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Informačný systém ZBGIS®
 



 informačný systém geodetických základov (ISGZ),  

 informačný systém katastra nehnuteľností (ISKN),  

 základná báza údajov pre geografický informačný systém 
(ZBGIS®)  

Informačný systém geodézie, kartografie a katastra 



Elektronické služby 



Referenčné údaje ZBGIS® 

• priestorové údaje definované KTO ZBGIS®, vrátane: 

• geografického názvoslovia 

• administratívneho členenia 

• geodetických referenčných bodov 

• ortofotosnímky 

• digitálny model reliéfu 

Ostatné priestorové údaje 

• generalizované údaje ZBGIS®  

• definičné body obcí a častí obcí 

• klady ML 

• štátne mapové dielo (stredných a malých mierok) 

 

Obsah IS ZBGIS® 



je model reálneho sveta s presne definovanou mierou podrobnosti a abstrakcie 

podľa katalógu objektov, popisuje aspekty kvality objektov a javov v čase, umožňuje ich 

analyzovanie a grafické prezentácie. Je geometrickým základom národnej infraštruktúry 

priestorových informácií. (§2 ods. 13 zákona č. 215/1995 Z.z.) 

ZBGIS® 

   76  Tried objektov (86  vrstiev) 

   98  Atribútových domén 

   35  Relačných vzťahov 

   14  mil. Objektov 

 133   mil. atribútových hodnôt 

 



FACC – Feature Attribute Coding Catalogue 

Kód 
kategórie 

Názov kategórie 

A Antropogénne prvky - kultúra 

B Vodstvo 

C Výškopis 

D Povrch 

E Vegetácia 

F Hranice 

G Letecko-navigačné informácie 

O Cesty špeciálne 

S Špeciálne použitie 

Z Všeobecné 

ZBGIS® 



ZBGIS® 



Administratívne hranice Geografické názvoslovie 

 Kategórie ZBGIS® 



Vegetácia 

Vodstvo 

Povrch 

 Kategórie ZBGIS® 

Antropogénne prvky – kultúra 





Aktualizácia IS ZBGIS®  

 - 3 / 5 ročný cyklus 

 

Hlavná metóda aktualizácie má tri etapy 

• fotogrametrická metóda  

• miestne šetrenie  

• kontrola kvality 

Vedľajšia metóda 

• Interné IS (ISGZ, ISKN) 

• Externé IS  

Správa údajov ZBGIS ® 



      Kartografia 

Hlavné metódy : 

• Fotogrametrická metóda  

• Miestne šetrenie  

• Štandardizácia GN 

2. Jednoduché alebo 

komplexné kartografické 

vyjadrenie pre všetky 

služby a aplikácie. 

Vedľajšie metódy : 

• rezortné systémy 

• externé systémy 

Kontrola kvality 

Správa údajov ZBGIS ® 

3. – 4. Sprístupnenie údajov – elektronické služby  

• webové aplikácie 

• mapové služby 

1. Tvorba a aktualizácia 



• aktualizuje sa hlavne geometria objektov – poloha, 
rozmer a výška  

• nejednoznačnosť určenia typu, druhu objektu a jeho 
atribútov 

 

Fotogrametrická metóda  



Fotogrametrická metóda  



Miestne prešetrovanie  



Atribúty 



Atribúty 

• všeobecné 

• špecifické 



Vizualizácia  ZBGIS ® 



• DMR3 

Výškopis v ZBGIS ® 



Výškopis v ZBGIS ® 

• DMR 3.5 



Na záver aktualizované údaje prejdú procesom kontroly kvality, 
ktorý určí vhodnosť použitia údajov na poskytovanie. Kontrola 
kvality preverí polohovú a tematickú zložku objektov podľa 
príslušnej ISO normy. 

Kontrola kvality 
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IS ZBGIS® 



Kartografický model ZBGIS ® 

Mapový klient  ZBGIS ® 

 10 zoom levels 
6 mapových variantov 

   

WMS 

WMS INSPIRE 

Špeciálna produkcia 



Kartografia - symbolika 



 Sídla, komunikácie, vodstvo, porasty, administratívne hranice, reliéf , 
geografické názvoslovie, popis a geodetické body . 
 

Kartografický model ZBGIS ® 



Smernica INSPIRE transponovaná do zákona č.3/2010 Z.z. o NIPI, 
účinnosť od 1.2.2010  (ÚGKK SR povinná osoba ) 

Použité technológie 

• Platforma: ESRI 

• ETL nástroj: DataInteroperability 

• Úložiská: ORACLE/ArcSDE schema 

 

INSPIRE  

Témy priestorových údajov I (ANNEX I) 

 

1. Súradnicové referenčné systémy (Geodetické referenčné systémy-GRS) 

2. Sústavy súradnicových sietí   

3. Geografické názvoslovie 

4. Správne jednotky 

7. Dopravné siete 

8. Hydrografia 

 



   Cieľ: Stanovenie záväzných geografických názvov z územia 
SR  a zahraničia 

 
• štandardizované geografické názvy sú záväzné (neprípustná 

je akákoľvek úprava – zákon č. 215/1995 Z. z.)  
 

• priebežná aktualizácia štandardizovaných geografických 
názvov 

 
• vyše 100 kategórií 
 
• poskytovanie informácií v oblasti geografického názvoslovia 
 
• prepojenie GN s objektami ZBGIS 
 

 
 

 

 

 

Štandardizácia geografického názvoslovia 



Geografické názvoslovie - popis 



Geografické názvoslovie - popis 



- sú spravované  Administrátorským modulom 

- prezeranie 

- editácia 

online/offline 

- ukladanie do PC 

- filtrovanie 

 

- správa KP a šablón 

- nastavenie ETL 

- ich tvorba môže byť manuálna (MDE) 

Databáza ETL 

METAÚDAJE 



Využitie ZBGIS® 



Využitie ZBGIS® 



Využitie ZBGIS® 



Využitie ZBGIS® 



Využitie ZBGIS® 



 

  

Ďakujem za pozornosť . 


