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a štandardizáciu geoinformatických databáz sa 
používajú v praxi metadáta. Cie om príspevku 

je spreh adni  a zvýrazni  sú asné aktivity v rámci 
štandardizácie geodatabáz a ukáza , že zasahuje 
priamo aj nepriamo geológiu (ako as  priestoro-
vých údajov).  

V geologickej praxi sa stretávame s rôznymi 
geodatabázami, ktoré nesú rozli né  primárne aj se-
kundárne informácie. Pre ich maximálne využitie sú 
potrebné metainforma né systémy, zložené zo 
správne zadefinovaných metadát a vyplnených dát. 
Pre splnenie cie ov boli aplikované viaceré metódy 
na úrovni štúdia literatúry a ich ú elovej teoretickej 
a logickej analýzy, ako aj využitie spracovania me-
tadát Národnej Infraštruktúry Priestorových infor-
mácií (NIPI) pod a INSPIRE (Infrastructure for spa-
tial information in Europe) a normy pre metadáta 
ISO 19115. 

 V príspevku sú porovnané sú asné štandardy pre 
metadáta geodát a na rtnutý sú asný trend a budúc-
nos  štandardov metadát. 

Príspevok sa odvoláva na rigoróznu prácu: Pálti-
ková Vladimíra, Štandardizácia databáz v geoinfor-
matike a jej využitie v geológii, PvFUK Bratislava, 
2008, kde boli ako príkladové geodatabázy vybraté: 
Register zosuvov SR, Register skládok tuhých ko-
munálnych odpadov SR, vybraná vrstva Atlasu sta-
bility svahov SR, ortofotomapy a vybrané satelitné 
scény. Pre tieto geodatabázy tam boli spracované 
dáta definované metadátami. 

Zárove  je v príspevku definovaná spätná väzba 
pre ŠGÚDŠ, Geofond, (VÚPOP), ktoré sú správca-
mi uvedených geografických databáz. V príspevku 
sú porovnané dva prístupy, súbor maximálnej a mi-
nimálnej sady metadát. 
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