvetliť prepojenia (podradenia resp.
nadradenia) prvkov, odôvodnenie ich použitia (najmä v súvislosti s „hĺbkou“
použitých prvkov – napr. nie je zrejmé odôvodnenie potrebnosti prvku Premietacie
plátno v autokine), vypracovať zoznam použitých prvkov a popísať spôsob zoradenia
povolených hodnôt prvku (napr. najmä pre prvok AL015 Budova je zo značne
neprehľadné). Ostatné špecifické pripomienky budú predmetom ďalšieho stretnutia.

2. Ostatné

MF SR pripomenulo ostatným členom, že návrhy a pripomienky je potrebné zasielať
všetkým členom PS, nakoľko ich prerokovávanie bez predošlej prípravy zo strany
ostatných členov prípadne dodatočné preposielanie zo strany MF SR znižuje efektivitu
stretnutia a je časovo náročné.
Ďalšie stretnutie je predpokladané koncom 6. týždňa (7.-8.2.).
Závery:

1. MF SR zabezpečí rozoslanie všetkých doposiaľ zaslaných pripomienok členom PS.
T: 25.1.2008
2. Členovia PS analyzujú legislatívne predpisy a postupy, ktoré sú v ich povedomí, aby
bolo možné vytvoriť systematický popis a definície typov adries.
T: 1.2.2008
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3. Členovia PS zašlú v prípade ak je to vzhľadom na súčasné znenie potrebné návrhy
definícií pojmov v kapitole 3, ktoré sa nachádzajú v gescii resp. ich organizácie alebo
s nimi priamo prichádza do styku.
T: 1.2.2008
4. ŠÚ SR predloží návrh účelu a spôsobu použitia sústavy prvkov priestorovej
identifikácie v kapitole 4.
T: 1.2:2008
5. Členovia PS predložia návrhy na úpravu a harmonizáciu diagramových popisov
skladby území.
T: 1.2.2008
6. ÚGKK sa vyjadrí k účelu príloh A, B, C, D a E, ako aj k popisu typov adries a doplní
vysvetlenie k svojim pripomienkam 6 a 7, v spolupráci s MF SR stanoví spôsob
vydania prílohy G (Katalógu ZB GIS)
T: 1.2.2008
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