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Témy / Topics
•

Národná geografická informačná infraštruktúra (NGII)
The National Spatial Data Infrastructure (NSDI) SR

•

Informatizácia spoločnosti, jej dôsledky pre verejnú správu a tvorbu/použitie geografických
informačných systémov (GIS)

•

Politika informatizácie spoločnosti v SR
Information Society Policies in the Slovak Republic

•

Verejná správa (VS) a geografické informácie (GI)
Public administration (PA) and geographic information (GI)
Public Sector Information Policy and its impact on creation and use of GIS in the SR

•

Informatizácia verejnej správy SR
The development of Information-based Public Administration in Slovakia

•

Vonkajšie a vnútorné vplyvy tvorby NGII SR - stručná história
The internal and external reasons for the GIS-NSDI SR creation with their brief history

•

Stav a vývoj lokalizačnej bázy NGII pre tvorbu GIS a jej harmonizácia v SR
The status and development of the Localisation Bases of the NSDI for the design of GIS and
its normalisation in the SR

•

Geoinformačná politika rezortov štátnej správy SR – hlavní aktéri
The main governmental GI actors in the Slovak Republic

NIPI
Národná Infraštruktúra Priestorových (Geografických?) Informácií (NIPI)

Národná Geografická Informačná Infraštruktúra

(NGII)

nástroj na efektívne spracovanie, využívanie a poskytovanie GI
–
nástroj na odstránenie prekážok:
•
neuplatňovania štandardov
•
nekompatibility informačných systémov (IS)
•
fragmentácie / duplicity informácií
–

( PI

≠ GI) ?

poloha poloha
čas
čas
téma

Rámce NGII
–
–

európske (eEurope, INSPARE, … )
štátne ( politika informatizácie, informatizácia verejnej správy,…)

Princípy NGII
–
–

Nezávislosť (platforiem)
Otvorenosť (platforiem, dát, služieb)
= > Interoperabilita ( na úrovni:

Koncepcia budovania NIPI Slovenska ? aktuálna požiadavka!
(základné prvky, organizačný rámec, metainformačný systém, ….)

regionálna
štátna
medzinárodná )

Politika informatizácie spoločnosti v SR

Politika informatizácie spoločnosti - prioritný vládny program
prijatý vládou v júni 2001 (výnos č. 522/2001) v kompetencii Ministerstva školstva

Stratégia informatizácie spoločnosti - Akčný plán / program eEurope+
február 2002 návrh na roky 2002-2005

výhľad do r. 2010

Štátny rozpočet: 6,15 mld. SK.- ( 11,2 mld. KČ-. v ČR)

tri verzie dokumentov v rozmedzí r. 2001 - 2005

Prioritné oblasti informatizácie v Slovenskej republike
•
•
•
•
•
•

vybudovanie prepojenej informačno-komunikačnej infraštruktúry
informatizácia verejnej správy
informatické vzdelávanie a jeho informatizácia
elektronické obchodovanie a elektronické podnikanie
vedecko-výskumné a vývojové aktivity
informačná bezpečnosť

Informatizácia verejnej správy
Cieľ

„zvýšenie účasti občanov na správe vecí verejných a uľahčiť ich styk s verejnou
správou prostredníctvom informatizácie“
Prioritné oblasti informatizácie v Slovenskej republike
•transformácia výkonov verejnej správy do elektronickej formy
•sprístupnenie informácií a služieb VS občanom a podnikateľskej sfére v elektronickej
forme a on-line
•zabezpečenie nepretržitého a bezpečného prístupu k službám VS
Východiská
•legislatíva (zákon o ŠIS, o geodézii a kartografii, katastrálny zákon, ..)
•integračné nástroje (štandardy, metodiky, základné registre VS)
•reforma VS (decentralizácia kompetencií pri výkone verejnej správy na miestnu
štátnu správu obcí a územnú samosprávu )
Harmonizácia a koordinácia spoločného postupu ?!
Gestor v SR – Ministerstvo vnútra
zabezpečenie realizácie Akčného plánu - portfólio úloh a projektov

Informatizácia verejnej správy
Úlohy / projekty Akčného plánu verejnej správy (AP-VS)

Koncepcia informatizácie verejnej správy (VS)
• vypracovanie koncepcie informatizácie VS
APVS-1 • predložiť zákon o informačných systémoch VS
• model informačných služieb a systémov VS (štátny program výskumu a vývoja BIS)
Poskytovanie e-služieb verejnosti VS
• poskytovanie informácií o službách rezortu cez internet
AP• prístup k formulárom potrebným k službám poskytovaných rezortom
VS-2
• zabezpečenie interaktívnych služieb
• elektronická podateľňa rezortu, e-služby vrátane elektronického podpisu
Jednotný prístup k e-službám VS
• vytvoriť pilotný (centrálny) internetový portál umožňujúci (viacjazyčný) prístup k službám VS,
vrátane prepojenia aplikácií cez štandardné rozhranie (spolupráca – všetky rezorty)
APzjednotiť dizajn a formu internetových stránok rezortov a vytvoriť systém manažmentu obsahu
VS-3 •
rezortov (spolupráca – všetky rezorty)
• legislatívne zabezpečovať a dohliadať na umožnenie prístupu k e-službám VS pre zdravotne/telesne
postihnutých občanov
Zriaďovanie verejných prístupových miest k internetu
P-VS• zriaďovať verejné prístupové miesta na úrovni krajov, regiónov o okresov
4
• zriadiť v regionálnych knižniciach, múzeách a galériách verejné prístupové miesta (UV 310/2001)
Integračné nástroje pre informačné systémy VS
• predložiť do NR SR zákon o základných registroch VS
AP• Register občanov
VS-5
• Referenčný register ekonomických subjektov (spolupráca – MH, MS)
• Živnostenský register
Systémové predpoklady pre vybudovanie integrovaného GIS pre VS (spolupráca – MP, MŽP, MO)
AP• vypracovať a vydať štandardy georeferenčného základu národnej priestorovej infraštruktúry
VS-6
a pre katalóg topografických objektov
• nástroje pre integráciu a distribuované využitie GIS (štátny program výskumu a vývoja BIS)
Zavádzanie inteligentných čipových kariet ako jednotného identifikačného prostriedku VS
APVS-7 • návrh koncepcie zavádzania čipových kariet (spolupráca MPSVaR, MV)
AP- Elektronické voľby
VS-8
e-voľby – prvá etapa: elektronický prenos okresných (okrskových) zápisníc
Informatická podpora činnosti VS
AP• návrh koncepcie využívanie „open source“ systémov vo VS (štátny program výskumu a vývoja BIS)
VS-9
• zabezpečenie podmienok pre bezpapierové rokovanie vlády SR
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Informačný audit ÚOŠS
Informačný audit vybraných ústredných orgánov štátnej správy SR (ÚOŠS)
(14 ministerstiev + 6 ústredných orgánov)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT)
december 2004
útvary informatiky
Ciele
–
Aktualizácia stavu IKT (informačno-komunikačných technológií) z hľadiska:
•
interoperability
•
funkčnosti
•
bezpečnosti
–
–
–
–
–

Register používaných aplikácií
Analýza výdavkov
Odhad finančných a časových úspor zavedením IKT
Prehľad procesu digitalizácie nosných služieb ministerstiev a úradov
Návrh metodiky a harmonogramu digitalizácie služieb (verejných)

Východiská projektu
–
–
–
–

Existujúci stav informatizácie verejnej správy (VS)
Vybraný okruh ústredných orgánov štátnej správy
Základné kategórie e-služieb definované v akčnom pláne eEurope+
Hlavní prijímatelia služieb VS (občania, podnikatelia – nie neziskové organizácie a iní)

Informačný audit ÚOŠS
Vybrané ústredné orgány štátnej správy

Informačný audit ÚOŠS
Analýza funkčnosti a bezpečnosti ITK v ÚOŠS
parametre analýzy

Informačný audit ÚOŠS
Hodnotenie súčasného rámca ITK v ÚOŠS
bezpečnosť a funkčnosť

Informačný audit ÚOŠS
Štruktúra IS v ÚOŠS

Štruktúra poskytovania e-služieb ÚOŠS

Informačný audit ÚOŠS
Štruktúra IS

Informačný audit ÚOŠS
Prehľad e-služieb IS

Informačný audit ÚOŠS
Štruktúra výdavkov IS
2002 - 2004

Informačný audit ÚOŠS
Štruktúra výdavkov IS
2002 - 2004

Informačný audit ÚOŠS
Štruktúra rozpracovaných IS – e-služby

Štruktúra plánovaných IS

Informačný audit ÚOŠS
Štruktúra rozpracovaných IS v ÚOŠS

Informačný audit ÚOŠS
Štruktúra plánovaných IS v ÚOŠS

Informačný audit ÚOŠS
Špecializované aplikačné vybavenie IS

Informačný audit ÚOŠS
Funkčné členenie špecializovaného aplikačného vybavenia IS
(softvéru)

Informačný audit ÚOŠS
Funkčné členenie špecializovaného aplikačného vybavenia IS

Informačný audit ÚOŠS
IS VS
Spôsob spracovania vstupných dát

Spôsob zadávania vstupných dát

Informačný audit ÚOŠS
IS VS
Štruktúra spracovania vstupov

Informačný audit ÚOŠS
IS VS
Spôsob zadávania vstupných dát

Informačný audit ÚOŠS
Interoperabilita IS

Informačný audit ÚOŠS
Interoperabilita IS

Informačný audit ÚOŠS
Hlavné zistenia
1.

Sprístupnenie informácií pre verejnosť s podporou IKT
(www stánky – všetky ministerstvá a ústredné orgány štátu )
relatívne dobrá úroveň oproti samospráve (obce, mestá)- rôzny obsah a kvalita

2.

Elektronická podpora poskytovania služieb, odpory rozhodovania a výkonu VS
zabezpečujú špecifické (programové) aplikácie

3.

Porovnanie s krajinami EÚ

- nižšia úroveň elektronizácie VS (e-služieb)

Príčiny zaostávania ITK v ÚOŠS
–
–
–
–
–

Absencia súčasného rozvoja koncepcie služieb VS
Nedostatočná finančná podpora
Pretrvávajúci rezortizmus
Nízka vybavenosť orgánov VS modernými IKT
Absencia systematického (systémového) prístupu zo strany kompetentných
inštitúcií

Informačný audit ÚOŠS
Hlavné zistenia
Používané (rozpracované, plánované) IKT
•
Náklady za roky 2002-2004 :
•
Predpokladané náklady na e-služby:
•
Predpokladaná ročná úspora pri použití ITK :

5 360 mil Sk.4 800 mil Sk.3 337 mil Sk.-

(návratnosť do 5 rokov vo forme priamych daní a súčasnom 27 %-nom používaní internetu občanmi SR)

•
•

Pokrytie IT na 95%,
Komunikácia (v LAN sieťach je 70 % prac.staníc)

Informačné systémy ÚOŠS
247 identifikovaných IS (z toho 57 % neprepojených s inými IS)
–
–
–
–

Z celkového počtu IS je prepojených:
22 % interne
12 % rezortne
5 % nadrezortne
4 % s IS v EU

•

IS zameranie: interný manažment (45%), výkon VS (24%), e-služby (31%)

•
•

Nedostatočná bezpečnosť (fyzická, dátová, nečakaná udalosť: prúd, hackeri,... )
Nedostatočné vykonávanie e-služieb v dôsledku:
nevytvorené IS
neprepojenie centrálnych registrov IS VS
nedostatočná rezortná a nadrezortná spolupráca pri vytváraní IS
nedostatočná legislatíva pre elektronické spracovanie poskytovaných služieb

–
–
–
–

Informačný audit ÚOŠS
Návrhy opatrení
pre ÚOŠS (mali by?)
-

Informovať MDPT o zámeroch rozvoja IKT
Vypracovať koncepcie rozvoja IKT v súlade so schválenou Koncepciou informatizáciou ….
Koordinovať tvorbu a prípravu rezortných projektov v súčinnosti s gestorským
ministerstvom MDPT SR
zaviesť evidenciu PC v ÚOŠS …..

pre MDPT
-

-

(aktuálny garant informatizácie spoločnosti v SR)

Sledovať stav a potreby orgánov VS
(príprava stratégií v oblasti IS VS, prieskumy,..,)
Koordinovať činnosti orgánov VS pri príprave, budovaní/pretváraní IS VS
(vyvolané spoločnou potrebou viacerých správcov rezortov IS VS, resp. medzinárodné
potreby)
Stanovovať referenčné rozhranie medzi jednotlivými IS VS
Zaistiť tvorbu štandardov
(pravidlá pre zdieľanie dát a služieb medzi IS VS)
Hodnotiť rozvoj IS v ÚOŠS
Koordinovať zámery budovania IS ÚOŠS na nadnárodnej / mediznárodnej úrovni

Národná geografická informačná infraštruktúra (NIPI)
Systémové predpoklady pre vybudovanie GIS vo verejnej správe
participácia štátnych subjektov:
Úrad geodézie, kartografie a katastra, ministerstvo obrany, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo vnútra, ...)

dopracovať a sprístupniť: štandardy georeferenčného základu NIPI
katalóg topografických objektov (nárosný register priestorových objektov)
nástroje pre integráciu a distribuované využitie GIS (národný geoportál)
štátna úloha pre r. 2004-2007 v objeme cca 50 mil. SK.-

„ Nástroje pre integráciu a distribuované využitie geopriestorových informácií „
Vypracovanie metodiky, štandardov a nástrojov umožňujúcich efektívne poskytovanie
geopriestorových informácií a tvorbu aplikácií pre verejnú správu, životné prostredie,
poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj a komerčný sektor v podmienkach SR. “
Riešené okruhy

- návrh aplikačnej architektúry v rámci Národnej infraštruktúry priestorových informácií ( NIPI ) SR
- výskum a vývoj metód umožňujúcich integrované využívanie rozsiahlych dátových zdrojov
- návrh a vývoj prostredia, softvérových nástrojov umožňujúcich poskytovanie informácií o geopriestorových údajoch a vývoj
aplikácií pre poskytovanie komplexných informácií o zložkách krajinnej sféry v podmienkach SR a jednoduchú komunikáciu
s používateľmi
- návrh a vývoj metainformačného systému podporujúceho využívanie geopriestorových údajov a aplikácií viacerými
nezávislými používateľmi
- návrh organizácie a inštitucionálneho zabezpečenia integrácie a prevádzky údajovej bázy geopriestorových informácií,
pilotný projekt v dvoch aplikačných oblastiach, ...

Informatizácia verejnej správy a GIS
Riešenia pre GIS a GI
Inštitucionálne riešenie
ústredný orgán štátnej správy pre GIS (ministerstvo/úrad zo zákona)
Legislatíva
Zákon o informačných systémoch VS
Zákon o základných registroch VS
Informačná infraštruktúra
Registre
register územných jednotiek
priestorové registre
register nehnuteľností
register obyvateľstva
register ekonomických subjektov: organizácií, daňový ...
Štatistické dáta s priestorovou referenciou (adresa, obec, ...)
Rezortné a iné verejné geografické / priestorové databázy
Komunikačná infraštruktúra
základné technologické predpoklady - prístup ku (geo)
geo službám
Elektronické služby, inovácia postupov/metód VS, bezpečnosť informačných systémov,
elektronický podpis ... Geo-government

Národná geografická informačná infraštruktúra (NIPI) / NSDI SR
GI Actors and Capacities
The main governmental GI actors:
the Geodesy, Cartography and Cadastre Office of the Slovak Republic (GCCA),
the Ministry of Defence, the Ministry of Environment, the Ministry of Agriculture
On the lower level the GI actors
Local Governments, Utilities management companies, Associations for digital
maps,
private companies and the Slovak Association for Geoinformatics (SAGI).

Strengths
• well-developed GIS
• education: geodesy, cartography, remote sensing, computer science and in lot of
separated
• for NSDI developments are in the traditional fields of geodesy and cartography

Weaknesses
• the need for better NSDI co-ordination, non-compatible geographic data sets
• different civil and military co-ordinate systems
• limited geographic data exchange and market, and financing
(Geographic Information Network in Europe – GINIE_book)

Dôležité kroky pre rozvoj NIPI v SR
Dobudovanie a priebežná aktualizácia lokalizačného základu pre tvorbu a využitie GI
Harmonizácia a tvorba štátom garantovaných geografických databáz a ich katalógov
geodetická /pozemková úroveň
Informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN)
Systém nových geodetických základov a referenčných sietí
Slovenský priestorový observačný systém pre využitie technológii GPS, ...
topografická úroveň
všeobecná
digitálny vektorový model reliéfu a polohopisu, digitálna spojitá ortofotomapa
(ZB GIS , CPD )
tematická
rezorty/správcovia účelových GIS, územných registrov/katalógov/sietí
s celoštátnou pôsobnosťou
(MP/LPIS, MŽP/CORINE Land Cover, NATURA, MO a MP/archívy LM snímok a
ortofotosnímok, ...)
Urýchliť tvorbu digitálnych máp / nových moderných kartografických báz veľkej a strednej
mierky (kataster )
Harmonizovať a urýchliť tvorbu základných priestorových registrov verejnej správy
územný identifikačný register na úrovni stavieb a adries gestori : ŠÚ SR, ÚGKK, MV,...

Dôležité kroky pre rozvoj NGII v SR
vytvoriť stratégiu a taktiku v širšom kontexte informatizácie spoločnosti
Národnej geografickej informačnej infraštruktúry SR
vytvoriť metainformačné systémy o zdrojoch geografických dát a služieb z územia
Slovenska (nielen štátnych)
zaviesť služby a podmienky (trh?) pre poskytovanie geografických informácií a dát
strediská získavania a výmeny (Web Map Servery, Geoportály, ...
vývoj geoaplikačných služieb na báze freeware (voľne šírených) programov ...
zohľadniť skúsenosti z Čiech (NEMOFÓRUM, ČAGI, ... )
vytvoriť (ne)formálnu platformu - združenie? štátneho, verejného a súkromného sektora
zameraného na rozvoj GI a GIT v SR
organizovať odborné akcie rozširujúce znalosti a skúsenosti z tvorby GIS a GI
geoinformačne vzdelávať a školiť (trvalá úloha)
(len SAGI?)

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRE GEOINFORMATIKU
Dôvod vzniku
•

www.sagi.sk

nedostatok odborných a spoločenských aktivít v oblasti spracovania a využívania GI na Slovensku,
existencia organizácií podobného zamerania v okolitých štátoch a vytvorenie záujmovej profesijnej
nepolitickej platformy

Ciele a náplň
•

združenie aktivít a činností tvorcov a používateľov GI a GIS, nadviazanie a prehĺbenie spolupráce s
organizáciami, ktorých činnosť súvisí s tvorbou, spracovaním a využívaním GI a prispieť ku
koordinácii a propagácii tvorby a použitia geografických dát a informácií v SR

V súčasnosti sa etablujú tieto odborné skupiny:
· SK-NGII:

národná geoinformačná infraštruktúra, metainformačné systémy

·

SK-STDGI: štandardizácia, terminológia GI

·

SK-GNSS:

·

SK-GOVGI: využívanie GI v štátnej správe a samospráve

·

SK-OGIS:

·

SK-EDUGI: vzdelávanie v oblasti GIS a DPZ

implementácia globálnej navigačnej satelitnej siete na Slovensku
otvorené GIS

Názov seminára

GIS s otvoreným zdrojovým kódom (OSS GIS)

Navrhovaný
termín:

Február 2005 (marec 2005)

Názov

NGII a metainformačné systémy

termín:

Marec 2005 (dnes)

Názov

Mobilné geografické informačné systémy

termín:

Apríl 2005

Názov

Diaľkový prieskum Zeme

termín:

September 2005

Názov

Trojrozmerné modelovanie

termín:

Október 2005

Názov

Geografické databázy

termín:

November 2005
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