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Hlavnou úlohou rezortu UGKK SR je
generovať a poskytovať lokalizačný základ
pre všetky teritorálne orientované informačné
systémy
Prostredníctvom AIS GKK, a jeho troch častí
IS geodetických základov
IS katastra nehnuteľností
ZBGIS
UGKK SR eviduje, spravuje, poskytuje
lokalizačné a evidenčné údaje pre AIS GKK

Predpoklady splnenia hlavnej úlohy
rezortu :
Poznanie potrieb používateľov,
Technológia, personál a know-how,
Dostatočné množstvo údajov potrebných
pre vytvorenie lokalizačného základu,
Komunikácia so všetkými dotknutými
správcami, tvorcami databáz

Začiatok nových
časov...
Počiatočný impulz koordinácie tvorby geoinformačnej
štruktúry SR -zákon č.261/1995 z.z. o štátnom
informačnom systéme
Negatívne zásahy do chodu rezortu - zásadné kompetenčné
zmeny - politika kontra odbornosť
1998 postupné riešenie nevyhovujúceho stavu katastra
2002 - výrazné zlepšenie situácie, zabezpečenie
technického vybavenia pre digitálnu fotogrametriu začiatok tvorby a napĺňania ZB GIS
2002 -stretnutie najvyšších predstaviteľov MZP SR, MP
SR, ÚGKK SR, neskôr aj MOSR
Oživenie medzirezortnej komunikácie, zlepšenie
spolupráce, vznik nových aplikácií

Medzirezortná spolupráca:
Všeobecne: v každej oblasti bližšej špecifikácie využívania
objektov, ktoré sú evidované v teritoriálne orientovaných
systémoch prebieha aktívna spolupráca s vecne príslušnými
organizáciami, napr. evidencia minerálnych prameňov,
chránených objektov, ciest, lesov atď
MŽP SR - NÁTURA 2000, IS chránených stromov,
mapovanie rastlinných druhov a živočíchov, výskyt
biotopov ako aj ďalšie rezortné projekty. Aktívna účasť
rezortov UGKK SR a MŽP SR na tvorbe a procese
schvaľovania návrhu smernice INSPIRE (Infrastructure for
Spatial Information in Europe) s cieľom zjednotiť štruktúry
geopriestorových dát v rámci EU
MPSR - pozemkové úpravy, stanovenie kódov druhov
pozemkov, preberanie výsledkov meraní do ZBGIS
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> SU SR - evidencia základných územných jednotiek a NUTS ako
súčasti ZBGIS, ktorým identifikačné čísla prideľuje SU SR. Na
medzinárodnej úrovni sa spolupráca uskutočňuje
prostredníctvom spoločného zastúpenia v pracovnej skupine
„Geografické informačné systémy pre štatistiku" pri
EUROSTATe
> ÚGKK SR cez GKÚ začal s budovaním ZBGIS v roku 2003
tvorbou digitálneho vektorového polohopisu (2D) na lokalite
Hlohovec. Zároveň bol v spolupráci s Topografickým ústavom
Banská Bystrica (ďalej len „TOPU") spracovaný experiment v
okolí Jelšavy na prezentáciu tvorby ZBGIS v 3D prostredí, čo
potvrdilo pripravenosť oboch rezortov spoločne budovať štátny
GIS, spoločným zberom údajov pre ZBGIS a Centrálnu
priestorovú databázu Vojenského informačného systému o území
(ďalej len „CPD VISÚ"). Napĺňanie AISGKK a VISÚ vytvára
predpoklady, že tieto systémy budú dobudované v roku 2009.

Medzinárodná spolupráca:
Spoločenstvo EuroGeographics združuje európske národné
mapovacie a katastrálne agentúry .Hlavná úloha: podporovať
výmenu európskych informácií topografického mapovania
medzi príslušnými národnými inštitúciami v rozšírenej
Európe, ako aj medzi Európou a ostatnými krajinami sveta.
Spolupráca prebieha v projektoch:
• SABE
• EuroGlobalMap
• EuroMapFinder
• EuroRegionalMap
• EuroGeoNames.
Pracovné skupiny pre kvalitu, pre právne a komerčné záležitosti,
pre kataster nehnuteľností a pre geodéziu.
Iniciatíva INSPIRE

Súčasnosť a perspektívy
Katastrálny Portál KaPor
GeoPortál
Nový dátový model
Viacúčelový kataster
Celorezortná WAN sieť

Cieľ: zvýšiť úroveň služieb, kvalitu a
spoľahlivosť dát
Cieľová skupina: spokojní používatelia dát

Pohľad do budúcnosti: pri aktívnej spolupráci
rezortov a zapojením odborných kapacít zo
súkromného sektora je reálny predpoklad
dosiahnuť sledované ciele.

Ďakujem za pozornosťI

