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PREDHOVOR

Začiatok tretieho tisícročia sa všeobecne nesie v znamení stúpajúceho významu

informácií. Pretože všetky udalosti a javy okolo nás sa odohrávajú v priestore, rastie aj

dôležitosť informácií o území. Pri riešení všetkých dôležitých úloh, či je to plánovanie a

riadenie procesov, výstavba alebo monitorovanie javov, sa bez informácií o území

nezaobídeme. Pre obranu štátu, hospodársku mobilizáciu a krízový manažment to platí

dvojnásobne.

Všetky vyspelé štáty s rozvinutou ekonomikou dnes vnímajú informácie, a

informácie o území zvlášť, ako strategickú surovinu. V týchto krajinách sa vynakladajú

veľké prostriedky na to, aby tieto informácie, ktoré potrebujú jednotlivé štátne i neštátne

zložky k svojmu rozhodovaniu, boli aktuálne a vždy k dispozícii.

Zber a aktualizácia informácií o území má svoje zvláštnosti a výrazne sa líši od

zberu verbálnych, číselných alebo štatistických informácií. Zber, spracovanie i využívanie

geografických údajov leží na rozhraní mnohých vedných disciplín a v súčasnej dobe je

výrazne ovplyvňovaný prudko sa rozvíjajúcimi informačnými technológiami.

Prax ukazuje, že časové nároky, náklady na technológie i personál sú také veľké, že

je nad sily jedného rezortu zabezpečovať komplexný systematický zber informácií o území

a ich aktualizáciu. Na druhej strane, využiteľnosť získaných informácií o území s vysokou

aktuálnosťou prekračuje hranice každého rezortu. Obecnú platnosť má tvrdenie, že

informácie o území majú všeobecné využitie tak     v jednotlivých rezortoch, ako aj

v štátnej správe. Zároveň však je neefektívne budovať niekoľko autonómnych rezortných

GIS-ov a všetky súbežne napĺňať tými istými údajmi.

Na Slovensku sa v posledných rokoch výrazne presadzujú snahy vytvárať efektívne

nástroje nielen na zber údajov o krajine, ich uchovávanie, aktualizáciu a využívanie, ale aj

na rozvíjanie a využívanie analytického aparátu na generovanie nových informácií. Tento

trend vyžaduje súčasne potreba integrácie SR v rámci EÚ ako aj v rámci štruktúr NATO.

Vyplýva z neho, že je potrebné  integrovať sily, spojiť prostriedky, personál i úsilie do

jedného logického konceptu „Národnej infraštruktúry priestorových informácií SR“, ako aj

do konceptu  tvorby „distribuovanej geografickej bázy údajov o krajine“. Táto databáza by

mala byť manažovaná podľa jednotných pravidiel a pravdepodobne aj jedným subjektom

tak, aby do nej mohli pristupovať všetci užívatelia priestorových informácií o krajine



8

podľa definovaných zásad prístupu. To je jediná cesta, ako vytvoriť predpoklady

k  zdieľaniu jednotného  referenčného  zdroja údajov o krajine.

Konferencia „Vojenský informačný systém o území a prax“, má dva ciele. Prvý je

zoznámiť širokú odbornú verejnosť so skúsenosťami, ktoré získal Topografický ústav

v Banskej Bystrici za 9 rokov svojej činnosti, a to najmä v procese projektovania,

budovania a tvorby „Vojenského informačného systému o území“. Druhým cieľom je

iniciovanie diskusie a návrh modelu možnej spolupráce pri  zbere údajov o krajine a pri

budovaní jednotnej geografickej bázy údajov ako integrovaného  referenčného zdroja pre

Národnú infraštruktúru priestorových informácií SR. informácií o území.

Ďakujeme všetkým autorom, ktorí pripravili a poskytli svoje príspevky do tohoto

zborníka všetkým aktívnym účastníkom, ktorí vystúpili v pléne a prispeli tak k vysokej

odbornej úrovni rokovania,  ako aj sponzorom, ktorí pomohli s technickým a materiálnym

zabezpečením konferencie.

Za organizačný výbor:

pplk. Ing. Jaroslav PIROH, CSc.


