

file_0.emf


file_1.wmf


INSPIRE
Infrastructure for Spatial Information in Europe





Member State Report: Slovak republic, 2013


INSPIRE	Member State Report: Slovakia 2013
28-May-13	26

Title
Správa členského štátu Slovenská republika, 2013
Creator
Slovenská agentúra životného prostredia
Date
12.05.2013
Subject
Správa o stave budovanie infraštruktúry pre priestorové informácie v SR
Status
Draft
Publisher
Slovenská agentúra životného prostredia
Type
Dokument podľa zaslanej predlohy
Description
Správa podľa požiadaviek vyplývajúcich zo Smernice o INSPIRE
a ďalších dokumentov
Contributor
Národné lesnícke centrum
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Úrad verejného zdravotníctva SR v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Format
MS Word dokument
Source

Rights
Verejné
Identifier
INSPIRE_Country_Report_2013_SK
Language
Slovenský
Relation
Smernica o INSPIRE, Rozhodnutie o Monitoringu a reportingu
Coverage
Slovakia 2010-2013
These are Dublin Core metadata elements. See for more details and examples http://www.dublincore.org/ 


Version number 
Date
Modified by
Comments
1
26.4.2010
M. Žiačik
V. Benko, D. Navrátilová
1.1
4.5.2010
M. Žiačik

1.2
7.5.2010
V. Benko
D. Navrátilová, M. Rozborilová
1.3.
10.5.2010
M. Žiačik
V. Benko
1.4
10.5.2010
M. Žiačik, V. Benko

1.5
10.5.2010
V. Benko

2.1
13.5.2013
M. Tuchyňa

2.2
27.5.2013
M. Tuchyňa, M. Žiačik


		
Table of Contents
HYPERLINK \l "_Toc357502587" 1	INSPIRE Reporting – Overview of requirements	3
HYPERLINK \l "_Toc357502588" 2	How to use this template	3
HYPERLINK \l "_Toc357502589" 3	Executive summary 	5
HYPERLINK \l "_Toc357502590" 4	Abbreviations and Acronyms 	6
HYPERLINK \l "_Toc357502591" 5	Introduction	1
HYPERLINK \l "_Toc357502592" 6	Co-ordination and quality assurance (Art. 12)	2
HYPERLINK \l "_Toc357502593" 6.1	Coordination (Art. 12.1.)	2
HYPERLINK \l "_Toc357502594" 6.1.1	Member State contact point	2
HYPERLINK \l "_Toc357502595" 6.1.2	The coordination structure	2
HYPERLINK \l "_Toc357502596" 6.1.3	Comments on the monitoring and reporting process	4
HYPERLINK \l "_Toc357502597" 6.2	Quality Assurance (Art. 12.2.)	5
HYPERLINK \l "_Toc357502598" 6.2.1	Quality assurance procedures	5
HYPERLINK \l "_Toc357502599" 6.2.2	Analysis of quality assurance problems	6
HYPERLINK \l "_Toc357502600" 6.2.3	Measures taken to improve the quality assurance	6
HYPERLINK \l "_Toc357502601" 6.2.4	Quality certification mechanisms	7
HYPERLINK \l "_Toc357502602" 7	Functioning and coordination of the infrastructure (Art.13)	8
HYPERLINK \l "_Toc357502603" 7.1	General overview description of the SDI	8
HYPERLINK \l "_Toc357502604" 7.2	INSPIRE Stakeholders	8
HYPERLINK \l "_Toc357502605" 7.3	Role of the various stakeholders	9
HYPERLINK \l "_Toc357502606" 7.4	Measures taken to facilitate sharing	10
HYPERLINK \l "_Toc357502607" 7.5	Stakeholder cooperation	11
HYPERLINK \l "_Toc357502608" 7.6	Access to services through the INSPIRE Geoportal	12
HYPERLINK \l "_Toc357502609" 8	Usage of the infrastructure for spatial information (Art.14)	13
HYPERLINK \l "_Toc357502610" 8.1	Use of spatial data services in the SDI	13
HYPERLINK \l "_Toc357502611" 8.2	Use of the spatial datasets	14
HYPERLINK \l "_Toc357502612" 8.3	Use of the SDI by the general public	15
HYPERLINK \l "_Toc357502613" 8.4	Cross-border usage	15
HYPERLINK \l "_Toc357502614" 8.5	Use of transformation services	16
HYPERLINK \l "_Toc357502615" 9	Data sharing arrangements (Art.15)	17
HYPERLINK \l "_Toc357502616" 9.1	Data sharing arrangements between public authorities	17
HYPERLINK \l "_Toc357502617" 9.2	Data sharing arrangements between public authorities and Community institutions and bodies	18
HYPERLINK \l "_Toc357502618" 9.3	Barriers to the sharing and the actions taken to overcome them	18
HYPERLINK \l "_Toc357502619" 10	Cost / Benefit aspects (Art.16)	20
HYPERLINK \l "_Toc357502620" 10.1	Costs resulting from implementing INSPIRE Directive	20
HYPERLINK \l "_Toc357502621" 10.2	Benefits observed	23
HYPERLINK \l "_Toc357502622" 11	Conclusions	25
HYPERLINK \l "_Toc357502623" 11.1	List of organisations – names and contact details	26
HYPERLINK \l "_Toc357502624" 11.2	List of references for the compilation of the report	26


INSPIRE Reporting – Overview of requirements
There are five topics addressed in the Reporting chapter of the IR: 

	Organisation, co-ordination and quality assurance

	The first part of this section is concerned with the way in which the contact point and co-ordinating structure for the infrastructure for spatial information are organised – the body responsible, its associated co-ordinating structure and some information about how this works. The second part offers the MS the opportunity to report on quality assurance processes within the infrastructure for spatial information (as required by Art 21 of the Directive).
	Contribution to the functioning and coordination of the infrastructure

	The second section asks for information about the stakeholders involved in the  infrastructure for spatial information – including a description of their roles, how they co-operate, how they share data/services and how access is made to services via the INSPIRE geo-portal.
	Usage of the infrastructure for spatial information

	Having some or all of the various components of the infrastructure for spatial information in place is important, but equally important is if, or how much, the infrastructure is being used. This part of the report is intended to give MS the opportunity to comment and explain the results of the indicators on the usage of the different services, and to describe how spatial data and services are being used by public bodies and if possible (because it is recognised that this is difficult to observe) how they are being used by members of the general public. Because of the environmental emphasis of the Directive MS are particularly encouraged to find and describe examples of use within the field of environmental policy. The report should also describe examples of cross-border usage, efforts to improve cross-border consistency and examples of the use of transformation services. 
	Data sharing arrangements

	Chapter 5 of the INSPIRE Directive is concerned with data sharing. It has not been possible to derive adequate indicators to monitor data sharing – the subject does not lend itself to quantitative methods in a way that would provide meaningful output. It is a major part of the Directive however and so this Chapter is dealt with, in terms of monitoring and reporting, by asking MS to describe data sharing arrangements in their 3 yearly reports. MS are required to provide an “overview” of data sharing arrangements i.e. not all such agreements have to be listed and described (which would be very difficult and extremely onerous) – but MS are encouraged to provide sufficient description to enable readers to understand the main type or types of agreement that are used – both for sharing of data between public bodies in the MS and between those public bodies and the institutions of the EU. An important section also required is a description of known barriers that may be inhibiting the sharing of spatial data and services, and what steps the MS are taking to overcome those barriers. 
	Cost and benefit aspects

	Finally, the Directive requires MS to quantify the costs and benefits involved in the establishment and maintenance of the infrastructure for spatial information that are directly attributable to the implementation of the Directive. The report should attempt to estimate the costs and to provide examples of benefits as described in the IR. As with other aspects of the report MS are responsible for deciding the depth/level of reporting that they find appropriate to satisfy the IR and to provide a suitable level of information for stakeholders.
How to use this template
This template provides a structure Member States can use to collect and transmit the reporting information to the EC.

This template mainly reflects the list of elements required by the Commission Decision 2009/442/EC on monitoring and reporting. These are the mandatory elements. For every chapter the relevant article of the implementing rules on monitoring and reporting will be reported.

Also some optional features, not strictly required by the relevant legislation, are included. These features can either contain a suggestion on what elements can be grouped under a certain topic foreseen by the legislation or they can contain additional elements that enhance the readability of the document. These features are optional.

You have full rights to deliver this report in your own language, we will then translate it internally. Of course if the report will be already in English, or accompanied by its English translation, that will be welcome. 

Disclaimer: This document will be publicly available as a ‘non-paper’, as it does not represent an official position of the Commission, and as such can not be invoked in the context of legal procedures.

Executive summary 
Celkové zhrnutie
Pri celkovom hodnotení stavu budovania a následnej prevádzky Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií (NIPI) v Slovenskej republike je možné po troch rokoch existencie národnej legislatívy transponujúcej smernicu INSPIRE a realizácie posledného INSPIRE reportingu skonštatovať, že proces napĺňania jednotlivých legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní bol iniciovaný, pričom postupne dochádza k napĺňaniu jednotlivých cieľov definovaných prostredníctvom INSPIRE cestovnej mapy (Roadmap), zohľadňujúc niektoré národné špecifiká. Na základe doterajšieho vývoja a pri rešpektovaní identifikovaných odporúčaní ako aj potencionálnych rizikových faktorov je možné očakávať naplnenie stanovených cieľov a očakávaní v podobe existujúcej a funkčnej NIPI.
Legislatívne a organizačné vymedzenie  
Smernica INSPIRE, je transponovaná do slovenského právneho poriadku samostatným zákonom č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (zákon o NIPI), ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2010. Okrem zákona NIPI bola prijatá aj Vyhláška o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 352/2011 Z. z. (Vyhláška NIPI), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NIPI. Gesciou transpozície a implementácie Národnej Infraštruktúry Priestorových Informácií (NIPI) v zmysle INSPIRE v Slovenskej republike bolo poverené Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) ako ústredný orgán štátnej správy. 
Realizácia koordinácie a zvyšovanie povedomia o INSPIRE
V zmysle zabezpečenia a koordinácie procesu implementácie a následnej prevádzky NIPI bol na podnet MŽP SR zriadený rámec koordinačných mechanizmov (Koordinačná rady NIPI (KR NIPI), Expertná skupina NIPI (ES NIPI). Organizácia špecializovaných podujatí (workshopy a konferencie) napomáha obojstrannej výmene relevantných informácií tak v medzinárodnom kontexte ako aj v rámci vnútorného národného prostredia. Tieto mechanizmy takisto umožňujú identifikáciu oblastí vyžadujúcich diskusiu a prijatie relevantných opatrení na zabezpečenie súvisiacich legislatívnych požiadaviek ako aj technologických odporúčaní. 
Zapojenie dotknutých subjektov
Aj keď je celkové zapojenie dotknutých osôb do procesu tvorby a prevádzky NIPI stále v obmedzenom rozsahu, najdôležitejšie subjekty predovšetkým z kategórie povinných osôb sú zastúpené, pričom je možné skonštatovať, že  trend postupnej identifikácie ďalších dotknutých subjektov má narastajúcu tendenciu. Ide predovšetkým o tvorcov a poskytovateľov priestorových údajov, služieb a ich metaúdajov. V obmedzenom rozsahu sú k dispozícii informácie o spracovateľoch, užívateľoch obsahu NIPI, prípadne subjektoch vytvárajúcich pridanú hodnotu formou nových údajov, služieb a aplikácií. 
Využitie NIPI
Od roku 2010 bola na podporu implementácie Zákona NIPI sprístupnená testovacia verzia Geoportálu poskytujúceho základnú funkcionalitu vyhľadávania, zobrazovania a validácie INSPIRE metaúdajov a služieb. Zároveń boli počas obdobia posledných troch rokov sprístupnené a aktualizované niektoré služby ako aj  webportálové riešenia poskytujúce rôzne aplikácie tak na úrovni verejnej správy, samosprávy ako aj súkromného, tretieho prípadne akademického sektora. Celkový objem sprístupnených údajov je však i naďalej obmedzený.  
Dohody o zdieľaní
Problematika dohôd vymedzujúcich podmienky zdieľania digitálneho priestorového obsahu medzi dotknutými subjektmi tak na vnútroštátnej úrovni ako aj smerom k inštitúciám Európskeho spoločenstva naďalej patrí medzi oblasti vyžadujúce zvýšenú pozornosť ako aj podporu. V praxi naďalej pretrváva situácia kedy je rámec zmluvných dohôd vytváraný na individuálnej báze reflektujúci ad hoc požiadavky s obmedzenými možnosťami systémovej koordinácie vo väčšom rozsahu. V súčasnosti prebieha príprava návrhov implementácie rámcovej dohody pre prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva, vrátane povinných osôb k súborom a službám priestorových údajov za harmonizovaných podmienok.
	Aspekty nákladov a prínosov
Identifikácia nákladov súvisiacich s tvorbou a prevádzkou NIPI patrí medzi oblasti s obmedzenými informáciami na kvantitatívnej úrovni. Vo všeobecnostije možné skonštatovať, že povinné osoby sa snažia zabezpečovať legislatívne požiadavky s veľmi obmedzenými finančnými zdrojmi, častokrát alokovanými aj na iné účely, preto bude potrebné tejto problematike venovať partičnú pozornosť a priradiť relevantnú dôležitosť. V prípade identifikácie prínosov je k dispozícii ešte menej informácií, nakoľko v súvislosti so stavom implementácie NIPI dotknuté subjekty vo väčšine prípadov nie sú schopné poskytnúť konkrétne dôkazy o prínosoch, ci už v kvantitatívnej, alebo kvalitatívnej forme. 





Abbreviations and Acronyms  mt Martin Tuchyna  Doplniť po ukončnení pripomienkovania 

ES NIPI		Expertná skupina NIPI
ETRS89		 The European Terrestrial Reference System
EÚ			Európska únia
GNSS			Globálny navigačný satelitný systém
IC 			INSPIRE Committee
ICPDR			The International Commission for the Protection of the Danube River
INSPIRE		Infrastructure for Spatial Information in the European Community
INSPIRE Directive	Directive 2007/2/EC
IOC TF 		Initial Operational Capacity Task Force
IPI			Infraštruktúra priestorových informácií
ISO/TC 211		International Organization for Standardization/Technical Committee 211
MS			Member State
MSCP			Member State Contact Point
MZ SR			Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR		Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
NIPI			Národná infraštruktúra priestorových informácií
NLC			Národné lesnícke centrum
KR NIPI		Koordinačná rada NIPI
PÚ SR 			Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
RA			Register adries
RPI			Register priestorových informácií
RPSI			Rezortná pracovná skupina INSPIRE (MŽP SR)
SAŽP			Slovenská agentúra životného prostredia
SDI			Spatial Data Infrastructure
SKPOS			Slovenská priestorová observačná služba
ŠGÚDŠ		Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
ÚGKK SR		Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
ÚVZ SR		Úrad verejného zdravotníctva SR
VÚPOP			Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
VÚVH			Výskumný ústav vodného hospodárstva
WFD			Water Framework Directive


Introduction
Background
Tvorba a využívanie informácií priestorového charakteru má na Slovensku dlhodobú tradíciu, pričom ich výmena a potenciál možnosti tvorby pridanej hodnoty reflektovali vývoj v oblasti legislatívy, geoinformačných technológií ako aj požiadaviek samotnej praxe. Koncept harmonizovaných pravidiel pre výmenu informácií priestorového charakteru bol na Slovensku známy už na konci 20 storočia, kedy predovšetkým v oblasti územného plánovania bola identifikovaná požiadavka na dostupnosť jednotných referenčných ale aj tematických mapových podkladov tvoriacich vstupy do plánovacích procesov od národnej až po lokálnu úroveň. Medzi významné oblasti s podobnými požiadavkami patrili aj sektor geodézie a kartografie ako aj zložky bezpečnosti a obrany štátu. Príchodom iniciatívy INSPIRE došlo k výraznému posunu harmonizačných aktivít v oblasti výmeny priestorových informácií aj na Slovensku. Kľúčovým momentum boli základné princípy INSPIRE, ktoré vymedzili pravidlá na sprístupnenie a zdieľanie digitálnych priestorových informácií a služieb pre účely politík Spoločenstva v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie prostredníctvom konceptu infraštruktúr priestorových informácií (IPI). Ich využívanie úzko súvisí s plnením úloh verejného záujmu tak na úrovni Spoločenstva ako aj úrovni verejného sektora členských štátov Európskej Únie (EÚ). INSPIRE bližšie špecifikuje 5 oblastí (komponent), z ktorých prvé tri sú prevažne technologicko vecného charakteru:
	Metaúdaje,  poskytujúce popis priestorových údajov a služieb. 
	Údajové špecifikácie, definujúce štruktúru priestorových údajov ako aj požiadavky na ich kvalitu a zobrazenie.
	Sieťové služby, umožňujúce vyhľadanie priestorových údajov, ich zobrazenie, ukladanie ich kópií, transformácie pre dosiahnutie interoperability ako aj spúšťanie služieb priestorových údajov.  

Ďalšie komponenty sa venujú problematike: 
	Zdieľania a prístupu orgánov Spoločenstva ako aj inštitúcií Členských štátov k obsahu NIPI prostredníctvom harmonizovaných podmienok.

Monitoringu a reportingu, napomáhajúcemu sledovať vývoj v oblasti nasadzovania a implementácie NIPI ako aj vyhodnocovania aspektov súvisiacich nákladov a prínosov.
Implementácia jednotlivých komponent NIPI by mala prebiehať na všetkých úrovniach, pri eliminácii dodatočných nákladov a investícií, čo v súčasných podmienkach prináša nemalé výzvy od lokálnej úrovne až po úroveň národnú. Napriek tomu implementácia INSPIRE v spojení s ostatnými súvisiacimi medzinárodnými a národnými aktivitami predstavuje jedinečnú príležitosť pre zvýšenie rozsahu, kvality a potenciálu využiteľnosti digitálnych priestorových informácií v celospoločenskom rozmere.  

	Method used to compile the report 
Základným informačným zdrojom pre prípravu reportingu boli informácie získané prostredníctvom dotazníka sprístupneného prostredníctvom informačného portálu INSPIRE@SK http://inspire.enviroportal.sk/clanky/inspire-monitoring-a-reporting-2013" http://inspire.enviroportal.sk/clanky/inspire-monitoring-a-reporting-2013 . Informácia o sprístupnení dotazníku bola takisto distribuovaná dotknutým subjektom prostredníctvom zástupcov KR NIPI. Obsah dotazníka čiastočne zohľadňoval štruktúru šablóny reportu, predovšetkým v oblastiach vyžadujúcich spätnú väzbu dotknutých subjektov. Okrem uvedených informácií boli v správe použité, prípadne zohľadnené aj informácie z INSPIRE monitoringu http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182" http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182 , INSPIRE State of play správ http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/6/list/4" http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/6/list/4 , zdroje publikované webovými sídlami inštitúcií dotknutých subjektov ako aj projektov a iniciatív venujúcich sa predmetnej problematike. Vyhodnotenie vstupných informácií a ich následná transformácia do návrhu reportu bola realizovaná prostredníctvom kapacít Národného kontaktného miesta pre INSPIRE reprezentovaného Slovenskou agentúrou životného prostredia. Pripravený návrh bol pred finálnym odoslaním Európskej komisii zverejnený na pripomienkovanie na webstránkach INSPIRE@SK .


Co-ordination and quality assurance (Art. 12)
Coordination (Art. 12.1.)
Member State contact point
Art. 12.1. (a) the name, contact information, role and responsibilities of the Member State contact point;
Name and contact information
Member State Contact Point
Name of the public authority
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Contact information:

Mailing address
Tajovského 28, Banská Bystrica
Telephone number
+421 48 4374 133
Telefax number
+421 48 4133 635
Email address
marek.ziacik@sazp.sk
Organisation’s website URL
www.sazp.sk
Contact person (if available)
Ing. Marek Žiačik
Telephone number
+421 48 4374 133
Email address
martin.tuchyňa@sazp.sk
Contact person - substitute (if available)
Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
Telephone number
+421 48 4374 138
Email address
martin.tuchyna@sazp.sk
Role and responsibilities
V Slovenskej republike bola úloha gestorstva za Smernicu INSPIRE http://skr.sk/abL" http://skr.sk/abL  zadaná uznesením vlády SR č.745 z 3.10.2007 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Transpozícia bola vykonaná zákonom o NIPI http://inspire.enviroportal.sk/transpozcia/zakon-o-nipi , ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2010. Výkonnou odbornou organizáciou, ktorá vykonáva pre MŽP SR funkciu Národného kontaktného bodu (NCP), je Slovenská agentúra životného prostredia. 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je výkonnou, odbornou organizáciou MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993.

SAŽP je zapojená do procesu implementácie Smernice o INSPIRE na základe poverenia MŽP SR a prostredníctvom poverených osôb plní aj úlohy:
	Member State Contact Point 

INSPIRE Committee Member 
IOC Task Force Member 
Okrem týchto úloh SAŽP zabezpečuje podporu technickej a obsahovej implementácie Smernice INSPIRE na úrovni rezortu MŽP SR a aktívne vytvára riešenia využiteľné aj pre národnú úroveň.
The coordination structure
Art. 12.1. 
(b) the name, contact information, role and responsibilities, organisation chart of the coordinating structure supporting the contact point of the Member State
(c) a description of the relationship with third parties;
(d) an overview of the working practices and procedures of the coordinating body;
(e) comments on the monitoring and reporting process.
Name and contact information
Coordinating structure supporting the MSCP
Name of the coordination structure
Koordinačná rada NIPI
Contact information:
Ministerstvo životného prostredia SR
Mailing address
Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava 
Telephone number

Telefax number

Email address

Organisation’s website URL
www.enviro.gov.sk
Contact person (if available)
Ing. Ondrej Kliment
Telephone number
+421 02 5956 2454
Email address
ondrej.kliment@enviro.gov.sk
Contact person - substitute (if available)
Mgr. Miroslava Takács Snopková
Telephone number
+421 02 5956 2374
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Role and responsibilities
Koordinačným orgánom pre budovanie infraštruktúry je Koordinačná rada Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (Koordinačná rada NIPI) tvorená zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, podľa zákona o NIPI. Koordinačná rada NIPI je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia. Jej hlavnou úlohou je koordinácia činnosti povinných osôb pri uplatňovaní zákona o NIPI.  Členov menuje a odvoláva minister životného prostredia.

Zastúpenie v KR NIPI:

Zastúpenie
Funkcia v KR NIPI
Ministerstvo životného prostredia SR 
Predseda KR NIPI
Slovenská agentúra životného prostredia
Podpredseda KR NIPI
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajomník KR NIPI
Ministerstvo vnútra SR 
Člen KR NIPI
Ministerstvo financií SR 
Člen KR NIPI
Ministerstvo  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Člen KR NIPI
Ministerstvo obrany SR 
Člen KR NIPI
Ministerstvo kultúry SR 
Člen KR NIPI
Ministerstvo hospodárstva SR 
Člen KR NIPI
Ministerstvo zdravotníctva SR 
Člen KR NIPI
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Člen KR NIPI
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Člen KR NIPI
Štatistický úrad SR
Člen KR NIPI
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
Člen KR NIPI
Združenie miest a obcí Slovenska
Člen KR NIPI
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Obr. 1. Organizačná schéma koordinačného mechanizmu NIPI v SR
Relation with third parties
Treťou stranou je v zmysle zákona NIPI každá osoba, ktorá je iná ako povinná osoba. Medzi zástupcov tretích strán sú považované napríklad subjekty ktoré v zmysle poverenia vykonávajú tvorbu, správu, aktualizáciu, alebo sprístupňovanie priestorových informácií a služieb v mene povinných osôb, alebo subjekty, alebo ktoré vytvárajú a sorístupňujú digitálny priestorový obsah spadajúci do niektorých z tém definovanýchch v prílohách zákona, Vzťah s tretími stranami upravuje zákon o NIPI. Zástupcovia tretích strán sú v prípade potreby prizvaní na rokovania KR NIPI.  
Overview of working practices and procedures
Pracovné postupy a rokovací poriadok Koordinačnej rady NIPI sú súčasťou Rozhodnutia o jej vytvorení, ktoré je schválené ministrom životného prostredia. Aktivity KR NIPI sú dokumentované prostredníctvom zápisov zo stretnutí, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom webstránok INSPIRE@SK. 
Okrem aktivít KR NIPI existujú aj ďalšie koordinačné orgány a komunikačné platformy, ktoré priamo či nepriamo vplývajú na proces tvorby a prevádzky NIPI.
	ES NIPI
	Rezortná pracovná skupina INSPIRE (MŽP SR) (RPSI)

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy a súvisice pracovné skupiny http://www.informatizacia.sk/komisia-pre-standardizaciu-isvs/615s" http://www.informatizacia.sk/komisia-pre-standardizaciu-isvs/615s 
	Web INSPIRE@SK
Comments on the monitoring and reporting process
Proces monitoringu a reportingu informácií pre túto správu prebiehal v Slovenskej republike prostredníctvom komunikácie s ústrednými orgánmi štátnej správy, nimi zriadenými odbornými organizáciami a hlavnými reprezentantmi samosprávy. Pre zber informácií bol použitý on-line reportovací nástroj, vyvinutý Slovenskou agentúrou životného prostredia. Táto správa je druhou správou o procese transpozície a implementácie Smernice INSPIRE v SR. 
Schvaľovací proces Správy upravuje dokument Návrh postupu zabezpečenia plnenia reportingových povinností vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, schválený v operatívnej porade ministra životného prostredia 9.9.2004. V prípade správy, ako informácie členského štátu o transpozícii príslušného predpisu EÚ do národného právneho poriadku (časť 2.1 odsek a.) a informácie (správy) o realizácii opatrení, stave jednotlivých oblastí podľa špecifikovaných indikátorov, atď. (spätné hodnotenie) [časť 2.1 písm. c)], je návrh správy schvaľovaný podpisom schvaľovacieho formulára zo strany generálneho riaditeľa vecne príslušnej sekcie MŽP SR. Podľa tohto dokumentu bude Správa z monitoring a reportingová správa predložená príslušnému generálnemu riaditeľovi sekcie a po jeho podpise odoslaná podľa požiadaviek ustanovených Európskou komisiou.

Quality Assurance (Art. 12.2.)
Zabezpečenie kvality je v súčasnosti na národnej úrovni vymedzené existujúcim legislatívnym rámcom pre jednotlivé komponenty NIPI. Dosiahnutie požadovanej kvality spravovaných datasetov a služieb je zabezpečené na úrovni činnosti jednotlivých organizácií prispievajúcich do infraštruktúry. Informácie o kvalite údajov a služieb sú dostupné prostredníctvom metaúdajov. Pre testovanie metaúdajov, vyhľadávacích a zobrazovacích služieb je možné využívať Validátor http://geoportal.sazp.sk/web/guest/validate/metadata" http://geoportal.sazp.sk/web/guest/validate/metadata  dostupný prostredníctvom Geoportálu na podporu implementácie zákona NIPI. Rezort Úradu geodézie, kartografie a katastra SR sprístupnil prostredníctvom Metaúdajového editora http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/metaudajovy-editor/" http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/metaudajovy-editor/  dostupného v prostredí rezortného Geoportálu nástroj na tvorbu a validáciu metaúdajov podľa INSPIRE i vlastného profilu. Aj keď požiadavky na dosiahnutie minimálnej kvality patria medzi dôležité aspekty, prioritou procesu implementácie NIPI naďalej zostáva úsilie o sprístupnenie čo najširšieho spektra priestorových údajov a služieb, nakoľko ich rozsah a ponuka ostávajú na národnej úrovni značne obmedzené. Napriek tomu bude potrebné venovať problematike zabezpečenia kvality patričnú pozornosť predovšetkým z pohľadu odporúčaní a identifikácii súvisiacich prínosov.
Quality assurance procedures
Art. 12.2. (a) a description of quality assurance procedures, including the maintenance of the infrastructure for spatial information
Hlavné postupy pre zabezpečenie kvality možno rozdeliť do viacerých kategórii:
	Samotný proces monitoringu a reportingu poskytujúci legislatívne definovaný nástroj, ktorý umožňuje popis a následné hodnotenie kvalitatívnych aspektov tvorby a prevádzky NIPI.
	Medzi dôležité aspekty kvality NIPI patrí aj presnosť  georeferencovania priestorových údajov v národných a európskych geodetických systémoch. V zmysle uvedeného je potrebné realizovať kroky zamerané na implementáciu záväzných súradnicových systémov so zameraním na zvyšovanie polohovej presnosti jednotlivých súborov priestorových údajov. Kvalitu geometrie a lokalizácie priestorových novozhromažďovaných údajov zabezpečuje ÚGKK SR využívaním lokalizačnej služby SKPOS http://www.geoportal.sk/sk/skpos-2.html" http://www.geoportal.sk/sk/skpos-2.html  (real-time GNSS positioning service) priamo v systéme ETRS89. Pre NIPI by mali byť zabezpečené presné a aktuálne priestorové údaje z jedného zdroja pokrývajúce územie celej republiky, ktoré by mala poskytovať národná mapovacia a katastrálna inštitúcia. Použitie týchto referenčných údajov by malo zabezpečiť konzistenciu údajov NIPI v zmysle §5 ods. 3 zákona č.3/2019 Z.z. o NIPI..

Kroky zamerané na uplatňovanie štandardov na základe noriem pre geoinformácie (Séria ISO/TC 211 noriem 191xx, Štandardy OGC, CEN / TC 287).
Ďalšie opatrenia, ktoré boli orientované na zabezpečovanie aktuálnosti a pravidelnú údržbu údajov, na vytváranie nových datasetov a služieb, na vytváranie a katalogizáciu metaúdajov a ich štandardizáciu.
Procesy zamerané zvyšovanie kvality na internej úrovni jednotlivých dotknutých subjektov (Napr. ISO Systémy manažérstva kvality, Systém environmentálneho manažérstva a pod.) http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1034" http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1034 .
	V prípade Národného lesníckeho centra sa kvalita väčšiny priestorových údajov sa odvíja kvality mapovania pre programy starostlivosti o les (bývalé lesné hospodárske plány), ktoré sú mapované v 5. triede presnosti. Každoročne je aktualizované 1/10 územia lesov SR. Údržba priestorových dátových sád je viac-menej riadená požiadavkami pre informačný systém lesného hospodárstva. Niektoré dátové sady sú šetrené na úrovni topológie objektov a kvality atribútovej zložky, viaceré sa však používajú len pre vizualizáciu, resp. pre kartografické výstupy.
	Na VÚVH nie je k dispozícii žiaden špecifický software na automatickú kontrolu kvality dát. Pracovníci zabezpečujúci tvorbu a aktualizáciu jednotlivých datasetov, vykonávajú kontrolu ich kvality sami. Existujúce softwarové a hardwarové vybavenie je upgradované vzhľadom na aktuálne dostupné finančné prostriedky a celkovú ekonomickú situáciu.
	V prípade ŠGÚDŠ sú všetky údaje JTSK. Kvalita priestorových údajov je zabezpečovaná konzistenciou, pokrytím v rámci celej SR, čistotou topológie.
Tieto opatrenia boli realizované v rámci činnosti jednotlivých organizácií podľa ich aktuálnych odborných požiadaviek a potrieb.
Analysis of quality assurance problems 
Art. 12.2. (b) an analysis of quality assurance problems related to the development of the infrastructure for spatial information, taking into account the general and specific indicators

Medzi najvýznamnejšie problémy súvisiace so zabezpečením požadovanej kvality patria predovšetkým  nízka úroveň povedomia súvisiacich požiadaviek a odporúčaní pre jednotlivé technologické komponenty INSPIRE (metaúdaje, priestorové údaje, služby) ako aj kapacitné obmedzenia jednotlivých povinných osôb. Väčšina organizácií pri budovaní vlastnej infraštruktúry naďalej používa postupy a pravidlá, ktoré odrážajú ich potreby ako aj potreby ich partnerov. V drvivej väčšine sú INSPIRE údaje a služby vrátane ich metaúdajov vytvárané paralelne popri existujúcich údajových štruktúrach a iba v obmedzenom rozsahu dochádza k úplnej transformácii existujúcich štruktúr a postupov do podoby rešpektujúcej požiadavky INSPIRE. Medzi ďalšie problémy súvisiace so zabezpečovaním požadovanej kvality patria:
	Rôzni správcovia tematických údajov používajú referenčné lokalizačné údaje z rôznych zdrojov a rôznej kvality.
	Referenčné údaje nie sú poskytované webovými službami.
	Nevykonáva sa kontrola kvality v zmysle noriem ISO 19113 a 19114.
	Priame preberanie aktualizovaných údajov z katastra do informačného systému ochrany pamiatkového fondu.
	Nedostatok finančných ako aj pracovných kapacít.

Zabezpečenie korektnej topológie a atribútovej zložky využiteľne pre pokročilejšie analýzy hlavne pri spracovaní vrstiev lesných ciest a vodných tokov.
	Vzhľadom na finančnú situáciu VÚVH momentálne nemá dostatočné personálne kapacity ani automatizovaný software na kontrolu kvality. Kvalita dát je zabezpečená výkonom jednotlivých pracovníkov, ktorí spracovávajú datasety osobne. Zabezpečenie kvality nie je organizované v dostatočnej miere z centrálnej úrovne. Nie sú doriešené vzťahy medzi poskytovateľmi súborov priestorových údajov alebo služieb priestorových údajov a ani tretími stranami.
	Zber dát prebiehal na ŠGÚDŠ počas dlhého časového obdobia, kde už počas zberu nastala zmena postupov, technológie, nevykonáva sa kontrola kvality v zmysle noriem ISO 19113 a 19114, a  neprebieha pravidelná aktualizácia.
Measures taken to improve the quality assurance
Art. 12.2. (c) a description of the measures taken to improve the quality assurance of the infrastructure

Medzi opatrenia, ktoré boli implementované pre zlepšenie zabezpečenia kvality jednotlivých komponent NIPI patia:  

Organizačné
Zabezpečenie koordinácie a metodického usmerňovania budovania infraštruktúry prostredníctvom aktivít KR NIPI.
	Organizácia stretnutí a špecializovaných workshopov expertnej skupiny NIPI.
Participácia na stretnutiach a aktivitách organizovaných Európskou komisiou k problematike kvality priestorových údajov a služieb a publikácia relevantných informácií (IOC, INSPIRE Annex I,II.III testing a konzultácie k legislatívnym a technologickým dokumentom).
	Kontrola plnenia aplikácie zákona NIPI prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
Ministerstvo kultúry SR vypracovalo rámcový projekt pre tvorbu GIS rezortu kultúry.
V rámci rezortu MŽP SR bola zriadená RPSI, ktorej členmi sú aj zamestnanci VÚVH, a ktorej hlavým cieľom je zabezpečiť implementáciu požiadaviek smernice INSPIRE v podmienkach SR. Každoročne je v rámci plánovania úloh upozorňované na nedostatočnú koordináciu a nedostatočné investície do budovania infraštruktúry.
Zabezpečenie pravidelnej aktualizácie údajov.



Technologické
Sprevádzkovanie Validátora dostupného prostredníctvom Geoportálu na podporu implementácie zákona NIPI.
	Dodržiavanie medzinárodných štandardov  pre metaúdaje, súbory a sady priestorových údajov, sieťové služby a služby priestorových údajov.
	Využitie nových technológií umožňujúcich naplnenie kvalitatívnych požiadaviek (Cashing). 
	Pravidelná aktualizácia softwaru a hardwaru, testovanie služieb
	Tvorba nových a transformácia existujúcich údajov, služieb a prislúchajúcich metaúdajov.
	Využívanie jednotných transformačných parametrov pri transformácií z národných systémov do medzinárodných.
	Aktualizácia referenčných údajov v primeranom cykle.
	Zastúpenie SR v rámci aktivít zameraných testovanie a konzultácie INSPIRE údajových špecifikácií http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/an23" http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/an23 
Participácia na vedecko výskumných aktivitách zameraných na zvyšovanie kvality obsahu a funkcionality INSPIRE údajov, služieb a metaúdajov (Geonet.Sk http://www.geonet.sk/" http://www.geonet.sk/ , Agile Persitent SDI Test Bed http://sdi-testbed.eu/ )

Quality certification mechanisms 
Art. 12.2. (d) where a certification mechanism has been established, a description of that mechanism

K súčasnému obdobiu nedošlo v podmienkach SR k definovaniu rámca vymedzujúceho poslanie a kompetencie jednotného certifikačného mechanizmu pre zabezpečovanie kvality priestorových údajov a služieb. Jednotlivé povinné osoby realizovali opatrenia na zabezpečenie kvality vlastnými mechanizmami  na základe noriem ISO radu 9001 alebo prostredníctvom vlastných systémov riadenia kvality.

Functioning and coordination of the infrastructure (Art.13)
General overview description of the SDI
Vision / policy / strategy (where applicable, reference could be given to existing documents, as well as a short summary within the report)
Hlavným cieľom budovania infraštruktúry je vytvorenie podmienok pre harmonizovanú tvorbu,  udržiavanie a efektívne, jednotné používanie priestorových údajov, Ich sprístupnenie na národnej úrovni (s výhľadom na regionálnu a lokálnu úroveň), napojenie na európsku infraštruktúru poskytuje základné predpoklady pre využívanie NIPI pre priestorovú lokalizáciu, vizualizáciu, podporu rozhodovacích procesov a v neposlednom rade i potenciál na tvorbu pridanej hodnoty v podobe tvorby nových priestorových údajov, služieb a aplikácií. 
Okrem základného legislatívneho rámca (Zákon NIPI a vyhláška NIPI) došlo v priebehu reportovaného obdobia aj k novelizácii, prípadne inicializácii novelizácie ďalších súvisiacich legislatívnych dokumentov (Napr. Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii , Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50" http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50 . Dôležitou súčasťou harmonizačných aktivít na národnej úrovni bolo aj úsilie prepojiť problematiku NIPI s aktivitami eGovernmentu, v rámci ktorých bol prostredníctvom Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy" http://www.informatizacia.sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy  navrhnutý koncept Registra priestorových informácií (RPI) a Registra adries (RA) ako dvoch základných registrov na národnej úrovni. Register priestorových informácií by mal obsahovať jednotný a dátovo konzistentný zdroj priestorových údajov povinných osôb, tvoriaci súčasť infraštruktúry priestorových informácií definovanej smernicou INSPIRE. Centrálny register adries bude poskytovať adresy podľa zadenifnovaného štandardu harmonizujúceho jednotlivé komponenty adresy poskytované viacerými subjektmi. Zatiaľ čo RA je v súčasnosti už v štádiu implementácie, v prípade PRI ešte nedošlo k finalizácii Štúdie uskutočniteľnosti a príprave výzvy na národný projekt na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Napriek vyššie uvedeným aktivitám mnohé strategické dokumenty, či už na národnej, ale aj rezortnej či nižšej úrovni vykazujú požiadavku na ich aktualizáciu, predovšetkým v súvislosti so zmenami v oblasti legislatívy, štandardov, technologického vývoja ale aj užívateľských požiadaviek. 
Ako bolo uvedené v celovom zhrnutí, súčasná NIPI je v štádiu postupnej implementácie, rešpektujúc jednotlivé etapy navrhnuté prostredníctvom INSPIRE cestovnej mapy http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44" http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/44 . Najvýraznejšia časť konkrétnych výstupov je viditeľná hlavne na národnej úrovni prostredníctvom doménovo orientovaných infraštruktúr. Tieto infraštruktúry sú prevádzkované najčastejšie na rezortných úrovniach prostredníctvom podriadených inštitúcii, prípadne subjektov tretích strán. Postupne dochádza aj k implementáciám aj na regionálnej, či lokálnej úrovni, no počet praktických implementácií je stále obmedzený a mnohé z riešení často krát nezohľadňujú požiadavky štandardov, prostredníctvom ktorých by mohli prispievať do NIPI a zároveň využívať jej potenciál. 

Aj keď záujem o priestorné údjae neustále rastie, ich dostupnosť a následná využiteľnosť ...

INSPIRE Stakeholders
Art. 13 (a) an overview of the various stakeholders contributing to the implementation of the infrastructure for spatial information according to the following typology: users, data producers, service providers, coordinating bodies

Stakeholders contributing to the implementation of the SDI could be classified according to the following typology: users, data producers, service providers, coordinating bodies)

Komunita subjektov dotknutých infraštruktúrou priestorových informácií sa v SR vyznačuje svojim vymedzeným rozsahom, čiastočnou heterogenitou, ale aj postupným rozširovaním o nové subjekty v súvislosti so zvyšovaním povedomia ako aj rastúcim dopytom po informáciách geopriestorovej povahy, Najpočetnejšie zastúpenú skupinu predstavujú zástucovia tzv. Povinných osôb vymedzených v zákone NIPI ako subjekty ktoré sú povinné zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a sú povinné zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky. Ďalšími dotknutými subjektmi sú zástupcovia orgánov verejnej správy a samosprávy, privátneho, tretieho, či akademického sektora, vrátane samotnej odbornej I laickej verejnosti.  

Koordinačné autority:
Hlavnou koordinačnou autoritou problematiky INSPIRE na národnej úrovni je MŽP SR a Koordinačná rada NIPI, ktorá pôsobí prostredníctvom svojich členov na úrovni jednotlivých rezortov ako aj Expertná skupina, ktorá poskytuje odborné poradenstvo a expertízu pri riešení konkrétnych technických otázok. Časťou aktivít je poverená SAŽP ako jeho odborná organizácia MŽP SR.

Producenti údajov:
Priestorové údaje, služby a k nim prislúchajúce metaúdaje na Slovensku vytvárajú rozličné organizácie a osoby – povinné osoby. Identifikácia a schválenie zoznamu povinných osôb je naďalej jednou z úloh Koordinačnej rady NIPI. Vedenie a aktualizácia tohto zoznamu bude v kompetencii MŽP SR. 
Väčšina priestorových údajov definovaných v prílohách zákona NIPI je vytváraná v zmysle kompetencií jednotlivých rezortov prostredníctvom buď priamo podriadených organizácií alebo tretích strán. Časť údajov je vytváraná v prostredí privátneho, resp. tretieho sektora. Naďalej však ostávajú niektoré témy, ktorých gestorstvo ostáva otvorené (napr. zdroje energie). 

Poskytovatelia služieb:
Ich úlohou je poskytovať priestor a možnosti pre publikovanie a  zdieľanie údajov v rámci infraštruktúry. Vo väčšine prípadov ide o subjekty vytvárajúce údaje, no existujú aj príklady inštitúcií, ktoré poskytujú hostingové a publikačné služby pre producentov údajov, ktorí nedisponujú kapacitami a technológiami pre poskytovanie údajov prostredníctvom služieb, resp. Tieto aktivity nepatria medzi ich nosné/prioritné úlohy. 

Používatelia:
V najširšom zmysle slova je užívateľom infraštruktúry ktokoľvek, kto disponuje prostriedkami pre jej využitie. Veľmi často táto kategória zahŕňa subjekty z predchádzajúcich skupín, no väčšina subjektov predstavuje konzumentov digitálneho priestorového obsahu, pričom v niektorých prípadoch okrem „pasívneho“ využívania takéhoto obsahu dochádza aj k „aktívnej“ tvorbe novej informačnej pridanej hodnoty, či už prostredníctvom nových infomácií (Tvorba Regionálnych Územných Systémov Ekologickej Stability http://www.enviroportal.sk/agendy/ochrana-prirody/dokumenty-uzemneho-systemu-ekologickej-stability" http://www.enviroportal.sk/agendy/ochrana-prirody/dokumenty-uzemneho-systemu-ekologickej-stability ), alebo služieb  využívaných v informačných systémov (Informačný systém environmentálnych záťaží http://envirozataze.enviroportal.sk/PriestoroveUdaje.aspx" http://envirozataze.enviroportal.sk/PriestoroveUdaje.aspx ) prípadne v podobe špecializovaných aplikácií http://geo.enviroportal.sk/aplikacie" http://geo.enviroportal.sk/aplikacie . 
Role of the various stakeholders
Art. 13 (b) a description of the role of the various stakeholders in the development and maintenance of the infrastructure for spatial information, including their role in the coordination of tasks, in the provision of data and metadata, and in the management, development and hosting of services

Koordinačné organizácie:
Ich úlohou je koordinačne a metodicky usmerňovať budovanie infraštruktúry. Činnosť jednotlivých koordinačných štruktúr spočíva v identifikácií okruhov tém vyžadujúcich diskusiu, distribúciu prípadných identifikovaných úloh relevantným subjektom, poskytnutie súčinnosti pri ich plnení, vyhodnocovanie výsledkov, predkladanie možných riešení, konsolidáciu názorov a stanovísk s hľadaním priestoru na dosiahnutie konsenzu umožňujúceho naplnenie cieľov a vízií NIPI. 



Producenti údajov:
Ich úloha spočíva vo vytváraní, aktualizácii a spravovaní súborov priestorových údajov a príslušných metaúdajov za jednotlivé tématické okruhy, vo vytáraní služieb, prípadne aplikačných, resp. geoportálových riešení, vzájomnom zdieľaní údajov prostredníctvom dohôd a ich využívaní v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie..

Poskytovatelia služieb:
V rámci svojich aktivít ponúkajú ostatným zainteresovaným organizáciám priestor a riešenia pre transformácie, zdieľanie údajov a služieb v rámci špecializovaných aplikácií, geoportálových riešení, metaúdajových katalógov, či iných služieb.

Používatelia:
Hlavnou úlohou a očakávaním používateľov je využiť potenciál, ktorý infraštruktúra priestorových informácií prináša a potvrdiť využívaním sprístupneného obsahu a funkcionality jej opodstatnenosť a zmysel. Priamym indikátorom sú a do budúcnosti by mali byť konkrétne prípady využitia priestorových údajov a služieb v oblastiach ako napr. tvorba, harmonizácia a implementácia legislatívy, rôzne oblasti podpory rozhodovacích procesoch, krízového manažmentu, aplikačnej praxi, ale aj v oblasti vedy a výskumu. Široká skupina používateľov sa môže do určitej miery prelínať s predchádzajúcimi, vzhľadom na rozsiahle možnosti použitia priestorových údajov je ťažšie definovateľná. Napriek tomu by sa do budúcna, predovšetkým po širšom nasadení služieb priestorových údajov implementácii zostávajúcich INSPIRE tém iniciovať aktivity napomáhajúce detailnejšie zmonitorovať používateľskú komunitu, vrátane jej aktivít. Tento proces by mohol napômocť k lepšej identifikácii konkrétnych prínosov NIPI, poskytnúť výraznejšiu spätnú väzbu tvorcom a poskytovateľom digitálneho priestorového obsahu a zvýšiť povedomie existujúcich ale aj potencionálne nových užívateľov o hodnote týchto údajov a služieb ako aj možnostiach ich ďalšieho využitia.  
Measures taken to facilitate sharing
Art. 13 (c) a general description of the main measures taken to facilitate the sharing of spatial data sets and services between public authorities and a description of how sharing has improved as a result

Slovenská republika doposiaľ nedisponuje jednotným harmonizovaným vymedzením prístupu k údajom a službám sprístupneným prostredníctvom NIPI. Súčasný stav je vymedzený platnou legislatívou ako aj etablovanými procesmi, business modelmi a individuálnym prístupom k riešeniu problematiky. Vo všeobecnosti ostáva problematika prístupu a zdieľania digitálneho priestorového obsahu a funkcionality jednou z najotvorenejších oblastí, nakoľko prístupy a interpretácie cieľov a vizie INSPIRE s existujúcim právnym a skutkovým stavom sú veľmi heterogénne. 

Opatrenia zamerané na zlepšenie možností zdieľania súborov priestorových údajov a služieb je tak možné kategorizovať ne niekoľko oblastí, pričom implementácia niektorých bola iniciovaná a u niektorých bude potrebné vykonať súvisiace aktivity v čo najkratšom období:

Opatrenia na koncepčnej úrovni:
	Identifikácia opodstatnenosti Národnej koncepcie rozvoja infraštruktúry priestorových informácií. 

Resp. aktualizácia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. 
Aktualizácia rezortných Koncepcií rozvoja informačných systémov.

Legislatívne opatrenia:
	Vyhodnotiť výsledky procesu revízie Smernice INSPIRE.
	Identifikácia potreby novelizácie zákona a vyhlášky NIPI.

Spolupráca a koordinácia pri tvorbe a novelizácii súvisiacej legislatívy (Napr. Zákon geodézie a katastra, Zákon o informačných systémoch verejnej správy, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Autorský zákon a pod.)
Aktívna participácia pri tvorbe a novelizácii súvisiacich výnosov a štandardov (Napr. Výnos o štandardoch pre Informačné Systémy Verejnej Správy).



Koordinačné opatrenia:
	Realizácia aktivít KR NIPI – tak zo strany koordinačnej ako aj  výkonnej.
	Plnenie aktivít ES NIPI ako aj v prípade potreby čiastkových pracovných skupín. 


Opatrenia ovplynňujúce prístup a zdieľanie priestorových údajov a služieb
	Identifikácia legislatívneho rámca ako aj praktických implementácií využiteľných v podmienkach SR.

Návrh modelov harmonizovaného prístupu a zdieľania v SR
Výber najvhodnejšieho modelu/ov a následná implementácia do praxe (v prípade potreby i do legislatívy). 
Stakeholder cooperation
Art.13 (d) a description of how stakeholders cooperate

This could for example include the description of:
- Written framework for cooperation
- Working groups (list of active working groups)
- News letters, other publications (references)
- Description of the National geoportal (including URL), and where relevant regional or thematic portals 

- Written framework for cooperation

Formy spolupráce v oblastiach súvisiacich s infraštruktúrou priestorových inforrmácií nadobúdajú rôzne formy. Vo všeobecnosti je tieto formy možné rozdeliť na niekoľko kategórií:
Podľa geografického rozsahu:
	Lokálne

Regionálne
Národné
Medzinárodné

Podľa účelu:
	Verejný záujem/účel

Akademický výskum a vývoj
Komerčný potenciál

- Working groups (list of active working groups)
Etablovanie spoločných pracovných skupín, fór a iniciatív, predstavuje dôležitý priestor pre iniciáciu diskusie na identifikáciu oblastí vyžadujúcich pozornosť/riešenia, hľadanie vhodných možností realizácii ako aj vzájomného zvyšovania povedomia a odbornej kvalifikácie. 
Na Slovensku je v súčasnosti v tomto ohľade výrazne obmedený priestor, nakoľko okrem spomenutých platforiem KR, ES NIPI existuje len niekoľko skupín, či iniciatív podobného smerovania s rôznou mierou a intenzitou aktivít:
	Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI) http://www.sagi.sk" http://www.sagi.sk 
	Rezortná pracovná skupina INSPIRE MŽP SR (RPSI) 
	Pracovná skupina pre štandardy priestorovej identifikácie (PS2) http://www.informatizacia.sk/ps2---priestorova-identifikacia/3181s" http://www.informatizacia.sk/ps2---priestorova-identifikacia/3181s 
	Technická komisia č. 89 - Geodézia a kartografia http://medzdok.sutn.gov.sk/sutn/tnk/details.php?cislo_tnk=89" http://medzdok.sutn.gov.sk/sutn/tnk/details.php?cislo_tnk=89 


- News letters, other publications (references)
INSPIRE@SK http://inspire.enviroportal.sk/" http://inspire.enviroportal.sk/ 
	Geoinformatika.SK http://www.geoinformatika.sk/" http://www.geoinformatika.sk/ 
	Slovak Journal of Civil Engineering http://www.svf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2075

Access to services through the INSPIRE Geoportal
Art.13 (e) a description of the access to the services through the Inspire geo-portal, as referred to in Article 15(2) of Directive 2007/2/EC

Hlavným prístupovým bodom k NIPI za SR prostredníctvom INSPIRE Geoportálu http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/" http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/  je vyhľadávacia služba testovacej verzie Geoportálu:

	http://geo.enviroportal.sk/catalog-server/CSWStartup?


Väčšina priestorových údajov a služieb vypublikovaných za SR, vrátane ich popisu prostredníctvom metaúdajov je dostupná prostredníctvom Metakatalógu testovacej verzie Geoportálu:

	http://geoportal.sazp.sk/web/guest/catalogue-client






Usage of the infrastructure for spatial information (Art.14)
Use of spatial data services in the SDI 
Art.14 (a) the use of the spatial data services of the infrastructure for spatial information, taking into account the general and specific indicators

This could include an explanation of how this information was collected, and how it should be interpreted/understood.

Používanie služieb priestorových údajov je limitované skutočnosťou, že relevantné vykonávacie  predpisy sú momentálne vo fáze prípravy na EU úrovni http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/761/list/2" http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/761/list/2 . V súčasnosti sú v SR prioritne implementované sieťové služby, pričom sa bude dôležité intenzívne sledovať ich vzťah k službám priestorových údajov a potenciálne prínosy, ktoré ich legislatívne a technologické vymedzenie prinesie do praxe. Podrobnejší popis existujúcich služieb priestorových údajov (teda služieb, ktoré nespadajú pod rámec INSPIRE sieťových služieb) je súčasťou zoznamu datasetov a služieb. 

Stav implementácie INSPIRE  sieťových služieb sleduje proces ich definovania v podobe vykonávacích predpisov a odporúčacích usmernení a ich úroveň nasadzovania postupne narastá.
Medzi služby s najvyššou mierou implementácií patria služby zobrazovacie a vyhľadávacie. Existuje niekoľko pilotných implementácií download a procesingových služieb http://geo.sazp.sk/" http://geo.sazp.sk/ , ktoré však vyžadujú harmonizáciu s INSPIRE špecifickými požiadavkami.
Viaceré organizácie zdieľajú údaje prostredníctvom služieb, v súčasnosti sa pracuje na ich zosúladení s požiadavkami INSPIRE.
Okrem prístupových bodov uvedených v kap. 7.6 dotknuté subjekty poskytujú prístup k priestorovým údajom a službám prostredníctvom vlastných prístupových miest v podobe klientských rozhraní ako aj koncových bodov služeb. Z údajov získaných prostredníctvom reportingu ako aj publikovaných informácií ide predovšetkým o služby vyhľadávacie a zobrazovacie. Medzi organizácie, s vysokou mierou využívania sieťových služieb patria za rezort MŽP SR: SAŽP http://geo.enviroportal.sk/ , Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) http://www.geology.sk/new/sk/sub/ms/uvod" http://www.geology.sk/new/sk/sub/ms/uvod .  Z údajov získaných prostredníctvom reportingu ako aj publikovaných informácií medyi ďalšie subjekty aktívne využívajúce potenciál služieb patria Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a organizácie v jeho pôsobnosti zabezpečujúce služby vyhľadávania (napr. Vyhľadávacia služba Geoportálu ÚGKK http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/vyhladavacia-sluzba/" http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/vyhladavacia-sluzba/ ), zobrazovania (Mapový klient ZBGIS http://www.geoportal.sk/sk/mapovy-klient-zbgis/" http://www.geoportal.sk/sk/mapovy-klient-zbgis/ ), či špecializované aplikácie (Katastrálny portál http://www.katasterportal.sk/" http://www.katasterportal.sk/ )..Rezort ÚGKK SR taktiež sprístupnil prostredníctvom služieb Geoportálu rezortu službu pre konverziu údajov rôznych formátov http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/konverzna-sluzba/" http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/konverzna-sluzba/ . Ďalšími príkladmi inštitúcií a aplikácií využívajúcich služby sú  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy  (Pôdny portál http://www.podnemapy.sk/" http://www.podnemapy.sk/ ), , Národné lesnícke centrum (Mapový server Národného lesníckeho centra http://lvu.nlcsk.org/uvod/" http://lvu.nlcsk.org/uvod/ ), alebo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR), ktorý je prijimateľom projektu v rámci OPIS2 - Národný projekt: Digitalizácia pamiatkového fondu. Jednou z techník digitalizácie pamiatkového fondu je geodetické zameranie. Údaje získané touto technikou sú zároveň zameriavané technológiou GNSS.
Významným segmentom prispievajúcim k tvorbe a následnej prevádzke NIPI patrí aj privátny sektor, ktorý predovšetkým prostredníctvom pozície tretích osôb formou subdodávok zabezpečuje časť aktivít, ktoré sú v kompetencii  zástupcov povinných osôb.

Ďalšie identifikované možnosti využívania služieb:  
	WMS základnej mapy

WMS geodetických základov
	Služby Katastrálneho portálu
	Služby NLC pomerne často využívané študentmi vysokých škôl lesníckeho zamerania.
	V rámci inštitúcie napr. aplikácie Lesnícky geografický informačný systém http://lvu.nlcsk.org/lgis, Poľovnícky geografický informačný systém http://lvu.nlcsk.org/polovgis/" http://lvu.nlcsk.org/polovgis/ . Existujú dostupné štatistiky o využívaní webových aplikácií. Aplikácie však nevyužívajú inspire-kompatibilné služby.
	VÚVH v dnešnej dobe využíva jediné riešenie a tým je http://maps.geop.sazp.sk/web/ prevádzkované SAŽP, kde budú poskytované verejne dostupné informácie o spravovaných datasetoch.

Podrobnejší popis využívania sieťových služieb je súčasťou zoznamu datasetov a služieb.
Use of the spatial datasets 
Art.14 (b) the use of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC by public authorities, with particular attention to examples in the field of environmental policy and/or policies and activities which may have an impact on the environment (air and emission policies, waste related policies, inland-coastal-marine policies, biodiversity related policies, horizontal policies such as public access to environmental information, environmental liability, environmental and strategic impact assessments,…) – 'greening' of the Common Agricultural Policy, energy and transport policies, security policies with an environmental dimension (for example maritime security).

Examples could cover the use made for:
a) the implementation of measures and programmes as laid down in various elements of the EU environmental acquis;
b) the monitoring of such measures, the monitoring of pressures, the state-of-the-environment, impact assessments. 

Examples could demonstrate the added value of INSPIRE measures with regard to use of the spatial datasets for policies above. Examples could also provide a state-of-play of progress achieved and problems still outstanding. In this respect, examples could be provided of multi-purpose use of spatial data sets collected for a particular policy which may have an impact on the environment (for example Land-parcel Information / cross-compliance – LPIS related to agricultural subsidies contains real-world spatial data covered by INSPIRE – land-use/cover etc.)

Z pohľadu využívania INSPIRE harmonizovaných súborov priestorových údajov existuje v súčasnosti veľmi málo prípadov ich konkrétneho využitia v štruktúre definovanej údajovými špecifikáciami. Tento stav reflektuje časový rámec INSPIRE cestovnej mapy, kde v prípade tém definovaných v prílohe I zákona NIPI nedošlo k tvorbe, či výraznej reštrukturalizácii súborov priestorových údajov a rovnako tak počet aplikácií, prípadov, kde by boli vo väčšom rozsahu požadované údaje v INSPIRE štruktúre bol veľmi obmedzený.  Podstatná časť údajov tak vznikla prostredníctvom špecifických projektov (NatureSDI+ http://www.nature-sdi.eu/" http://www.nature-sdi.eu/ , HlanData http://www.hlandata.eu/" http://www.hlandata.eu/ ) alebo dobrovoľných medzinárodných iniciatív (INSPIRE Biodiversity MashUp http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/pg/forum/topic/31790/new-mashup-link/" http://inspire-forum.jrc.ec.europa.eu/pg/forum/topic/31790/new-mashup-link/ ). V rámci využívania geopriestorového potenciálu v doposiaľ etablovaných štruktúrach, pre oblasť oblasť životného prostredia najväčšou mierou, či už prostredníctvom služieb alebo priamym vzájomným využívaním údajov, prispievajú organizácie z rezortu MŽP SR (Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenský hydrometeorologický ústav, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Vodohospodárska výstavba. V oblasti monitorovania plnenia zákona NIPI dôležitú úlohu zohráva Slovenská inšpekcia životného prostred. K uvedeným inštitúciám patria aj regionálne úrady špecializovanej štátnej správy v životnom prostredí,. Z iných rezortov a oblastí medzi dôležité subjekty patria Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Geodetický a kartografický ústav, Výskumný ústav geodézie a kartografie, Národné lesnícke centrum, Slovenská správa ciest, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Úrad verejného zdravotníctva SR v zastúpení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, PÚ SR. a pod. Zo zástupcov tretích strán je to predovšetkým využívanie ortofotomáp, ktorých všeobecná dostupnosť prostredníctvom zobrazovacích služieb za celé územie SR je obmedzená, aj keď v čase prípravy tohto reportingu prebiehajú aktivity na výrazné zlepšenie tejto situácie. 
V súčasnosti je pozornosť prioritne zameraná na prípravu implementácie vykonávacích predpisov pre interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov zostávajúcich tém definovaných v prílohe II a III zákona NIPI. SR sa aktívne zapojila do procesu testovania a konzultácií nárhov vybraných údajových špecifikácií (Budovy, Bio-geografické regióny, Habitaty a Biotopy, Distribúcia druhov). Nemenej dôležitá bola aktívna participácia prostredníctvom SK zastúpenia v Tematických pracovných skupinách pre jednotlivé témy (TWG Bio-geografické regióny, Habitaty a Biotopy, Distribúcia druhov, Zdroje energie).

Ďalšie identifikované možnosti využívania súborov priestorových údajov:  

	Určovanie stratégií a prístupov v oblasti rozvoja, ochrany a  podpory verejného zdravia obyvateľstva.
	Vyhľadavanie a sledovanie determinantov zdravia so zameraním na určovanie regionálnych rozdieľov s následnými plánovanými opatreniami.
	Využívanie údajov ze heterogénnych zdrojov pre potreby databáz ochrany pamiatkového fondu (CKOK - číslo kraja a okresu, ICZUJ - identifikačné číslo základnej územnej jednotky, ICUTJ - identifikačné čísle územno-technickej jednotky, PARCC - parcelné číslo).
	Relevantné datasety sú poskytované rezortným organizáciám zapojeným do riešenia spoločnej problematiky na požiadanie bezodplatne. Medzirezortná výmena dát je uskutočňovaná prostredníctvom dohody medzi Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) a dotknutou organizáciou, ktorá žiada o sprístupnenie dát. Sieťové služby pre verejnosť VÚVH momentálne neposkytuje.
	VÚVH poskytuje tieto relevantné datasety tematicky odpovedajúce: Prílohe I. Hydrografia, Prílohe III. Verejné a štátne služby, Zariadenia na monitorovanie životného prostredia, Výrobné a priemyselné zariadenia, Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy. Sieťové služby pre verejnosť VÚVH momentálne neposkytuje. 


Use of the SDI by the general public
Art.14 (c) if available, evidence showing the use of the infrastructure for spatial information by the general public (where possible with clear reference to applicable EU policies such as public access to environmental information, in the context of dissemination to – consultation of – the public as required in various environmental legal acts.

Evidencia používania údajov verejnosťou nie je zavedená ani na úrovni jednotlivých rezortov ani na úrovni národnej. Skúsenosti ukazujú na najčastejšie využívanie údajov povinnými osobami navzájom, smerom k širšej verejnosti je to predovšetkým využitie na edukačné účely. 
Cross-border usage
Art.14 (d) examples of cross-border use and efforts made to improve cross-border consistency of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC. Examples with regard to policies requiring cross-border collaboration and information exchange are of particular interest (floods, marine strategy directive, water framework and daughter directives, etc.)

Príklady využívania potenciálu NIPI v rámci cezhraničnej spolupráce napomáhajú zvýšeniu kvality a konzistentnosti údajov na oboch stranách dotknutej hranice v rôznych podobách:
	Prostredníctvom špecifických projektov, v ktorých každá zo zúčastnených strán poskytuje svoje súbory a sady priestorových údajov, alebo služby, ktoré sú upravované pre spoločné využitie v rámci napĺňania cieľov projektu:
	CENTROPE Map http://www.centropemap.org/" http://www.centropemap.org/ 
	Slovensko – Maďarská Komisia pre ochranu životného prostredia a prírody http://www.huskenv.org/" http://www.huskenv.org/ ,.
	GS Soil - klasifikácia pôdy podľa WRB http://gssoil-portal.eu/ingrid-portal/" http://gssoil-portal.eu/ingrid-portal/ ). 
	PÚ SR je spoluriešiteľom medzinárodných projektov HEREIN http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Herein/Default_en.asp" http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Herein/Default_en.asp  a CARARE http://www.carare.eu/" http://www.carare.eu/ , ktorých súčasťou je poskytovanie digitálneho obsahu podľa spoločných pravidiel EÚ, najmä EUROPEANY.
	Ďalším príkladom cezhraničnej spolupráce je 1.téma z Annexu I, t.j. referenčné systémy, kde je zabezpečená realizácia ETRS-89 a EVRS na základe medzinárodnej spolupráce v medzinárodných vyrovnaniach.

V súčasnosti nedostatok konzistentných priestorových údajov pre inštitúcie a organizácie EÚ (hlavne EUROSTAT) plní asociácia EuroGeographics (spoločenstvo národných mapovacích a katastrálnych inštitúcií) – ÚGKK spolupracuje na tvorbe produktov EuroDEM, EuroBoundaryMap, EuroRegionalMap, EuroGlobalMap (zabezpečuje sa cezhraničná konzistentnosť údajov). EuroGeographics plánuje vypublikovať tieto údaje v rámci príslušných tém INSPIRE.
	VÚVH participuje na aktivitách riadených ICPDR, pre ktorú poskytlo datasety a k nim relevantné metaúdaje vo formáte predpísanom ICPDR. Pre účely implementácie smernice WFD 2000/60/EC boli taktiež poskytnuté datasety a metaúdaje v predpísanom jednotnom formáte.  Údaje odreportované do ICPDR, EK a preberacie protokoly dostupné na VÚVH.
	Pre účely implementácie smernice WFD 2000/60/EC boli taktiež VÚVH poskytnuté datasety a metaúdaje v predpísanom jednotnom formáte. Pre ICPDR aj pre potreby WFD 2000/60/EC boli niektoré z datasetov týkajúce sa hraničných oblastí zharmonizované na základe bilaterálnej dohody so susednou krajinou. Harmonizované prvky tematicky odpovedajú Prílohe I. časť Hydrografia, Prílohe III. Zariadenia na monitorovanie životného prostredia, Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy.
	Spolupráca ŠGÚDŠ v rámci medzinárodných projektov so štátmi susediacimi so Slovenskou republikou pri riešení stykov priestorových údajov v rámci jednotlivých hraničných regiónov. Konkrétne: Polish Geological Institute, The Czech Geological Survey, The Geological Survey of Austria, Hungarian Geological Survey.
Use of transformation services 
Art.14 (e) how transformation services are used to achieve data interoperability

Použitie transformačných služieb bolo v podmienkach SR implementované na úrovni transformácie súradnicových systémov (Geoportál GKÚ http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/transformacna-sluzba/" http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/transformacna-sluzba/ ). Transformácie údajových modelov sú realizované off line. Súčasťou projektu CARARE  sú aj portály MINT http://www.carare.eu/eng/Resources/CARARE-Documentation/MINT" http://www.carare.eu/eng/Resources/CARARE-Documentation/MINT  a repozitár MORE http://www.carare.eu/eng/Resources/CARARE-Documentation/MORE" http://www.carare.eu/eng/Resources/CARARE-Documentation/MORE , ktoré služia na transformáciu údajov a metadát do spoločnej podoby použiteľnej pre portál EUROPEANA.

Data sharing arrangements (Art.15)
Ako už bolo uvedené v kapitole 7.4, problematika harmonizácie podmienok prístupu a zdieľania digitálneho priestorového obsahu a funkcionality v SR patrí naďalej medzi otvorené témy, pričoom absentuje všeobecný licenčný rámec, prípadne relevantná údajová politika.
V súčasnosti naďalej pretrváva situácia, kedy vo väčšine prípadov dochádza medzi inštitúciami k výmene priestorových údajov, prípadne využívaniu súvisiacich služieb na princípe individuálnych zmlúv a licencií, ktoré majú vo väčšine prípadov neharmonizovanú štruktúru a obsah. V ojedinelých prípadoch dochádza k snahám o koordinované riešenie problematiky (napr. Na rezortných úrovniach, kde sa riadiace orgány (napr. Ministerstvá) snažia zadefinovať spoločné podmienky pre podriadené organizácie a konsolidovane komunikovať s inými rezortmi a partnermi). Formy prístupu a výmeny údajov bývajú od úplne bezplatných, cez výmenné (bartrové) až po výmeny za úhrady v rôznych výškach. 

 Data sharing arrangements between public authorities 
Art.15 (a) requests an overview of data sharing arrangements that have been, or are being, created between public authorities inside the country.

In order to facilitate correct understanding of the report, the overview and examples should at least cover the following two items:
	Overview and examples of existing or being created data sharing arrangements that provide open and free data access, without any further restrictions or conditions for use and free of charge for commercial and non-commercial use?
	Overview and examples of existing or being created types of data sharing arrangements, such as framework agreements, one time licences, using widely known licensing schema, etc.?


Additionally, answers to the following questions would be helpful:
	Is there a need for a specific legislative basis to provide open spatial data? What is already adopted or planned to adopt?
	Are licenses available in electronic and machine-readable forms?


Do nadobudnutia účinnosti zákona o NIPI bolo vzájomné využívanie údajov upravované dohodami medzi jednotlivými inštitúciami. Napríklad dohoda medzi rezortom MŽP SR a rezortom Ministerstva obrany SR, dohoda medzi Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom obrany SR, dohoda medzi MŽP SR a Úradom geodézie, kartografie a katastra, a iné. 
Po nadobudnutí platnosti zákona a vyhlášky boli indikované snahy iniciovať diskusiu o najvhodnejšom modeli harmonizovaného prístupu a zdieľania priestorových údajov a služieb v SR. Tieto aktivity bude potrebné zintenzívniť, nakoľko je nevyhntné vyšpecifikovať podmienky a spôsob akým bude sprístupnený obsah NIPI za hranicami SR (predovšetkým pre EÚ inštitúcie) ale aj na cezhraničnej, medzinárodnej úrovni, ako aj smerom do vnútra (na národnej, rezortnej, regionálnej i lokálnej úrovni).
Východiskový rámec (zadefinovaný Smernicou INSPIRE, Smernicou PSI a pod., Nariadeniím Komisie (EÚ) č. 268/2010 upresňujúcim podmienky prístupu inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok ako i doplňujúcimi usmerneniami a dokumentmi) bude potrebné zosúladiť s rámcom súvisiacej národnej legislatívy. Rovnako tak bude potrebné sledovať vývoj v súvisiacich globálnych iniciatívach (Global spatial data licencing framework http://www.gsdi.org/standingcomm/legal" http://www.gsdi.org/standingcomm/legal , resp. Creative Common http://creativecommons.org/" http://creativecommons.org/ ).  

Príklady existujúcich dohôd:
	VÚPOP: Zmluva zo SSC http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=861478&potv=1  ,
	ÚGKK SR: Existujú dohody o spoločnom využívaní  referenčných údajov medzi ÚGKK a inštitúciami verejnej správy, predovšetkým údaje katastra nehnuteľností, SKPOS,  štátne mapové dielo a ZBGIS. Hlavným nedostatkom je však forma ich poskytovania, a to offline. Existujúce dohody jednoznačne poukazujú na potrebu poskytovania aktuálnych referenčných údajov z jedného zdroja webovými službami.
	Predpokladom pre zaradenie do projektov CARARE a HEREIN bolo podpísanie dohôd s spoločnom využívanií dát
	NLC: Nie je známa žiadna spolupráca na úrovni komplexnejšej priestorovej infraštruktúry. Existuje ročná výmena údajov so Štátnou ochranou prírody a 4x do roka s katastrom nehnuteľností. Plánuje sa spolupráca s VÚPOP.
	V rámci rezortu MŽP SR si musia rezortné organizácie povinne poskytovať akékoľvek údaje nevyhnutne potrebné na riešenie rezortných úloh bezodplatne. Pre žiadateľov z iných rezortov sú údaje poskytované na základe operatívne uzatvorenej medzirezortnej dohody s MŽP SR.
	

Data sharing arrangements between public authorities and Community institutions and bodies
Art.15 (b) requests an overview of data sharing arrangements that have been, or are being, created between public authorities and Community institutions and bodies, including examples of data sharing arrangements for a particular spatial data set.

In order to facilitate correct understanding of the report, the overview of data sharing arrangements between public authorities and Community institutions and bodies should include answers to the following three questions, including examples of particular spatial data set and services, or categories of spatial data set and services, for example based on the annexes of the INSPIRE Directive:
	Can any spatial data sets and services be accessed by the Community institutions and bodies without any arrangement?

Which arrangements provide free and open access to spatial data sets and services to the Community institutions and bodies?
Which arrangements require payment from the Community institutions and bodies that use the spatial data sets and services (Article 17(3) of INSPIRE Directive DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE))?

Commission Regulation (EU) No 26/2010 COMMISSION REGULATION (EU) No 268/2010 of 29 March 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions – on spatial data sets and services – provides additional context to access under harmonised conditions. The Guidance on the Regulation Guidance on the 'Regulation on access to spatial data sets and services of the Member States by Community institutions and bodies under harmonised conditions';  suggests an INSPIRE licence model. Please indicate how the INSPIRE license could be implemented with regard to the legislative system and the existing or being created licenses in the country.

Okrem digitálnych priestorových informácií a služieb poskytovaných SR prostredníctvom reportingových mechanizmov k jednotlivým politikám (Napr. WFS, Natura 2000 a pod.), prípadne prostrednícvom špecifických požiadaviek v rámci niektorých projektov nebola prostredníctvom MSCP odkomunikovaná  požiadavka inštitúcií Spoločenstva na poskytnutie informácií z NIPI. 
Barriers to the sharing and the actions taken to overcome them
Art.15 (c) requests a list of barriers to the sharing of spatial data sets and services between public authorities and between public authorities and the Community institutions and bodies, as well as a description of the actions which are taken to overcome those barriers.

Commission Regulation (EU) No 26/2010 – on spatial data sets and services – again provides additional context. It requests an overview of procedure to provide the conditions applicable to the Community institutions and bodies in compliance with this Regulation in metadata element 8.1, referred to in part B of the Annex to Commission Regulation (EC) No 1205/2008 COMMISSION REGULATION (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata (procedure for updating metadata for spatial data sets and services). We strongly encourage providing related information in this section of the country report.

In addition to the above, we recommend including an overview of other ways how and where the Community institutions and bodies can access up-to-date information on data sharing arrangements between public authorities and Community institutions and bodies.

Medzi bariéry ovlyvňujúce vzájomné využívanie údajov a služieb patria: 
	Technické bariéry – obmedzené technické, kvalita a vzájomná kompatibilita údajov, absencia sieťových služieb. Keďže zatiaľ neexistujú webové služby, nie je možná výmena údajov online. V rámci budovania e-Governmentu  sa predpokladá poskytovanie referenčných údajov z rezortu geodézie, kartografie a katastra webovými službami od roku 2013. Pomerne náročná konverzia dát získavaných z katastra nehnuteľností.
	Legislatívno - organizačné bariéry - vychádzajúce z heterogénnej interpretácie súvisiacej legislatívy. Taktiež nie sú doriešené vzťahy medzi poskytovateľmi súborov priestorových údajov alebo služieb priestorových údajov a ani tretími stranami z centrálnej úrovne..
	 Kapacitné možnosti – Mnohé z dotknutých subjektov, predovšetkým z organizácií verejného sektora, čelia vážnym problémom tvorby, udržania a ďalšieho zvyšovania odborného potenciálu vlastných kapacít. Vysoká fluktuácia špecialistov prináša problémy s udržateľnosťou systémových riešení v stredne a dlhodobom horizonte. Aj keď je možné nemalú časť aktivít zabezpečovať prostredníctvom kapacít tretích strán formou subkontraktov, je veľmi dôležité zachovať na strane inštitúcii verejného štátneho sektora dostatok odborných kapacít pre identifikáciu kľúčových potrieb a vhodných opatrení, potrebných pre plnenie relevantných úloh pri zohľadnení verejného záujmu. 




Cost / Benefit aspects (Art.16)
Costs resulting from implementing INSPIRE Directive 
Art.16 (a) requires an estimate of the costs resulting from the implementation of Directive 2007/2/EC for the period 2010-2012. 

In order to facilitate correct understanding of the report, please indicate what is included in the estimation of costs (e.g. hardware, software, staff time) and how you have approached the estimation (e.g. indicate what proportion of the costs are attributed to INSPIRE or related initiatives such as eGovernment).

Please indicate either monetary costs (e.g. on hardware or staff) and/or staff time (days, months) related to the items listed below.

Informácie súvisiace s identifikáciou reálnych a potenciálnych nákladov súvisiacich s implementáciou INSPIRE je možné rozdeliť na dve základné kategórie:
	Informácie súvisiace s nákladmi,ktoré boli identifikované počas doterajšej implementácie INSPIRE v SR.

Informácie o odhadoch dodatočných nákladov, ktorých alokácia je predpokladom úspešnej implementácie INSPIRE v zmysle legislatívnych požiadaviek.

Informácie o nákladoch, ktoré dotknuté subjekty doposiaľ vynaložili sú obmedzené, nakolko len v troch pripadov boli indikované sumárne náklady bez bližšieho vymedzenia za aké obdobie boli identifikované. Samotná identifikácia konktrétnych nákladov predstavuje komplexnú úlohu nakoľko niektoré náklady vznikli v súvislosti s aktivitami, ktoré zabezpečovani požiadavky INSPIRE len čiastočne, prípadne niektoré náklady nie je možné explicitne kvantifikovať. V zmysle uvedeného vyvstáva požiadavka identifikácie harmoniyovaných kritérií v rámci ktorých bude možné získať objektívnejšie údaje porovnateľné tak na národnej ako i EÚ úrovni.
Z informácií dostupných prostredníctvom čiastkových reportov boli náklady identifikované v nasledujúcom rozsahu:

Rezort 
Inštitúcia
Obdobie
Suma v € vrátane DPH 




ÚGKK SR
 
 
 9 400 000,00 €
MŽP SR
VÚVH

18 548,57 €
MŽP SR
SAŽP 
Kvalifikovaný odhad pre súvisiace úlohy plánu hlavných úloh za obdobie 2000 - 2012
300 000,00 €
SPOLU


9 718 548,00 €
 
V oblasti kvalifikovaných odhadov nákladov súvisiacich s vybudovanie NIPI sa očakávajú náklady, ktoré boli vyčíslené pri príprave podkladov pre návrhu projektu Register priestorovych informácií v rozsahu 12.000 000€. Táto suma by pokryla  vytvorenie komplexného riešenia na národnej úrovni okrem nákladov vlastného zberu/aktualizácie a spracovania požadovaných údajov. V hrubých rámcoch by bolo zabezpečené riešenie, ktoré by umožňovalo všetkým povinným osobám pokryť požiadavky na tvorbu čiastkových riešení , vybudovanie sieťových služieb nad údajmi, a vzájomné využívanie údajov, jednotného dátového prístupu – Národného geoportálu, vytvorenie modelov národných dátových špecifikácií. Riešenie by poskytovalo možnosť prístupu jednotlivých povinných osôb k procesom spojeným s poskytovaním a využívaním údajov na základe viacerých tzv. “integračných scenárov” podľa rôznych úrovní stupňa vybudovania infraštruktúr jednotlivých povinných osôb.



Typ výdavku 
Typ aktivity
Položka
Suma v € vrátane DPH 




 
Podporné aktivity
Školenia a propagácia
89 600,00 €


Projektové riadenie 
683 200,00 €

Hlavné aktivity
Analýza riešenia 
616 000,00 €


Zber užívateľských požiadaviek
246 400,00 €


Návrh a architektúra riešenia
728 000,00 €


Vývoj riešenia
5 488 000,00 €


Príprava dátových špecifikácií
1 456 000,00 €


Testovanie a vývoj testovacích nástrojov
280 000,00 €


Nasadenie a odladenie riešenia
313 600,00 €


Integrácia riešenia
235 200,00 €


Konsolidácia infraštruktúry
89 600,00 €


IT bezpečnosť riešenia
89 600,00 €


Migrácia údajov
78 400,00 €


Služby spolu 
10 393 600,00 €
Softvér
Hlavné aktivity
Softvérové licencie spolu
828 800,00 €

Softvér spolu
740 000,00 €
Hardvér
Hlavné aktivity
Technické a bezpečnostné zabezpečenie serverov
168 000,00 €


Firewall a Load balancing
28 000,00 €


Servery a príslušenstvo
246 400,00 €


Storage infraštruktúra
106 400,00 €


Backup infraštruktúra
78 400,00 €

Hardvér spolu
560 000,00 €


SPOLU
11 849 600,00 €


IT Infrastructure (Hardware and core software components)
Spolu náklady na HW a SW sú odhadované na 1,3 mil.€
	Set up costs (one-off costs) – počas prvých dvoch rokov – 800 000€

Maintenance (recurrent yearly costs) – nasledujúcich 12 rokov 500 000€

Metadata for data and services falling under INSPIRE Directive and that are indicated in the Monitoring Tables.
Celkové náklady na tvorbu a správu metadát predstavujú približne pätnástinu celkových nákladov na tvorbu NIPI ciže približne 800 000€

	Set up costs (one-off costs) spolu počas prvých dvoch rokov 400 000€
		Software (adapting software, creating new software, setting catalogues) – 200 000€

	Production – 200 000€ 
	Creation of metadata for discovery 37 000€

Creation of metadata for evaluation and use (new metadata elements required by Data Specifications Implementing Rules)137 000€
	Testing for compliance 23 000€

Participation of national experts into INSPIRE development process 30 000€

	Maintenance costs (recurrent yearly costs) počas nasledujúcich 12 rokov 200 000€


	Software (adapting software, creating new software, setting catalogues) 100 000€
	Production 100 000€
	Maintenance of metadata for discovery MD 20 000 €
Maintenance of MD for evaluation and use 50 000€
Testing for compliance 30 000€

Data interoperability/harmonisation for data falling under INSPIRE Directive and that are indicated in the Monitoring Tables
Náklady na zabezpečenie interoperability súborov priestorových údajov sa skladajú z viacerých komponentov, zahŕňajú naklady na analýzu poziadaviek vyplývajúcich zo Smernice INSPIRE a vykonávacích predpisov a slovenskej legislatívy, V rámci procesu tvorby NIPI sa uvažuje o obsahovom  rozšírení požiadaviek vykonávacích predpisov pre interoperabiltu na tzv. Národné datove špecifikácie s tým, ze do uvahy by sa brali predovšetkým užívateľské potrebyna obsah dát so zachovaním povinných požiadaviek zo strany INSPIRE vykonávacích predpisov.
Celkové náklady by teda predstavovali cca. 2 000 000€
	Set up costs (one-off costs) - v prvých dvoch rokoch - 1 500 000 €
		Development (mapping of concepts, setting up tables, setting up registries) - 500 000€

Software (adapting software, creating new software) for data transformation – 800 000€
	Production – 200 000€
	Creation of INSPIRE compliant dataset and related support services 160 000€
Testing for compliance – 20 000€
Participation of national experts into INSPIRE development process – 20 000€

	Maintenance (recurrent yearly costs) – počas nasledujúcich dvanástich rokov - 500 000€
	Software for data transformation including maintenance of registries- 300 000€

Production -  200 000€
	Maintenance of INSPIRE compliant dataset and related support services - 180 000€
Testing for compliance – 20 000€
Maintaining coherence cross domains that evolve

Network services falling under INSPIRE Directive and that are indicated in the Monitoring Tables
V rámci navrhovaného riešenia by bola tvorba sieťových služeib zahrnutá do nákladov na budovanie Národného geoportálu. Mnohé povinné osoby už pristúpili k tvorbe sieťových služiebvo vlastnej réžii, celkové náklady odhadované na tvorbu sieťových služieb sa pohybujú okolo 2 500 000€

	Set up costs (one-off costs) - 1 800 000€


	Development Software (adapting software, creating new software) for network services (Discovery, view, Transformation, Download, Invoke) - 1 200 000€

Production: - 100 000€
	Set up of INSPIRE compliant services – 80 000€
	Testing for compliance - 10 000€
Participation of national experts into INSPIRE development process – 10 000€

	Maintenance (recurrent yearly costs) of INSPIRE compliant network service- 600 000€


Monitoring and reporting 
Efektívny nástroj pre zber údajov na tvorbu reportov a monitorovacích formulárov bol vytvorený už v rámci prvého reportingu. Samozrejme sa ráta s jeho údržbou a ďalším vývojom. Náklady sa odhadujú na cca. 50 000€

	Development: refining of tools e.g. online tools, registries etc.- 30 000€
	
Production: Collection of monitoring data and filling of templates by stakeholders – 10 000€
	
Reporting: Coordination activities to collect examples of good practice and as well as difficulties in implementation, cost and benefit consideration, assessment together with stakeholders – 10 000€


Coordination and horizontal measures 
Náklady spojené s koordináciou procesu tvorby NIPI sa odhadujú na cca. 383 000€ 

Setting up coordination structures, national contact point activities- 100 000€

Activities that relate to the data and service sharing obligations – 100 000€

Supporting activities: 183 000€
	Training and education organised by different stakeholders in the public and private sectors.

Development of Guidance document to support implementation of INSPIRE and use.
Participation in INSPIRE-related workshops/seminars/standardisation activities.
Coordinating mechanisms at different levels of government.
Outreach, Counselling and Support.
Awareness rising in the private sector and at different levels of government.

S tvorbou NIPI sú spojené aj ďalšie náklady na služby (predovšetkým programátorské, softwarové), testovanie, spojené s propagáciou a vzdelávaním a iné, celková suma odhadovaná na vytvorenie a správu ifraštruktúry na najblizších pätnásť rokov je 12 000 000€.
Benefits observed
Pri súčasnom stave implemntácie INSPIRE na Slovensku väčšina povinných osôb, definuje očakávané benefity iba vo veľmi všeobecnej rovine, prípadne nedisponuje žiadnymi relevantnými informáciami. Z dostupných informácií sú zreteľné predovšetkým očakávania na úrovni zvýšeného sprístupnenia refernčných údajov ako aj ďalších tematických údajov a služieb, ich konsolidácia, rozvoj a doplnenie súčasnej infraštruktúry a podobne, 

In choosing the examples, the following may be worth considering:

	Choose examples that have quantitative measures (e.g. increase in data use, more data sharing, savings in time and money, better policy outcomes, etc.).
	Na základe predchádzajúcich analýz sa dajú predpokladat nasledovné počítateľné prínosy počas nasledujúcich 15 rokov:
	Úspora času používateľov infraštruktúry – cca. 1 300 000€

Úspora na administratívnych poplatkoch – cca. 500 000€
	Distinguish between: 
	Core benefits for public authorities in improving environmental policies and policies that affect the environment (primary objective of INSPIRE)
	Dostupnosť referenčných a kvalitných údajov pre agendy pracovníkov štátnej a verejnej správy

Zníženie zaťaženia a personálnych nákladov verejnej a štátnej správy
	Broader side effects of implementing the Directive (e.g. benefits of increased interoperability across environmental information systems, and between environmental and other sectoral policies (e.g. agriculture, transport, regional policy, etc.).
	Údaje dostupné pre širokú verejnosť
Zjednodušenie riešenia životných situácií, 
Zníženie poplatkového zaťaženia občana
	Identify who are the main beneficiaries (public administrations, business and citizens).
	Hlavných prímateľom úžitkov bude občan
	Cross border examples could include reporting on data sharing arrangements with neighbouring countries.
	V pokladoch zbieraných od povinných osôb v rámci prípravy tejto správy neboli identifikované žiadne cezhraničné prípady spoločného využívania údajov, Slovenská agentúra životného prostredia participovala na viacerých cezhraničných projektoch zameraných na vzájoné využivanie údajov, napr. HLANDATA, SK – BG Biodiversity mash-up, SK – AT EIA atd.
	Consider whether any undesired side effects of implementing INSPIRE are also worth reporting.

Prípady nežiadúcich efektov neboli identifikované

V prípade alternatívnych možností identifikácie prínosov medzi prioritné prínosy očakávané na SK úrovni patria:

	Účinnosť

	Zisky účinnosti na úrovni dostupnosti priestorových údajov a služieb, ich jednoduchšieho využívania a zdieľania:

	Úspory času pri interných dopytoch a procesoch

Úspory času pri poskytovaní obsahu NIPI verejnosti
Redukcia nákladov pri integrácii údajov
	Zvýšenie možností opätovného využitia údajov (redukcia potreby tvorby nových údajov) 
	Vyššia motivácia pre pracovníkov zabezpečujúcich plnenie úloh (prostredníctvom lepšej schopnosti pružnejšie reagovať na pracovné požiadavky a identifikácie zvýšenia príležitostí pre ďalší profesný rast)

	

	Efektívnosť

	Obmedzenie administratívnej záťaže (po faze implementácie) 

Zvýšenie dostupnosti obsahu NIPI a užívateľského konfortu pre jeho užívateľov
Zlešenie internej inštitucionálnej spolupráce
Zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami od lokálnej až po medzinárodnú úroveň

Širšie prínosy
	Zvýšená miera transparentnosti a zodpovednosti

Posilnenie miery participácie verejnosti
Zvýšenie potenciálnu pre inovácie prostredníctvom tvorby nových služieb a aplikácií nad NIPI
Posilnenie potenciálu pre využitie kapacít malých stredných podnikov pre tvorbu pridanej hodnoty
Zvýšenie miery sociálnej inklúzie.



Conclusions 
Slovenská republika v rámci trojročného sledovaného obdobia ukončila transpozíciu INSPIRE do národnej legislatívy a iniciovala prvé kroky v oblasti implementácie NIPI. Tieto kroky spočívali predovšetkým v oblasti nastavenia rámca koordinácie tvorby a implementácie NIPI, zvyšovania povedomia, tvorby a sprístupnenia metaúdajov a vyhľadávacích a zobrazovacích služieb, sprevádzkovanie testovacej verzie prevádzky geoportálu na podporu implementácie zákona o NIPI, ale aj v oblasti aktívnej participácie pri tvorbe legislatívnej a technologickej dokumentácie na EÚ úrovni (testovania, konzultácie, účasť v TWGs). Počas realizácie týchto krokov bolo potrebné prekonať nemálo prekážok a výziev v podobe hľadania vhodného organizačného rámca, ovplyvňovaného častými zmenami nominácií zástupcov dotknutých subjektov, problémov súvisiacich s obmedzenou technologickou podporou relevantnej legislatívy a technickej dokumentácie, absenciou dostatočných finančných zdrojov ako aj obmedzených odborných kapacít schopných zabezpečiť plnenie náročných požiadaviek a odporúčaní. 

Na základe doterajších skúseností bude preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť vylepšeniu existujúcich elementov NIPI ale aj zabezpečiť implementáciu absentujúcich zložiek v súlade s INSPIRE cestovnou mapou, ale aj súvisiacimi aktivitami (eGoverment, ISA, Agenda 2020, Copernicus, atď.). V oblasti zlepšenia existujúcich komponent by mal byť v prípade koordinácie rozšírený záber participujúcich subjektov i o zástupcov užívateľov NIPI a potencionálnych tvorcov pridanej hodnoty (privátny, akademický, tretí sektor), prostredníctvom ktorých bude možné lepšie identifikovať nové oblasti využiteľnosti potenciálu NIPI. Taktiež bude potrebné zabezpečiť aktualizáciu metaúdajov pre údaje a služby harmonizované s požiadavkami INSPIRE ako aj zabezpečiť kvalitatívne parametre a výkonnosť existujúcich služieb. Medzi kľúčové úlohy v oblasti absentujúcich zložiek by malo patriť sprístupnenie jednotného referenčného podkladu, vrátane údajov za témy Ortometria a Výška ako základu pre tvorbu tematického obsahu harmonizovaného podľa relevantných tém v prílohách zákona NIPI. Nemenej dôležitá bude iniciácia aktivít v oblasti harmonizácie prístupu a zdieľania priestorových údajov a služieb SR pre orgány a inštitúcie EÚ ako aj pre potreby národnej úrovne. S implementáciou údajových špecifikácií, zostávajúcich sieťových služieb a služieb priestorových údajov vyvstáva požiadavka vybudovania Registra priestorových informácií, vrátane registra povinných osôb ako aj plnohodnotnej verzie Národného Geoportálu. V neposlednom rade bude dôležité zabezpečiť kvalitatívne požiadavky na priestorové údaje a služby, nástroje umožňujúce ich monitoring, testovanie a validáciu voči relevantným požiadavkám a odporúčaniam. Otáznou ostáva aj problematika certifikačných autorít, identifikácie prínosov a možných foriem využitia potenciálu INSPIRE, ktorých riešenie bude potrebné úzko sledovať v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi v rámci ďalšieho procesu INSPIRE implementácie a prevádzky.
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