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Pred r. 2007 boli v rezorte GKK sledované činnosti a vyvíjané aktivity okolo ESDI  
(European Spatial Data Infrastructure) v rámci kontraktov medzi ÚGKK a VÚGK 
 - Zastúpenie v skupinách expertov 
      - Spolupráca pri pripomienkovaní podkladov súvisiacich s činnosťou skupín expertov 
      - Účasť na zasadnutiach skupín expertov (workshops) 
      - Implementácia výsledkov činnosti skupín expertov do činnosti Koordinačného pracoviska 

Pred r. 2007: 

Projekt: 
VÚGK, PrifUK, SAŽP, NLC, Cora Geo, ESPACE 
Názov úlohy výskumu a vývoja:  
Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií 
Doba riešenia úlohy výskumu a vývoja:  
2004-2007  
www.geonet.sk   



Po r. 2007 
Smernica INSPIRE nadobudla účinnosť 15. mája 2007 
 - sledované činnosti a vyvíjané aktivity už okolo smernice INSPIRE 
 - pripomienkovanie implementačných pravidiel a ich prekladov do SJ 
 - štúdium nariadení, technických návodov a ďalších dokumentov 
 - testovanie údajových špecifikácií, metaúdaje 
 - atď.  

2007 – 2009 
Riešili sa 4 témy: AU, HY, TN, EL 

Prezentovanie, účasť na konferenciách, zbieranie informácií a ich poskytovanie rezortným 
spolupracovníkom 

- Prebiehali diskusie – európske vs. národné sady údajov 



Po r. 2007 
2.12.2009 bol v rámci 44. schôdze Národnej rady SR schválený vládny návrh zákona o 
národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení schválených pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov - Zákon č. 3/2010 Z.z. 
- nadobudol účinnosť 1. februára 2010 

Koordinácia – MŽP SR 

Zdroj: SAŽP 



Po r. 2007 
V rokoch 2009 - 2010 sa v rezorte GKK odštartovali dva projekty v rámci operačného 
programu informatizácie spoločnosti (OPIS) 
 

 - Projekt ESKN - Elektronické služby katastra nehnuteľností  
 

 - Projekt ESKN - Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZBGIS 

www.geoportal.sk  

http://www.geoportal.sk/


Súčasnosť a budúcnosť 
• Budovy 

• Zdieľanie údajov a služieb (licencie) 

• Diskusie medzi rezortom GKK SR a Štatistickým 
úradom SR ohľadom tém GGS a SU 

• Zastúpenie v INSPIRE pool of experts, 
podskupine MIWP-5: Validation and conformity 
testing 

• Štandardizácia – národný grid pre mapové služby 

• V r. 2015 prechod na nové verzie SW – WFS a 
WPS 

Stále nezodpovedané otázky: 
- Ako to bude s témami TN, HY, EL, OI, BU? 
- Národné sady údajov? 
- Národný metaúdajový profil? 
- ... 

Základné myšlienky smernice INSPIRE sú „pekné“, ale ...  
a sme veľmi zvedavý ako to dopadne s homogénnym celoeurópskym dielom  
(Eurogeographics – projekt  ELF) 
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