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SHMÚ a INSPIRE



•meteorológia, hydrológia, kvalita ovzdušia, letecká meteorológia a klimatológia

•metadáta a údaje

•metadáta
omeracie stanice, sondy, pramene, ... 

•údaje
omerané, modelované, ...



•3/2010 Z.z. - Zákon o NIPI
o vyhlášky - 352/2011, 12/2017

o novelizácia - 362/2015

•§ 12 ods.4 zákona č. 3/2010 Z. z. 

•https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/theme_selection.html?view=qsTheme

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/theme_selection.html?view=qsTheme


•Environmental Monitoring Facilities (Zariadenia na monitorovanie životného prostredia)
omonitorovacie objekty, 
o priamy zber údajov,

o spracovávanie údajov,

o životné prostredie
o vzduch, voda, odpad, sediment, ...

o zoskupenia objektov

•Area management/restriction/regulation zones and reporting units
(Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy)
o zóny / oblasti
o monitoring, obmedzenia, regulácie, hodnotenia, ...

o kvalita ovzdušia, útvary podzemných vôd, ...

•Atmospheric Conditions (Atmosférické podmienky) a Meteorological Geographical Features
(Meteorologické geografické prvky)
o fyzikálne podmienky v atmosfére,

o poveternostné podmienky



Výzvy pri implementácii INSPIRE



•komplexnosť INSPIRE
o údajového modelu,

o aplikačných schém

•výmenné formáty (GML)

•identifikácia možných priestorových údajov

•stav priestorových údajov SHMÚ
o nejednotná údajová štruktúra 

•podrobnosť harmonizácie

•absencia testovacieho prostredia

•časová náročnosť

•validácia

•SHMÚ 
o príspevková organizácia,

o dáta = finančné zdroje



Stav AsIs



•Identifikovaných 48 datasetov
o 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší,

o 201/2009 Z. z. Zákon o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe

•Publikovaných 27 datasetov

•Neharmonizované > harmonizované

•Forma publikácie
• Služby WMS a WFS,

• Simple features > Complex features,

• .shp



INSPIRE PD 1,01 Zóny hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia, 
Aglomerácie hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/c/9kiHN


INSPIRE PD 2,01 Monitorovacie siete kvality ovzdušia

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/c/kai0w


INSPIRE PD 3,01 Monitorovacie stanice kvality ovzdušia

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/c/B6qXq


Workflow



INSPIRE 
ukladacia 

služba

INSPIRE 
zobrazovacia 

služba

Vstupné údaje

• AsIs údaje
• Databázová schéma = 

dataset

ETL nástroj

• hale studio
• v. 3.5.0
• App-schema

plugin 
• HALE 

alignment

Sieťové služby

• GeoServer
• App-schema plugin
• .xml/.appschema

konfiguračný súbor

INSPIRE 
Referenčný 
Validátor

Validácia

zobrazovacia 
a ukladacia 

služba



Stav ToBe



•Navýšenie počtu harmonizovaných datasetov

•Aktualizácia údajovej štruktúry 
omedzi AsIs a ToBe,

o KO KEZ IMK,

• mapový portál SHMÚ
o opensource,

o GeoNetwork, GeoNode, MapStore, ...

o „katalóg / prehliadač“ priestorových údajov SHMÚ,

o harmonizované údaje,

o neharmonizované údaje,



INSPIRE 
ukladacia 

služba

INSPIRE 
zobrazovacia 

služba

Vstupné údaje

ETL nástroj

Katalógové a Sieťové služby

INSPIRE 
Referenčný 
Validátor

Validácia

zobrazovacia 
a ukladacia 

služba Prehliadanie



Ďakujem za pozornosť
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