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Čo je to INSPIRE?

INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community

Cieľ: ustanoviť všeobecné  pravidlá pre zriadenie európskej infraštruktúry 
priestorových informácií

Dôvod : tvorba lepších politík Spoločenstva v oblasti životného prostredia

Infraštruktúra priestorových informácií : metaúdaje, súbory 
priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a 
technológie, dohody o zdie ľaní, prístupe a využívaní, mechanizmy, 
procesy a postupy
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INSPIRE Hierarchia

IP Monitoring
+

Reporting

IP Sieťové 
služby

IP Metaúdaje
IP Interoperabilita 
údajov a služieb

IP Zdieľanie 
údajov

Smernica INSPIRE
2007/2 ES
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MŽP SR
+

10 ústredných 
orgánov štátnej 

správy
+

SAGI

Pre(čo) INSPIRE ?

koordinačná štruktúra

kontaktný bod gestor 
implementácie

?

� každý členský štát určí kontaktné miesto, zvyčajne orgán verejnej moci, 
zodpovedné za kontakty s Komisiou v súvislosti s touto smernicou. Toto 
kontaktné miesto bude podporované koordinačnou štruktúrou, pričom sa 
zohľadní rozdelenie právomocí a zodpovedností v rámci členského štátu

článok 19



  

Proces transpozície v podmienkach SR

MŽP SR

Pracovná skupina
INSPIRE

� Výzva na nomináciu zástupcov dotknutých subjektov
  (10.08.2007 List Ministra ŽP)

� MDPT SR +
� MH SR+
� MF SR +,
� MP SR +,
� MV SR +,
� MVaRR SR +,
� MZ SR +,
� SAGI +,
� ŠÚ SR +,
� ÚGKK SR +,
� ÚV SR -.

Nominácia zástupcov 
(stav k 05.11.2007):

•+ Nominovaní

•- Bez nominácie
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Prínosy INSPIRE ?
Čo INSPIRE prinesie...



  

INSPIRE prináša:

Poriadok v priestorových informáciách

Efektívnejší prístup k priestorovým informáciám, harmonizáciu, podporu štandardov v oblastiach: 

¤Metaúdajov priestorových údajov

¤Špecifikácia priestorových údajov

¤(Sieťové) Služby priestorových údajov

¤Zdieľanie údajov a služieb priestorových údajov

¤Monitoring a reporting priestorových údajov

Na čo je INSPIRE dobrá?

Prínosy INSPIRE



  Zdroj: INSPIRE Context and Governance

INSPIRE obrazne



  

Metaúdaje On-Line realita: EnviroInfo MŽP SR

Prínosy INSPIRE



  

Metaúdaje On-Line realita: MIS MP SR 

Prínosy INSPIRE



  

Metaúdaje On-Line realita: Metakatalóg NIPI/Geonet.SK 

Prínosy INSPIRE



  

Špecifikácia priestorových údajov:

Jednotná definícia požadovaných údajov.

Prínosy INSPIRE

Definícia INSPIRE:
 
„priestorové údaje” sú všetky údaje s priamym alebo nepriamym 
odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť;

Priorita:
15.05.2009 : Prijatie IP pre údaje príloha I smernice INSPIRE.

15.05.2012:  Prijatie IP pre údaje prílohy II a III smernice INSPIRE.

Stav v SR:
¤ Väčšina požadovaných údajov existuje
¤ Nejasnosti okolo chýbajúcich údajov
¤ Nejasné kompetencie k existujúcim údajom
¤ Otázna úroveň štruktúry existujúcich údajov



  

Špecifikácia priestorových údajov - 34 tém v 3 prílohách:
Príloha 1: 
¤ Súradnicové referenčné systémy 
  (ÚGKK SR)
¤ Geografické systémy sietí 
  (ÚGKK SR)
¤ Zemepisné názvy (ÚGKK SR)
¤ Správne jednotky (MV SR, MŽP SR, 
   ŠÚ SR, ÚGKK SR )
¤ Adresy (MDPaT SR, MV SR, ÚGKK SR )
¤ Katastrálne parcely (ÚGKK SR)
¤ Dopravné siete (MDPaT SR)
¤ Hydrografia (MŽP SR )
¤ Chránené územia (MŽP SR )

Príloha 2: 
¤ Výška (ÚGKK SR)
¤ Krajinná pokrývka (land cover)    
   (MŽP SR)
¤ Ortometria (MP SR, ÚGKK SR)
¤ Geológia (MŽP SR)

Príloha 3: 
¤ Štatistické jednotky (ŠÚ SR)
¤ Stavby (ÚGKK)
¤ Pôda (MP SR)
¤ Využitie územia (MP SR, MVaRR SR, MŽP SR)
¤ Ľudské zdravie a bezpečnosť (MV SR, MZ SR)
¤ Verejné a štátne služby (?)
¤ Zariadenia na monitorovanie životného prostredia (MP 
  SR, MŽP SR)
¤ Výrobné a priemyselné zariadenia (MH SR)
¤ Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry 
   (MP SR)
¤ Rozmiestnenie obyvateľstva – demografia (ŠÚ SR)
¤ Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky   
   podávajúce správy (?)
¤ Zóny prírodného rizika (MŽP SR)
¤ Atmosferické podmienky (MŽP SR)
¤ Meteorologické geografické prvky (MŽP SR)
¤ Oceánografické geografické prvky (-)
¤ Morské regióny (-)
¤ Biogeografické regióny (MŽP SR)
¤ Habitaty a biotopy (MŽP SR)
¤ Výskyt druhov (MŽP SR)
¤ Zdroje energie (MH SR)
¤ Zdroje nerastných surovín (MH SR, MŽP SR)

Prínosy INSPIRE



  

Špecifikácia priestorových údajov - 34 tém v 3 prílohách:

Príloha 1: 
¤ Súradnicové referenčné systémy 
  (ÚGKK SR)
¤ Geografické systémy sietí 
  (ÚGKK SR)
¤ Zemepisné názvy (ÚGKK SR)
¤ Správne jednotky (MV SR, MŽP SR, 
   ŠÚ SR, ÚGKK SR )
¤ Adresy (MDPaT SR, MV SR, ÚGKK SR )
¤ Katastrálne parcely (ÚGKK SR)
¤ Dopravné siete (MDPaT SR)
¤ Hydrografia (MŽP SR )
¤ Chránené územia (MŽP SR )

Príloha 2: 
¤ Výška (ÚGKK SR)
¤ Krajinná pokrývka (land cover)    
   (MŽP SR)
¤ Ortometria (MP SR, ÚGKK SR)
¤ Geológia (MŽP SR – ČMS 
Geologické faktory)

Príloha 3: 
¤ Štatistické jednotky (ŠÚ SR)
¤ Stavby (ÚGKK)
¤ Pôda (MP SR - ČMS Pôda)
¤ Využitie územia (MP SR, MVaRR SR, MŽP SR)
¤ Ľudské zdravie a bezpečnosť (MV SR, MZ SR - ČMS 
Pôda, ČMS cudzorodé látky v potravinách a krmivách)
¤ Verejné a štátne služby (?)
¤ Zariadenia na monitorovanie životného prostredia 
(MP SR, MŽP SR – všetky ČMS)
¤ Výrobné a priemyselné zariadenia (MH SR)
¤ Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry 
   (MP SR)
¤ Rozmiestnenie obyvateľstva – demografia (ŠÚ SR)
¤ Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky   
   podávajúce správy (?)
¤ Zóny prírodného rizika (MŽP SR – ČMS rádioaktivita, 
ČMS geologické faktory)
¤ Atmosferické podmienky (MŽP SR – ČMS 
Meteorológia a klimatológia)
¤ Meteorologické geografické prvky (MŽP SR - ČMS 
Meteorológia a klimatológia)
¤ Oceánografické geografické prvky (-)
¤ Morské regióny (-)
¤ Biogeografické regióny (MŽP SR)
¤ Habitaty a biotopy (MŽP SR – ČMS Biota)
¤ Výskyt druhov (MŽP SR – ČMS Biota)
¤ Zdroje energie (MH SR)
¤ Zdroje nerastných surovín (MH SR, MŽP SR)



  

(Sieťové) Služby On-Line realita: Zobrazovanie

Prínosy INSPIRE



  

(Sieťové) Služby On-Line realita: Ukladanie

Prínosy INSPIRE



  

Zdieľanie priestorových údajov :

Pravidlá výmeny údajov – licenčná politika

Prínosy INSPIRE

Definícia INSPIRE:
 
Každý členský štát prijme opatrenia na zdieľanie súborov a služieb 
priestorových údajov medzi svojimi orgánmi verejnej moci uvedenými v 
článku 3 bod 9 písm. a) a b). Tieto opatrenia umožnia týmto orgánom 
verejnej moci získať prístup k súborom a službám priestorových údajov 
a vymieňať si a využívať tieto súbory a služby na účely verejných úloh, 
ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.
 
Priorita:
15.05.2009 : Prijatie IP upravujúcich podmienky týkajúce sa prístupu a využívaniu priestorových 
súborov a služieb pre  inštitúcie a subjekty Komunity 

Stav v SR:
¤ „Ostré“ údaje sú zatiaľ zdieľané len v rámci inštitúcií, resp. rezortov, no vo 
veľmi obmedzenej miere 



  

Zdieľanie údajov On-Line realita: ENIPI/CGS

Prínosy INSPIRE



  

Poslanie, ciele a úlohy PS INSPIRE@SK
Pracovná skupina pre transpozíciu a prípravu implementácie smernice INSPIRE

08. November 2007, MŽP SR

¤ analýza legislatívneho prostredia

¤ legislatívny návrh (vecný zámer)

¤ analýza nákladov a výnosov (doložka vplyvov)

¤ stratégia implementácie smernice v podmienkach SR – road map



  

Viac informácií:

INSPIRE official website http://inspire.jrc.it

INSPIRE@SK http://www.sazp.sk/inspire 

INSPIRE Geoportal http://geoportal.jrc.it

EnviroInfo http://enviroinfo.enviroportal.sk/
Geoportál ÚGKK SR http://www.geoportal.sk
MIS MP SR http://mis.mpsr.sk
Metakatalóg NIPI:               http://metakatalog.geonet.sk/
MICKA@CENIA.CZ http://mis.cenia.cz
Atlas Krajiny SR http://enviroportal.sk/atlas/
NIPI portál WMS http://mapserver.geonet.sk/wmsklient/
Katastrálny portál http://www.katasterportal.sk
ENIPI/CGS 

              http://isu.enviroportal.sk/index.php/item/cgs
EnviroGeoPortál http://geo.enviroportal.sk

Mgr. Pavol Richtárik

Ministerstvo životného prostredia SR

Námestie Ľ. Štúra

812 35 Bratislava

Url: http://www.enviro.gov.sk

e-mail: richtarik.pavol@enviro.gov.sk

Ing. Martin Tuchyňa                                  

SAŽP - Centrum environmentálnej informatiky

Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

Url: http://www.sazp.sk

e-mail:martin.tuchyna@sazp.sk


