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Čo je INSPIRE ?
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INSPIRE [ Infrastructure for Spatial Information in Europe ]

Európska infraštruktúra priestrových informácií

Zakladatelia : Európska komisia, ESTAT, JRC

Ciele :

¤ podpora zvýšenia dostupnosti kvalitných priestorových informácií pre
všetky skupiny užívateľov ako aj pre potreby formulovania, implementácie
a vyhodnocovania politík EÚ,

¤ vytvorenie legislatívneho zázemia zabezpečujúceho vznik infraštruktúry
priestorových informácií (IPI),

¤ prvotná orientácia zameraná na politiky ŽP so zreteľom na rozšírenie i v 
rámci ostatných odvetví (poľnohospodárstvo, doprava, energetika atď.), 

¤ NIPI predstavuje prostredie s jasne definovanými úlohami, povinnosťami
ako i právami dotknutých subjektov, 

¤ poskytovanie služieb orientovaných na priestorové informácie.



Súčasná situácia
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¤ Zvyšujúci sa objem tvorby priestorových informácií aj ich dopytu.
¤ Možnosti ich dostupnosti sú stále nízke.
¤ Nedostatočný prístup k popisným informáciám – metadátam.
¤ Nízka úroveň koordinácie na všetkých úrovniach.
¤ Nedostatočná úroveň stavu informatizácie spoločnosti.

Situácia v rezorte ŽP:

¤ Veľký objem priestorových informácií s širokým tematickým záberom.
¤ Tvorba, správa, distribúcia v heterogénnych podmienkach.
¤ Komplikovaná vzájomná výmena dát a ich distribúcia pre ostatných                  
užívateľov.
¤ Neprehľadnosť v existujúcich informáciách.
¤ Nízka úroveň koordinácie.



Infraštruktúra priestorových informácií
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...všeobecná stratégia alebo rámec, systém ako riadiť a integrovať rôzne 
priestorové údajové zdroje, aby z toho mala osoh celá komunita 

používateľov...

...technické a netechnické väzby, od technických štandardov a protokolov, 
organizačných otázok, záležitosti informačnej politiky, až po politiku 
prístupu k údajom a tvorbu a aktualizáciu priestorových informácií...

Potreba odstránenia prekážok brániacich efektívnemu využívaniu 
priestorových informácií.

Úspešná implementácia INSPIRE umožní dosiahnutie cielov EK 
definovaných v COM(2001)428 European Governance - a White Paper.

Úrovne: lokálna, sektorová (rezortná), národná, európska, globálna.



Hlavné elementy
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¤ Geografické referenčné údaje a atribúty.

¤ Adekvátna dokumentácia (meta údaje).

¤ Spôsob, ako vyhľadať, vizualizovať a vyhodnotiť údaje (katalógy                      
a mapovania na web stránkach).

¤ Metódy, ako poskytnúť prístup k priestorovým informáciám.

¤ Technické (štandardy) a organizačné pravidlá (právne záležitosti) potrebné 
na koordináciu a administráciu údajov na miestnej, regionálnej, národnej 
a medzinárodnej úrovni.



Princípy INSPIRE
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¤ Efektívny a jednorazový zber údajov.

¤ Národné infraštruktúry – stavebné prvky infraštruktúry EU.

¤ Súvislé pokrytie priestorových informácií z rôznych zdrojov a ich vzájomná 
zdieľateľnosť.

¤ Zdieľateľnosť údajov z rôznych riadiacich úrovní.

¤ Dostupnosť a široké využitie geografických informácií.

¤ Jednoduché určenie dostupnosti a vhodnosti geografických informácií podľa 
špecifických tried úloh.

¤ Pochopiteľnosť a interpretovateľnosť geografických informácií za účelom 
kartografickej interpretácie a vizualizácie.
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INSPIRE Smernica
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Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL
establishing an infrastructure for spatial information

in the Community (INSPIRE)
Brussels, 23.7.2004

COM(2004) 516 final

http://www.ec-gis.org/inspire/ 



Nové politiky EU
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¤ Nový prístup k tvorbe politik EU - 6th EAP.

¤ Nový prístup k monitorovaniu, publikovaniu, správe a poskytovaniu informácií.

¤ Obmedzenie duplicity.

¤ Zvýšenie harmonizácie, diseminácie a využívania informácií.

¤ Zvýšenie účinnosti – zisk – reinvestície.



Varianty INSPIRE
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1) Do nothing.
2) Voluntary cooperation among Member States.
3) A broad framework.
4) A focused framework.
5) A comprehensive framework.
6) EU Regulation.



Obsah smernice INSPIRE
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1) Kap.I Všeobecné ustanovenia
2) Kap.II Metadáta
3) Kap.III Interoperabilita súborov priestorových 

údajov a služieb
4) Kap.IV Sieťové služby
5) Kap.V Zdieľanie údajov a ich opätovné využitie 
6) Kap.VI Koordinácia a doplňujúce opatrenia
7) Kap. VIIZáverečné ustanovenia
8) Prílohy I, II, III



INSPIRE Call for SDICs’ Expression of Interest
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Účel: tvorba pracovných skupín orientovaných na prípravu vykonávacích 
predpisov smernice INSPIRE „implentation rules“:

Stav k 29.04.2005:

1) Spatial Data Interest Communities (SDICs): 133
2) Legally Mandate Organisations (LMOs): 82
3) Proposed Experts (individuals): 180
4) Referenced Materials: 90
5) Identified Projects: 91



Dopady na SR
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1) Prijatie právnych a správnych predpisov
nevyhnutných pre dosiahnutie súladu s touto 
smernicou do 2 rokov od jej vstupu do platnosti.

2) Odovzdá Komisii znenie vnútroštátnych právnych
predpisov, ktoré budú prijaté v oblasti pôsobnosti
tejto smernice.



Odhadované náklady
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Predpokladané prínosy
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Riešenia
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¤ Implementácia INSPIRE.
¤ Tvorba infraštruktúry priestorových informácií na všetkých úrovniach.
¤ Potreba začať konať a to od seba, oblasti svojho pôsobenia.
¤ Nevymýšlať už vymyslené a skôr realizovať opatrenia v praxi overené.
¤ Naplnenie potrieb definovaných užívateľmi priestorových informácií.
¤ Organizačné zabezpečenie systému.
¤ Tvorba distribuovaných údajových skladov.
¤ Bezpečnosť a ochrana údajov.
¤ Zlepšenie prehľadnosti o existujúcich priestorových informáciách.
¤ Zvýšenie spolupráce a zlepšenie vzájomnej koordinácie.
¤ Zohľadnenie situácie vo verejnej správe, samospráve, akademickej oblasti 
i privátnom sektore.
¤ Zabezpečenie sprístupnenia informácií pre tretie strany.
¤ Podpora OpenSource riešení + Open GIS špecifikácií.
¤ Realizácia projektu Centrálny geografický systém rezortu ŽP (CGS)

[http://atlas.sazp.sk/cgs/].
¤ Praktické riešenie v rámci úlohy Informačný Systém o Území (ISÚ) 

[http://www.iszp.sk/isu/].
¤ Výstupy pre projekt Integrovaný manažment krajiny (IMK).
¤ Podpora šírenia povedomia.



Crossborder Cooperation on a common spatial data infrastructure with  WMS-services
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Crossborder Cooperation on a common spatial data infrastructure with  WMS-services

June 2nd  2005, Planungsgemeinschaft Ost PGO,Vienna, Austria



Zdroje informácií
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¤ http://www.ec-gis.org/inspire/ 
¤ http://inspire.jrc.it/ 
¤ http://www.iszp.sk/isu
¤ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council, establishing an infrastructure for 
spatial information in the Community (INSPIRE), EXTENDED IMPACT 
ASSESSMENT, Brussels, 23.7.2004
¤ INSPIRE, Work Programme Preparatory Phase, 2005 – 2006

INSPIRE - State of Play Study - Update 2005:
¤ Inštitút Spatial Applications Division  z Belgického Leuvenu
¤ Od roku 2003
¤ 32 prevažne európskych krajín
¤ Aktualizácia za rok 2005
¤ Aktívna participácia + komplexné pokrytie

Viac info:

¤ http://www.iszp.sk/isu/i_ex_gr.html
¤ http://inspire.jrc.it/state_of_play.cfm



Ing. Martin Tuchyňa

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum informatiky a monitoringu
Tajovského 28
97590 Banská Bystrica
Slovakia

novacek@sazp.sk / tuchyna@sazp.sk

http://www.sazp.sk

...vďaka za pozornosť.
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