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Ú v o d 

Materiál je členený a spracovávaný podľa  vyhlášky Štatistického úradu SR (ŠÚ) č. 283, zo dňa 30. septembra 1996, ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému (ŠIS) a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní.

Projekt AIS OP bol vypracovávaný v duchu zákona č. 261/1995 Z.z. o štátnom informačnom systéme a ako jeho súčasť zohľadňuje štandardy pre ŠIS, ktoré vyhlásil ŠÚ výnosom č. 372/1998 – 830. Potreba aktualizácie projektu AIS OP vyplynula hlavne  z dôvodov schválenia zákona č. 49 / 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a následne z transformácie Pamiatkového ústavu v Bratislave na orgán špecializovanej štátnej správy - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky splatnosťou od 1. 4. 2002. 

Projekt zohľadňuje moderné trendy v informačných technológiách, predovšetkým prechodom na databázový systém typu SQL, výstupmi priamo použiteľnými v internetových a intranetových aplikáciách. Rozširuje podsystémy evidencie pamiatok - registre národných kultúrnych pamiatok  aj o evidenciu pamiatkových území – register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón. Paralelne s databázami SQL je budovaná aj aplikácia GIS zaoberajúca sa predovšetkým ochranou pamiatkových území, pričom v I. fáze sú spracovávané územia (lokality), ktoré sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva – Banská Štiavnica s okolím, Bardejov, Spišský hrad s okolím a Vlkolínec.

I.	IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU

A   	NÁZOV  A  ADRESA PREDKLADATEĽA
      	Pamiatkový   úrad   Slovenskej  republiky
      	Cesta na Červený most č. 6, 814 06  Bratislava
      	telefón: 54 77 47 85,  fax: 54 77 58 44, e-mail: supsop1@ba.telecom.sk 

B   	NÁZOV PROJEKTU
 	Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu   -  A I S   O P

C	TYP PROJEKTU 
medzirezortný 

D	KONTAKTNÁ OSOBA
     	RNDr. Ľuboslav ŠKOVIERA, vedúci odboru ŠIS 
	tel. č.: 5465 4154, fax: 5477 5844, e-mail: uzkp@pamiatky.sk 

E	RÁMCOVÉ VYMEDZENIE CIEĽOV IS 

Informačná podpora úloh stanovených zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu týkajúcich sa vedenia evidencie pamiatkového fondu, najmä založenie registrov pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón.     

Prestavba súčasného databázového prostredia AIS PS typu Xbase na systém, ktorý bude  využívať moderné informačné technológie na zber a prezentáciu, bude spĺňať štandardy pre ŠIS a bude podporovať plnenie nasledovných úloh:
- revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF),
- monitoring lokalít zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva,
- informovanie verejnosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
- prezentácia a sprístupňovanie údajov o pamiatkovom fonde na internete na stránke 
  www.pamiatky.sk,  www.heritage.sk a v rámci HEREIN – európsky portál o kultúrnom dedičstve   
  www.european-heritage.net,
- vybudovanie GIS aplikácie o pamiatkových územiach.

Technickými cieľmi sú:
- inštalácia lokálnej siete v sídle Pamiatkového úradu SR  - II. etapa,
- naplnenie databáz SQL aplikácie fotografiami, grafikami a mapami v rozsahu porovnateľnom so - súčasnými klasickými fondmi Pamiatkového úradu SR, 
- doplnenie údajov databáz AIS PS (AR NhKP, AR HKP) o textové popisy vo formáte .doc, textového editora Word, ktoré tvoria výstup nosnej úlohy PHÚ (revízia ÚZPF),
- prezentácia výstupov na médiách internet, intranet, CD ROM a výhľadovo už aj na DVD,
- pripojenie do vládnej počítačovej siete Govnet. 

F, G  PREVÁDZKOVATEĽ A POUŽÍVATELIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

Prevádzkovateľom systému AIS PS a AIS OP je  Pamiatkový úrad SR – odbor štátneho informačného systému, ktorý je aj prevádzkovateľom servera lokálnej siete PÚ, servera databáz SQL systému AIS OP a servera pre pripojenie do siete Govnet.  Server budovaného podsystému GIS prevádzkuje Oddelenie pamiatkových území Odboru výkonu štátnej správy.
Systém AIS PS (výstupy, softvér a databázy) v súčasnosti využívajú a AIS OP v budúcnosti budú využívať: 
- ústredné orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu (MK SR, PÚ SR, krajské pamiatkové úrady a ich pracoviska (ďalej KPÚ), 
- iné ústredné orgány štátnej správy, najmä ministerstvo obrany a ministerstvo životného prostredia,
- orgány miestnej štátnej správy (krajské a okresné úrady - odbory regionálneho rozvoja, 
odbory územného plánu a stavebného poriadku.)
- okresné správy katastra (Úrad geodézie kartografie a katastra),
- agentúry životného prostredia (rezort životného prostredia), 
- vysoké školy – predovšetkým Fakulta architektúry STÚ, Filozofická fakulta UK, 
- múzeá – predovšetkým Slovenské technické múzeum v Košiciach, 
- po digitalizácií foto-fondu a iných obrazových informácií sa predpokladá aj širšie využitie colnicami a políciou,
- orgány samosprávy – samosprávne kraje, obce a mestá,
- odborná aj laická verejnosť (prostredníctvom internátu) v rozsahu danom zákonmi o slobodnom prístupe k informáciám a o ochrane osobných údajov (kapitola II B1). 

II.	ODÔVODNENIE PROJEKTU

A  CIELE, KTORÉ PROJEKT PODPORUJE
	
V súčasnosti nosná úloha Pamiatkového úradu SR - revízia Ústredného zoznamu  národných kultúrnych pamiatok.
Vybudovanie registrov pamiatkových území (zákon č. 49 / 2002, § 22 ods. (2).
Monitoring lokalít zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.
Záchrana lokalít zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva (Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia, Bardejov, Spišský hrad a okolie a Vlkolínec) podľa uznesenia vlády č. 220 zo dňa 25. marca 1997 bod B5 o Monitorovacom systéme kultúrnych pamiatok. 
Plnenie úloh daných zákonom NR SR č. 261/1995 Z.z.  o Štátnom informačnom systému (ŠIS) a výnos ŠÚ č. 372/1998 – 830,  ktorým boli vyhlásené štandardy ŠIS.
Spolupráca národných metodických centier evidujúcich a ochraňujúcich častí kultúrneho dedičstva: SNM, SNG, NOC a Národná knižnica.
Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Tvorba a podpora stránok www.pamiatky.sk a www.heritage.sk .
Slovenská časť európskeho portálu o kultúrnom dedičstve HEREIN.
Štatistické zisťovanie o ochrane pamiatkového fondu KULT 1 – 01.
Spracovanie a elektronická výmena obrazov a grafík hnuteľných kultúrnych pamiatok medzi PÚ SR a políciou, resp. colnicami (opatrenia proti ich nelegálnemu vývozu a krádežiam).

B  ANALÝZA  SÚČASNÉHO  STAVU  

B. 1   Právne prostredie  - východiská
B. 2   Prostredie spolupracujúce pri ochrane kultúrneho dedičstva

B. 1   Právne prostredie  - východiská

Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
Vyhlášky MK SR  k  zákonu o ochrane pamiatkového fondu..
Zákon NR SR  č. 261/1995 o Štátnom informačnom systému (ŠIS)
Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon NR SR č. 52/1998 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Koncepcia  štátneho informačného systému - ŠÚ
Koncepcia rezortnej časti ŠIS - spracovateľ Odbor informatiky MK SR
Štandardy pre budovanie ŠIS - výnos ŠÚ č. 372/1998 – 830
MK SR - Závery záverečného oponentského konania  AIS PS-534-M-PAM – 03
Projekt AIS PS  - Pamiatkový ústav,  r.2000

Okrem uvedených právnych noriem a koncepcií sú pripravované v oblasti ochrany pamiatkového fondu novely ďalších právnych noriem, ktoré umožnia účinnejšie prepojiť financovanie obnovy z viacerých zdrojov (aj štátnych) vrátane prostriedkov vlastníkov a zároveň zvýhodnia účastníkov a sponzorov kultúrnych pamiatok (daňový systém).

B. 2   Prostredie spolupracujúce pri ochrane kultúrneho dedičstva

Národný program informatizácie určuje tri hlavné oblasti rozvoja, pričom činnosť Pamiatkového úradu SR v oblasti informatiky  zasahuje do všetkých troch (štátna správa a samospráva, verejné informačné služby, veda, výskum a vzdelávanie).

Projekt   predpokladá   aj   spoločný   postup  nosných  národných metodických centier rezortu kultúry, zameraný na založenie evidencie kultúrneho dedičstva. Kultúrne  dedičstvo je doposiaľ chránené a evidované  podľa  rôznych  legislatívnych  predpisov  aj pri ich spoločnej  podstate. Ide o národné kultúrne  pamiatky a pamiatkové územia evidované v ÚZPF, zbierkové predmety múzeí a galérií evidované v múzeách a galériách, historické knižničné fondy a archívne dokumenty evidované podľa osobitných predpisov.

Nie menej dôležitá je kompatibilita nášho systému s databázami krajín spolupracujúcich  na ochrane kultúrneho dedičstva v rámci Rady Európy (napr. v rámci spolupráce s Interpolom pri vyhľadávaní odcudzených a nelegálne vyvezených umeleckých diel, alebo v rámci projektu EÚ - Herein), čo je tiež jeden z cieľov projektu. 

Kompatibilitu si vyžadujú aj štatistické zisťovanie, ktoré bude podliehať normám EÚ. V prípade ochrany pamiatkového fondu ide o štatistické zisťovanie KULT 1 - 01, ktoré vykonáva Pamiatkový úrad SR

Zmodernizovaný systém bude priamo podporovať sprístupňovanie informácií pre verejnosť na internetovej stránke www.pamiatky.sk a na európskom internetovom portáli o kultúrnom dedičstve Európy budovanom v rámci projektu HEREIN. 

Systém je v praxi používaný na celom Slovensku v rámci viacerých rezortov, ale najmä v rezorte kultúry, rezorte ministerstva vnútra - štátnej správy. Je kompatibilný s väčšinou informačných systémov o území a AIS GK – GKÚ a čiastočne aj s AMIS – SNM a CEDVÚ - SNG.

Priamymi užívateľmi našich databáz sú okrem krajských a okresných úradov, ústredné orgány štátnej správy a nimi riadené organizácie. 

Veľmi dôležité je najmä priame prepojenie s AIS GK ÚGKK, ktorý prevádzkuje Geodetický a kartografický ústav (GKÚ) a Okresné správy katastra, ale aj pripojenie do medzirezortnej siete kultúry, polície, štátnej správy, samospráv obcí, životného prostredia , ďalších IS o území SR a IS múzeí, galérií a knižníc.

Vzhľadom na horeuvedené je vhodné požadovať aby Pamiatkový úrad SR bol pripojený priamo do siete GOVNET. V roku 2002 bol Pamiatkový úrad schválený ako jeden z uzlov Govnetu a v decembri 2002 začala realizácia pripojenia spoločnosťou SWAN.

C  POPIS TECHNICKÉHO, PROGRAMOVÉHO A ORGANIZAČNÉHO  PROSTREDIA 
    PROJEKTOVANÉHO  IS

C. 1.   Súčasný stav evidencie pamiatkového fondu a jej informačné prostredie 
C. 2.   Technické,  komunikačné a organizačné prostredie

C. 1.  Súčasný stav evidencie pamiatkového fondu a jej informačné prostredie

AIS OP - Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu má 3 podsystémy zahrnuté v SQL aplikácií, samostatný podsystém  aplikácie GIS zameraný na ochranu pamiatkových území (Bentley – MstnGeoGraphics na báze ORACLE), podsystém BIBLIO obsahujúci bibliografiu v oblasti ochrany pamiatkového fondu (MS Access), podsystém Obnova (Xbase, word) obsahujúci údaje o financovaní a vyhodnotení ukončených akcií obnovy pamiatok a podsystém Vitráže a architektonické a umelecko-remeselné prvky (Xbase). 

Základom SQL aplikácie je AR  NhKP - Automatizovaný register nehnuteľných kultúrnych pamiatok obsahujúci základné údaje o 12.919 nehnuteľných objektoch a AR HKP obsahujúci údaje o 29.882 hnuteľných predmetoch zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky k 1.1.2003.

Ďalšie podsystémy pripojené k AR prehlbujú odborné faktografické informácie, budú obsahovať údaje o podrobnejšom členení pamiatok na pamiatkové objekty, prvky a články. Dokumentografický informačný podsystém dopĺňa údaje o dokumentácií, zámeroch obnovy, projektoch a plánoch kultúrnych pamiatok, o mapovej a fotografickej dokumentácií uloženej v Archíve Pamiatkového úradu SR spolu s ďalšími dokumentačnými a archívnymi fondmi.
Súčasťou systému a integračnými nástrojmi sú registre a číselníky ako interné tak  aj externé, z ktorých sú pre AIS OP najdôležitejšie:  
- Jednotná údajová základňa o území – JÚZO pre prepojenie s ISÚ,  
- Jednotný číselník priestorových jednotiek  - JČPJ pre prepojenie s databázami katastra. Predovšetkým kódy a názvy obcí (ICZUJ), kódy a názvy a katastrálnych území (ICUTJ),  Listy vlastníctva (LV) a Evidenčné listy užívateľov (EL), a niektoré ďalšie ako odvetvia hospodárstva  JKONH alebo klasifikácia organizácií a spoločností.

Z interných registrov sú vzhľadom na prierezový charakter odboru najdôležitejšie:
UNKP - unifikovaný názov národnej kultúrnej pamiatky,
UNPO  - unifikovaný názov pamiatkového objektu 
UNPP - unifikovaný názov pamiatkového predmetu
VF – vlastnícka forma
STS - stavebno-technický stav,  a ďalšie odborné údaje:
prevládajúci SLOH pamiatky, DISPOZÍCIA, PÔDORYS, PODLAŽNOSŤ, ...

Databáza nehnuteľných pamiatok je budovaná podľa odporúčaní príslušnej komisie Rady Európy (RE), t.j. je kompatibilná terminologický a spoločnou minimálnou časťou štruktúry s podobnými databázami členských štátov RE. Odborné údaje minimálnej časti štruktúry databázy budú dostupné aj v angličtine a francúzštine.
	 
Ďalší rozvoj systému bol zameraný hlavne na zosnímanie obrazových, grafických a mapových informácií a ich prepojenie s údajmi o nehnuteľných a hnuteľných pamiatkach. Doterajšie databázy AR a DIS typu Xbase sú už preklopené do SQL. Nové databázové prostredie spĺňajúce  štandardy ŠIS je spravované v My SQL a je prístupné v lokálnej sieti Pamiatkového úradu SR. Súčasťou systému je aj intranetová aplikácia priamo prezentujúca jestvujúce databázy s možnosťou exportu do HTML stránok, ktoré je možné distribuovať mimo siete PÚ SR, predovšetkým na Krajské pamiatkové úrady a ich pracoviska.

C. 2.  – Popis technického, komunikačného a organizačného prostredia

Pôvodné technické vybavenie typu AT od 286, 386, 486 až po PC typu Pentium sa nám podarilo v rokoch 2001 a 2002 výrazne inovovať tak, že všetky pracoviská budú k 31.12.2002 vybavené minimálne dvomi PC typu  Pentium IV. Dôraz sa kladie na vybavenie KPÚ, ktoré sú prvostupňovým orgánom špecializovanej štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Tieto sú v súčasnosti spojené s centrom úradu ISDN linkami s možnosťou prístupu do internetu a elektronickou poštou.

V centre je vybudovaná lokálna sieť s 10 párovými prípojkami,  čiže fyzický sa môže pripojiť 20 počítačov. Vzhľadom na rozľahlosť a členitosť budovy sídla PÚ SR (pôvodne mlyn a továreň) je sieť vybudovaná na hraniciach možného maxima vzdialenosti jednotlivých PC od servera. V roku 2003 sa predpokladá rozšírenie siete o ďalších 20 pripojení a o predĺženie do najvzdialenejších krídiel budovy centra úradu. V decembri tohto roku sa začalo s realizáciou pripojenia PÚ SR k vládnej sieti GOVNET.

Organizačné členenie Pamiatkového úradu SR je dané priamo zákonom, t.j. PÚ SR so sídlom v Bratislave riadi osem krajských pamiatkových úradov (KPÚ) so sídlom v krajských mestách, ktoré majú dislokované pracoviská alebo kancelárie vo väčších okresných mestách, alebo v okresných mestách s významným pamiatkovým fondom.
Rozloženie Pamiatkového úradu a pracovísk krajských pamiatkových úradov je uvedená v prílohe č. 4/1 . 
D  PREDPOKLADANÝ  TERMÍN  DOKONČENIA  PROJEKTU

Predpokladaná doba riešenia je tri až štyri  roky 2002 - 2006, pričom dokončené častí databázy o pamiatkach a pamiatkových územiach  sú a budú  sprístupňované priebežne. 

E  FINANČNÉ, PERSONÁLNE  A  ORGANIZAČNÉ  PODMIENKY
    VYPRACOVANIA  PROJEKTU



Nároky na finančné zabezpečenie projektu spolu:

Požadované finančné prostriedky na rok 2004
Požadované finančné prostriedky na rok 2005
Požadované finančné prostriedky na rok 2006

4 605 000.-

1.605 000.-
1.500 000.-
1.500 000.-

Odôvodnenie nákupu

Pridelené prostriedky budú prednostne použité na zabezpečenie štandartnej úrovne informačných technológií na všetkých pracoviskách Pamiatkového úradu SR, rozšírenie lokálnej siete v centre Pamiatkového úradu SR o ďalšie stanice a o ďalšie krídla budovy sídla PÚ SR.


30 x (PC,  tlačiareň, Windows XP, MS Office XP standard)
30 x náhrada 386 a 486
8 x (skener, SW, digitálny aparát)
1 x lokálna sieť rozšírenie I. (15 - 25 PC)
1 x lokálna sieť rozšírenie II. (10 – 15 PC)
Komunikačno-bezpečnostné moduly Govnetu
vývoj a rozšírenie databázy SQL
  
Spolu

1.850 000.-           
1.850 000.-           
240 000.-            
160 000.-            
150 000.-            
3x130 000.-
225 000.-            

4. 805 000.-

Zdroj financií predpokladáme z VPS. 

V ďalších rokoch predpokladáme úplné nahradenie  PC  AT 386 a 486 Pentiami, rozšírenie lokálnej siete na ďalšie útvary v centre v rokoch 2003 - 2004 a pripojenie prostredníctvom Govnetu aj krajských pamiatkových úradov (KPÚ).

Personálne  a organizačné nároky sú už zahrnuté v aktuálnom organizačnom poriadku Pamiatkového úradu SR.

F	POŽIADAVKY  POUŽÍVATEĽA NA INFORMAČNÝ SYSTÉM VRÁTANE POŽIADAVIEK NA JEHO BEZPEČNOSŤ A OCHRANU

Predložený materiál je členený a spracovaný podľa metodického usmernenia vyhlášky Štatistického úradu SR č. 283, zo dňa 30. septembra 1996, ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní. Obsahuje dokumenty: Identifikácia projektu, Odôvodnenie projektu a Návrh projektu, ktorý obsahuje konkrétne softwarové, databázové a hardwarové  špecifikácie. 

Pre potreby Pamiatkového úradu SR a Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR bude vypracovaný  dokument, ktorý bude obsahovať podrobný funkčný model a podrobný dátový model, vychádzajúci z rámcových modelov v predkladanom dokumente. Jeho súčasťou bude podrobná príručka pre správcov systému, príručka pre užívateľov databáz SQL v rámci lokálnej siete PÚ SR a príručka pre užívateľov internetovej, resp. intranetovej verzie tejto aplikácie. 
Základnou požiadavkou užívateľa je rozšírenie registrov a evidenciu pamiatkových území, t.j. o register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón a rozšírenie niektorých funkcií, ktoré sú obsiahnuté vo funkčnom a dátovom modeli. Podrobnejší popis je k dispozícií v prílohách č. 5 a 6. 

Intranetová verzia je (bude) produktom exportu  jednej z funkcii SQL aplikácie. 
Po ukončení inštalácie pripojenia do siete Govnet obdrží Pamiatkový úrad SR od Úradu vlády SR bezpečnostný projekt, o ktorý bude rozšírená vyššie spomenutá užívateľská dokumentácia (viď harmonogram).

Vzhľadom na to, že časť údajov spadá pod zákon o ochrane osobných údajov a časť údajov je chránená s dôvodu zvýšeného ohrozenia krádeže, bude táto časť IS  riešená  v bezpečnostnom projekte  (kap. III, ods. K) s dôrazom na vyššie uvedené hľadiska a so zohľadnením podmienok Úradu vlády SR pre pripojenie do siete Govnet.

G	VPLYV FUNKCIÍ IS NA ORGANIZAČNÚ ŠTRUKTÚRU

Súčasná organizačná štruktúra Pamiatkového úradu SR bola predmetom transformácie úradu k 1.4.2002 a už zohľadňuje organizačné a personálne nároky riešenia projektu. Nárast činností v súvislosti so správou siete sme riešili prijatím  pracovníka v civilnej službe, ktorého nahradíme stálym zamestnancom, alebo službou „outsourcingu“, niektorej zo špecializovaných spoločnosti.

III.  Návrh projektu – aktualizácia
 
A	RÁMCOVÝ FUNKČNÝ MODEL IS

Prevádzkovateľom  projektu je Pamiatkový úrad SR, odbor ŠIS, ktorý zo zákona vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu. 

Databázy registrov pamiatok a pamiatkových území budú napĺňané, aktualizované a spravované na SQL serveri, ktorý je umiestnený na serveri lokálnej siete PÚ SR, administrátormi s plnými právami pre príslušný register. Užívatelia pripojení do lokálnej siete PÚ SR ako klienti siete budú dynamicky využívať všetky funkcie SQL aplikácie, ale bez práv pozmeňovať a doplňovať údaje. 
Na lokálnych staniciach mimo siete v centre úradu, na krajských pamiatkových úradoch a ich pracoviskách budú pristupovať k databázam v podobe intranetovej aplikácie, ktorá bude pravidelne exportovaná a distribuovaná elektronickou poštou typu ISDN, alebo aj na médiách CD ROM.  Aplikácia, ktorá generuje intranetové stránky je súčasťou inštalácie softvérového vybavenia SQL databázy.

Po pripojení do siete Govnet budú môcť oprávnení užívatelia (pracovníci SKD MK SR a pracovníci KPÚ, ...) pristupovať priamo k databázam SQL aplikácie na serveri PÚ SR. Dáta bude aj naďalej možné distribuovať a spracovávať po exporte do xls formátu v tabuľkovom editore Excel, alebo aj MS Access, resp. vo forme vygenerovaných tlačových výstupov.

Aplikácia SQL má základné funkcie rozdelené na 9 skupín:

autentifikácia - registrácia, prihlasovanie a nastavovanie práv a hesiel užívateľov. Posledná funkcia je len pre hlavného administrátora,

výber registra – nehnuteľné a  hnuteľné pamiatky, resp. dokumentačné fondy,
ďalšie dva registre, ktoré vyplynuli z platnosti zákona č. 49/2002 Z. z. od 1.4.2002 budú vybudované a doplnené do aplikácie v II. etape. V súčasnosti sú k dispozícii  registre pamiatkových území v podobe základných údajov v dbf, resp. xls formáte,
po výbere registra sú k dispozícií štandartné aktualizačné funkcie – oprava, pridanie, vyradenie a výmaz z databázy pre administrátorov,
základné triediace, vyhľadávacie, výberové a selekčné funkcie, administrátorov a pre užívateľov bez práva zasahovať do údajov
funkcie pre výstupy na obrazovku, do súboru alebo priamo tlačiareň, 

vstup do pomocných číselníkov,
vstup do pomocných registrov,
okno – nastavenie zobrazenia v oknách,
základné funkcie aplikácie v rámci operačného systému, 
help - pomôcky pre orientáciu vo funkciách aplikácie,
nástroje – obsahujú nastavenia voliteľných parametrov a export do súboru typu xls (Excel),

ukončenie aplikácie.

Aplikácia pre prácu s registrami v intranetovom tvare má podobné funkcie, samozrejme bez možnosti pozmeňovať dáta (príloha č. 4/3 a 4/4).

Geografický informačný systém 

Intranetový a internetový geografický informačný systém (GIS) , ktorého cieľom je zaistenie informačnej podpory pre výkon štátnej správy a všetkých odborných činností v systéme ochrany pamiatkového fondu. Umožňuje vytváranie geografických informácií o pamiatkovom fonde a archeologických nálezoch a náleziskách a ich sprístupnenie prostredníctvom počítačovej siete krajským pamiatkovým úradom, dotknutej štátnej správe, samosprávnym krajom a obciam, ako vyžaduje zákon o ochrane pamiatkového fondu a i. 


 Základné požadované funkcie:

• Vytvoriť programové prostriedky na publikovanie a prezentáciu databázových a grafických informácií o ochrane pamiatkového fondu a archeologických nálezov a nálezísk prostredníctvom počítačovej siete  s vytvorením účinnej ochrany voči ich zneužitiu,
• zaistiť informácie o ochrane pamiatkového fondu vo všetkých oblastiach.
• napĺňať a vytvárať komplexný informačný systém o pamiatkovom fonde, archeologických nálezoch a náleziskách, ich aktuálnom stave s využitím v rozhodovacom procese pri ich ochrane, 
• vytvárať digitálne informácie o pamiatkovom fonde, archeologických nálezoch a náleziskách, vrátane grafických podkladov územného priemetu ochrany kultúrnych hodnôt územia a zásad ochrany pamiatkových území, archeologických nálezov a nálezísk, ako aj na napĺňaní GIS pamiatkového  fondu SR
• rešpektovať formálnu a obsahovú stránku AIS OP - SQL, aby bola možná neustála jednoduchá výmena a aktualizácia údajov,
• sprostredkovať geografický informačný systém o pamiatkovom fonde krajským úradom a okresným úradom na ich požiadanie, ako aj samosprávnym krajom a obciam prostredníctvom napojenia sa na sieť.

B         RÁMCOVÝ DÁTOVÝ MODEL IS

Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok má podrobnú štruktúru údajov uvedenú v prílohe č. 1. a register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok má podrobnú štruktúru údajov uvedenú v prílohe č. 2 . 

Údaje o pamiatke v automatizovaných registroch tvoria z hľadiska charakteru poskytovanej informácie bloky údajov:
údaje priestorovej identifikácie
údaje identifikačné
údaje odborné (umelecko-historické a pod.)
údaje o majetkovo-právnych vzťahoch
údaje technicko-ekonomického charakteru 
údaje administratívneho charakteru
údaje o územnej príslušnosti podľa rôznych členení.

Keďže ide o časti systému, ktorý je už v prevádzke, uvádzame v prílohe ukážky:
Ukážka vstupnej obrazovky pre základnú orientáciu v systéme.
Ukážka obrazovky s detailnými informáciami o vybratej pamiatke.
Ukážka obrazovkového a tlačového výstupu z informačného systému.
Ukážky sú uvedené v prílohe č. 4/2 až 4/10.


REGISTRE PAMIATKOVÝCH ÚZEMÍ  

Po schválení zákona č. 49 / 2002 Z. z. účinného od 1.4.2002 vyplynula povinnosť vytvoriť okrem registrov hnuteľných a nehnuteľných pamiatok aj register pamiatkových rezervácií a register pamiatkových zón.
Návrh dátového a funkčného modelu implementácie registrov pamiatkových území do už jestvujúceho IS:

CKOK+register         	4         N         kód okresu a  kraja
vo výstupe na obrazovke resp. tlačovom výpise bude zobrazovať ďalšie údaje z registra obcí (utjcis resp. okrcis)
- názov okresu
- názov kraja
- názov starého okresu

CPU (CPR, CPZ)         3         N         číslo pamiatkového územia 
			
možnosť zobraziť register všetkých PZ alebo register PR, ale aj vypĺňať spoločné polia podľa údajov dnešného zoznamu, 

OBEC+register utjcis         35         CH         názov mesta, obce 
prepojenie s registrom obcí 
prepojenie s registrom  historických názvov obcí.

MC+register utjcis               35         CH         názov mestskej časti, resp. časti obce
(register krajov,  okresov, obcí a mestských častí je vedený a aktualizovaný v zmysle vyhlášky SŠÚ, č. 597 z 12.9.2002 – čiastka 230.)
 
KU+register utjcis                35         CH         názov katastrálneho územia
prepojenie s registrom katastrálnych území s možnosťou funkcií: výberu, hľadaj a „vlož“) a automatickym doplnením všetkých údajov, ktoré obsahuje register obcí (utjcis.dbf) - t.j. ckok, okres, kraj, starý okres, starý obvod, kódy starých okresov a obvodov, kódy ICZUJ, ICUTJ, ZKU, ZMC, časť obce)
ICZUJ	6            N         číslo základnej územnej jednotky (obce)
ICUTJ	6            N         číslo územno-technickej jednotky (katastrálne územie)

NAZOV_PUZ    40        CH        názov pamiatkového územia podľa nariadenia príslušného orgánu
			
TYPPU+register            10         CH     typ, druh pam. územia (TYPPR, TYPPZ)
register typpucis.dbf so štruktúrou „kód, popis kódu“
M - mestská PZ
V - vidiecka PZ
MPR - mestská PR
PRLS - vidiecka PR
I - iný typ 

PODORYS+register    25         CH     pôdorys sídla (typ)
vytvoriť register podorys.dbf - vymenovanie možností pôdorysných štruktúr, zoznam možných termínov (bude údajom v jestvujúcom registri pamiatkovom území)

ZASTAVBA+register   25         CH     typ zástavby, vytvoriť register  s taxatívne vymenovanými typmi zástavby
ROZLOHA           8       N           celková výmera pamiatkového územia
PMPUZ              10     CH          orgán, ktorý rozhodol  o ochrannom pásme ak existuje
PMCR	              10      CH          číslo rozhodnutia o ochrannom pásme 
PMDAT             10     	CH          dátum vyhlásenia
DATZAPPU	  10	CH	   dátum vyhlásenia pam. územia (PR,PZ)
CRZAPPU	  25	CH	   číslo rozhodnutia (uznesenia) o vyhlásení
VYHLASIL	  25	CH	   orgán, ktorý rozhodol o vyhlásení územia
PLATVYH	  10	CH  	   dátum nadobudnutia účinnosti vyhlášky, nariadenia.
ZVEREJNENIE  25	CH	   ročník, číslo, čiastka,  vestníka, zbierky
DATZMEN	10	CH	dátum zmeny vyhlásenia
CRZMEN	25	CH	číslo rozhodnutia o zmene vyhlásenia
ZMENIL	25	CH	orgán, ktorý rozhodol o zmene vyhlásenia
PLATZMEN	25	CH	dátum nadobudnutia účinnosti zmeny vyhlásenia
DATZRPU	10	CH	dátum zrušenia vyhlásenia
CRZRPU	25	CH	číslo rozhodnutia o zrušení vyhlásenia
ZRUSIL	25	CH	orgán, ktorý rozhodol o zrušení
PLATZRUS	10	CH	dátum nadobudnutia účinnosti zrušenia
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Okrem údajov obsiahnutých v zázname o danom pamiatkovom území, podsystém bude umožňovať zistenie počtu pamiatok v území, resp. aj výpis údajov o týchto pamiatkach.

Počet NhKP/PO v pamiatkovom území	- prepojenie na AR NhKP, výpis a počet KP/PO v pamiatkovom území

Výpis NhKP v pamiatkovom území		- prepojenie na AR NhKP,
zobrazenie základných údajov (UNKP, UNPO, BURC, ADR, PC,) pamiatok z AR NhKP - prepojenie cez CPR, CPZ)

Pre prenos údajov z AIS GKÚ, spočítanie výmer území a vymedzenie hranice územia bude založený samostatný pomocný súbor parciel s údajmi: 
číslo pamiatkového územia, ICUTJ, číslo parcely aj s podlomením, údaj či parcela je súčasťou hranice pamiatkového územia, výmera, geodetické súradnice, druh pozemku (zastavaná plocha, ostatná plocha, záhrady ...), kód spôsobu ochrany a charakteristika nehnuteľnosti (dom, garáž, ...)
Pomocný súbor parciel bude obsahovať aj údaje týkajúce sa kategorizácie parcely vo vzťahu k pamiatkovému územiu a príslušnosť k územiu zapísanom v zozname svetového dedičstva: 

DRUHOBJ (KATEG)	25	CH	druh objektu na parcele z hľadiska kategorizácie v návrhu
register 
P - pamiatka
N - návrh na vyhlásenie
V - vytipovaný na návrh
D - dotvárajúci prostredie
R - rušivý objekt
K - komunikácia
Z - významná zeleň
O - ostatná plocha (dvory, predzáhradky ...)
I - ďalšie možnosti podľa zásad.

CSKD+register	4	N	podľa čísla SKD v AR NhKP ak je súčasťou svetového dedičstva,
vytvoriť register unescocis.dbf - kód, popis kódu (názov zapísaného územia v SKD,    originálne číslo v registri SKD)
Spracované budú aj územia na „tentative“ zozname.
Súbor parciel  bude prepojený aj s registrom NhKP pre získanie adresných údajov.
Ďalšie rozšírené funkcie a spracovanie poznámok prenosom z dokumentov typu *.DOC textového editora Word:
POPIS - text návrhu, vyhlášky alebo nariadenia (vrátane opisu priebehu hranice), odkaz na zásady (DIS Txxx).
FOTO - register obrázkov s popisom záberu a číslom negatívu (č. neg. požadované) - bude treba stanoviť organizácie a počet záberov.
MAPA. – bude prevzatá zo systému GIS v podobe čitateľnej internetovým prehliadačom.
DIS - prepojenie , ale len na dokumentáciu vzťahujúcu sa na pamiatkové územia.
TLAČ – možnosť rôznych tlačových výstupov
Riadkový zoznam všetkých pamiatkových území, ktorý bude obsahovať údaje ako terajší register-zoznam (CPU,TYP,OBEC-časť obce, DATZAPPU, CRZAPPU, VYHLASIL, OKRES, ... )
Riadkový zoznam všetkých parciel vybraného pamiatkového územia , ktorý bude obsahovať údaje : ADR, OR, SUPC, PARC, PODLOM, DRUHOBJ, VYMERA, CHARAKT, CUZ, IUZ, UNPO, BURC, ...), v hlavičke bude OKRES, OBEC, KÚ, NAZOV_PUZ, TYPPU, ZASTAVBA.
Interný výpis pre každý záznam so všetkými údajmi – t.j. úplný výpis.
Čiastkový výpis pre každý záznam s vybranými údajmi 
Požiadavka na nové registre historických názvov sa bude týkať aj obidvoch registrov národných kultúrnych pamiatok.

GIS
Dátový model tohto podsystému je totožný, resp. je podmnožinou registrov ústredného zoznamu. Odlišný je spôsob prezentácie údajov a projekcia údajov do máp rôznych úrovní (s rôznymi merítkami). Podsystém vznikol ako odpoveď na požiadavku monitorovať  územia SR zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, ktorý vznikol z podnetu UNESCO a je spravovaný Centrom svetového dedičstva (World heritage Center). Pracovisko GIS na pôde PÚ SR bolo založené s prostriedkov grantu, ktorý poskytlo WHC. Pracovisko musí umožňovať tieto dátové funkcie nad dátami registrov ÚZPF: 

Publikovanie informácií a mapových podkladov na celoštátnej úrovni a na špecifickej úrovni pre pamiatkové územia prechádzajúce cez viaceré úrovne, príloha č. 4/12. 

Publikovanie podkladov v klasickej podobe – historické mapy, fotodokumentácia, výskumná a projektová dokumentácia. Intranetový a internetový geografický informačný systém /GIS/ , ktorého cieľom je zaistenie informačnej podpory pre výkon štátnej správy a všetkých odborných činností v systéme ochrany pamiatkového fondu SR – od kultúrnych pamiatok a ich pamiatkových objektov až po pamiatkové územia.

Zber, začleňovanie, spracovanie a dynamické publikovanie textových, grafických (rastrových a vektorových) a databázových podkladov formátov DWG (2000), DXF, DGN (DGN2), HMR, iTIFF, TIFF, CITT, COT, RLE, BMP, PNG, PCX, Targa, Sun Raster, Image RGB, RLC, PSS, Image Manager, Raster Manager, MStnGeoGraphics, formáty Microsoft Office,
Nezávislosť na type databázy - MSSQL /ORACLE /ODBC /SYBASE/ MS Access.
Vytvoriť užívateľské rozhranie k databáze obsahujúcej základné alfanumerické, grafické (vektorové a rastrové) a mapové údaje o KP. 

Zobraziť sídla na podklade ortofotomapy,  máp v mierkach  1:50 000, 1:10 000, 
 1:5 000, 1:1 000, historických máp a iných máp a plánov. Mierka použitých máp je odvodená od úrovne územného členenia, ktorú práve prezentuje.
Systémom zabezpečiť výstupy máp, grafík, fotografií a textov. Mapové prezentácie majú umožniť kombinácie vrstiev s tematickým zameraním. 
Vytvoriť pracovisko na zber dát, vyspelý grafický editor na priamu prácu s DWG, DGN (DGN2), DXF, pripojenie rastrov. 
Pracovisko na internetovom prehliadači musí byť nezávislé na platforme, prehliadanie dát v kvalite pôvodného formátu (DGN), redlining, tlač na pracovisku v mierke, aktívna účasť klienta a zber negrafických dát.

C	VÄZBY PROJEKTU NA INÉ SYSTÉMY

Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu  - AIS OP, ktorý vzhľadom na povahu pamiatkového fondu má spoločný predmet záujmu s viacerými vednými obormi  a vzhľadom na nehnuteľné pamiatky a pamiatkové územia aj s inými úradmi špecializovanej štátnej správy (katastrálne úrady, stavebné úrady, štatistický úrad a pod.). Z týchto dôvodov sú registre a číselníky údajov a aj samotné údaje preberané z tých informačných systémov o území, ktoré majú príslušný údaj v kompetencii a registre odborných údajov sú konzultované s príslušnými ústavmi SAV, resp. ústavmi SNM, SNG, NOC  a s inými vedecko-odbornými organizáciami, ako sú napr. vysoké školy.

Okrem údajových väzieb AIS OP má priame väzby na IS Archeologického ústavu SAV prostredníctvom archeologických lokalít, ktoré sú chránené zároveň ako pamiatky. Druhú priamu väzbu tvoria archeologické nálezy a náleziská, ktoré nie sú chránené ako pamiatky, ale ktoré podľa zákona č. 49 /2002 Z. z. § 41 eviduje AÚ SAV v Centrálnej evidencii archeologických nálezov a nálezísk  (CEANS) a údaje o nich poskytuje Pamiatkovému úradu SR pre výkon štátnej správy.

Priame väzby medzi AIS OP a IS   múzeí a galérií vznikajú pri trvalom prevode pamiatok do zbierok múzeí (nehnuteľné pamiatky do múzeí v prírode a hnuteľné pamiatky do klasických zbierkových fondov). Pri trvalom prevode do týchto zbierok sa pamiatka z evidencie v ÚZ PF vyraďuje (len na základe predchádzajúceho súhlasu Pamiatkového úradu SR) a prestáva byť chránenou podľa zákona č. 49/2002. Z. z. 

Významnou skupinou väzieb na IS iných ministerstiev SR tvoria nehnuteľné pamiatky, ktoré spravujú ako vlastníci (správcovia) ministerstva, alebo organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Poslednou skupinou sú IS spracovávané v rezorte životného prostredia, ktoré spracovávajú rôzne územné priemety predovšetkým v GIS aplikáciách.

D  	ŠPECIFIKÁCIA TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV

Špecifikácia  servera lokálnej siete PÚ SR, na ktorom beží aj SQL server:

SERVER QLine P4   2.4GHz / 256MB/ 80 GB + 40 GB LAN

Procesor
Intel® P4® 2,4 GHz BOX 512kBcache Socket 478 - 533FSB
Základná doska
EPoX 4SDA5+, SiS 648, ATX, FBS533, UDMA133 + RAID
 
2xDDR400 PC2700, 6PCI, AGP 8x, CNR, I/O, 2+4 USB2.0, AC97, 2xUDMA133,
 
ethernet 10/100, RAID, IEEE1394
 
Pevný disk
Seagate® Baracuda ATA IV 80GB 7200 rpm
 
 
Seagate® Baracuda ATA IV 40GB 7200 rpm
 
 
Seagate® Baracuda ATA IV 40GB 7200 rpm
 
Zásuvka na HDD
2 x Zásuvka na 3.5 HDD s ATA 100 rozhraním  a chladičom Black
Floppy mechanika
ALPS® FDD 3,5", 1.44 MB  - čierny
 
Grafická karta
Gainward GeForce4 PowerPack Pro/600 TV-out, 64MB, AGP8x  
 
chip GF4 MX-440 AGP 8x, 3.6ns DDRAM, Video OUT, DVI, nView
Pamäť
DDRAM 256MB PC400 APACER® CL2.5
 
Sieťová karta
3COM 905C-TX Fast Etherlink  pre PCI 10/100
Klávesnica
Cordless Desktop Optical, iTouch Internet a  Multimedia, ovládač hlasitosti priamo na klávesnici, 
Myš
opticka bezdrôtová  myš USB a PS/2 CZ layout
Skrinka ENERMAX
Chieftec Black Server Tower, lištový spôsob uchytenia mechaník, 4 pozície pre 5,25", 4 pozície pre 3,5" 
 
zdokonalený vetrací systém, bez zdroja, najpredávanejšia skriňa v USA a Nemecku
Zdroj
Zdroj ATX 350W, aj pre P4
 
CD RW
Plextor CRW, ATAPI, 48x /24x /48x, int., Burn Proof, sw, retail, cierny
CD DVD
DVD Samsung 16x/48x, bulk, čierna farba
 
USB 2.0 zásuvka
USB zásuvka pre 3,5 HDD, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD-RW, USB 2.0 - prenosová rýchlosť až 480 MB/s, 
 
W98SE/W2000/WME/WXP a Mac OS 8.6 a vyššie, napájanie 100-240V
Reproduktory
Cambridge spk.  SBS 250, 2 x 2,5W čierne, OEM 
Prepatova ochrana
Pulsar CL5, prepatova ochrana 5 zasuviek+Telefon
Operačný systém
OEM MS Windows XP Professional Slovak CD
Software
OEM MS OFFICE XP Standart Slovak CD SP1
 
Záruka
36 mesiacov
 

Nový server bol inštalovaný 9.12.2002


Špecifikácia dátových staníc (klientov) pripojených do lokálnej siete PÚ SR
(odporúčaná, pretože k sieti sú pripojené Pentiá viacerých typov – príloha č. 4/11):

Pracovná stanica Compaq D310v/C 1.7/128/40/CD/XP pro/USB Front panel                  

Procesor:
Intel Celeron 1.7-GHz with 400-MHz Front Side Bus
Chipset:
Podpora Ultra ATA 100
 
PCI sloty:
3
 
FSB:
400 MHz
 
L2 cache:
128 KB ECC
 
Audio:
integrované, 16-bit, stereo
Prevedenie:
Microtower
 
Pamäť:
128-MB DDR Synch Dram PC2100 (266-MHz) Non ECC 
HDD:
40-GB 5400 rpm SMART III Ultra ATA/100
FDD:
3.5", 1.44 MB
 
CD ROM:
48x
 
Rozhrania:
1x sériové, 1x paralelné, 2x PS2, 4x USB
VGA:
Intel Extreme Graphics (integrated with Intel 845G chipset)
Sieťová karta:
Integrated Intel PRO/100 Network Connection
Klávesnica:
Easy Access PS/2 SK klávesnica
 
Myš:
PS/2 Scroll Mouse
 
Operačný systém:
Windows XP PRO; lokalizovaná verzia
Software
MS Office XP STANDARD SK OEM


E	ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV

Server lokálnej siete pracuje pod Windows XP a pôvodne bežal pod Windows 2000, resp. aj pod Windows NT 4.0. Pre beh aplikácie AIS OP – SQL je potrebné SQL server My SQL alebo MS SQL. Modul aplikácie sa štartuje zo servera a na lokálnych staniciach, ktoré využívajú databázy dynamicky musia byť nainštalované  MS Office – variant s MS Accessom. Lokálne stanice využívajúce vygenerované súbory v HTML tvare, vystačia s MS Internet Explorerom, t.č. verzia 6.0, ale je postačujúca aj verzia 4.0. Lokálne stanice využívajúce  súbory exportované vo formáte xls potrebujú nainštalovaný MS Office Standard, ktorý obsahuje tabuľkový editor Excel a aj textový editor Word.

Databázy GIS riadi systém MstnGeoGraphics firmy Bentley na báze databázového systému Oracle, ktorý bol implementovaný už skôr na základe grantu WHC. Súčasťou systému je softvér schopný exportovať dynamické databázy GIS (digitalizované mapy prepojené s dátami) do bežných statických formátov.


F 	POTREBA VÝVOJOVÝCH PROSTRIEDKOV 

Aplikácia AIS OP -  SQL vyvíja špecializovaná softvérová  spoločnosť na základe 
zadania. Z uvedeného dôvodu nie sú vývojové prostriedky potrebné.

G 	POSTUP  RIEŠENIA  PROJEKTU  A  
           ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETÁP RIEŠENIA

Harmonogram je spracovaný alternatívne tak, že body uvedené v roku 2002 a spracovanie dát v roku 2003 sú už finančne a technicky zabezpečené. V prípade nepriaznivého vývoja financovania tohto projektu budú body harmonogramu týkajúce sa technickej a systémovej prípravy posunuté tak, že o rok bude presunuté rozšírenie lokálnej počítačovej siete I a II a o rok bude posunutá  inovácia zastaralých PC AT 386 a 486. V konečnom dôsledku budú niektoré práce posunuté do roku 2006, ale rozhodujúca časť prác bude vykonaná už v rokoch 2003 – 2005.




Rok 2002

December 2002  

inštalácia servera SQL na Pentium IV					   - splnené
prechod AIS OP – SQL zo skušobnej prevádzky do ostrej prevádzky	   - splnené
inštalácia 40 PC typu Pentium IV	  		         - dokončenie v roku  2003
pripojenie do siete GOVNET			         - dokončenie v roku  2003
					
Rok 2003
Január – December  2003

I.   Spracovávanie dát

Spracovanie fotografii a grafík
zber dát klasickým a digitálnym fotoaparátom, 
snímanie fotografií a grafík z fondov PÚ SR skenerom, 
prenos dát z pamäťových médií fotoaparátu na média PC, 
spracovávanie dát do formátov pre SQL, 
vkladanie fotografií do databáz SQL a pripájanie k údajom o pamiatkach na základe kľúčov.
  
Spracovanie rozsiahlych textových dokumentov
zber dát v sídlach pracovísk prebehol v rokoch 2001 a 2002,
verifikácia a formalizácia textov podľa metodík z rokov 2001 a 2002,
vkladanie textov do databáz SQL a pripájanie k pamiatkam.
pokračovanie vo verifikácii, aktualizácii a v zbere dát o pamiatkovom fonde na ďalších územiach SR.

Spracovávanie výstupov a distribučných médií
konverzia a exporty do formátov MS Office a HTML, 
príprava a výroba distribučných, zálohových a prezentačných médií s prioritami pre lokality zapísané v zozname UNESCO - Svetového kultúrneho dedičstva.


II. Technická a systémová príprava
systémová a softwarová príprava prostredia intranetu,
príprava zadania pre rozšírenie SQL databáz o pamiatkové územia,
príprava zadania pre rozšírenie databáz a funkcii o podsystémy, ktoré neboli preklopené do systému AIS OP – SQL (Obnova, Prvky, Územia),
rozšírenie lokálnej siete o ďalšie (vzdialenejšie od servera)  počítače (2004),
inštalácia a pripojenie servera GIS do lokálnej siete PÚ SR.
uvedenie intranetu do prevádzky,
testovanie AIS OP – SQL verzia 2.0 (2004),
pokračovanie vo výrobe médií CD ROM v súčinnosti s úlohou PHÚ č. 4
zakúpenie PC typu Pentium IV a výmena ešte jestvujúcich AT 386 (2004).

Rok 2004

uvedenie rozšírenej verzie AIS PS – SQL v 2.0 do prevádzky,
pokračovanie v zbere dát, verifikácii a aktualizácií údajov,
spracovávanie a vkladanie fotografií, grafík a textov do databáz,
konverzia a exporty do formátov MS Office a HTML, 
príprava a výroba distribučných, zálohových a prezentačných médií s prioritami pre lokality s pamiatkovými územiami.

Rok 2005

ukončenie zberu dát, verifikácie a aktualizácie údajov,
spracovávanie a vkladanie fotografií, grafík a textov do databáz,
konverzia a exporty do formátov MS Office a HTML, 
príprava a výroba distribučných, zálohových a prezentačných médií pre zvyšujúce  lokality pre vydanie nového (po 40 rokoch)  Súpisu pamiatok (2006).
 
H 	PLÁN FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA

V roku 2002 bola vykonaná výmena servera lokálnej siete z účelových prostriedkov pre rozpočtové organizácie, keďže Pamiatkový ústav prešiel transformáciou z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu. Okrem serverov bolo z tých istých prostriedkov zakúpené 38 počítačov pre Krajské pamiatkové úrady a pre útvary centra PÚ SR. 

Pre GIS aplikáciu bol taktiež zakúpený nový  server a softvér, ktorý je schopný exportovať dáta z  aplikácie GIS do formátu čitateľného bežnými prehliadačmi.

Na roky 2003 – 2005 je plánované doplnenie a rozšírenie lokálnej počítačovej siete, rozšírenie, ďalší vývoj aplikácie SQL, prevádzka uzla siete Govnet a dokončenie inovácie technického a programového vybavenia: 

Rozpočtový rok:  
2004
Predmet
Počet
Kapitálové
výdavky
Bežné
výdavky
Hardvér spolu
sieť, PC
1+20
960 000

- výpočtová technika

20
800 000

Softvér spolu


725 000

- softvér
SQL
1
225 000

- licencie
W XP + MS Office
20+20
500 000

Služby

1

130 000
Výdavky spolu


1.685 000
130 000

Rozpočtový rok:  
2005
Predmet
Počet
Kapitálové
výdavky
Bežné
výdavky
Hardvér spolu
 PC
1+20
950 000

- výpočtová technika

20
800 000

Softvér spolu


500 000

- softvér




- licencie
W XP + MS Office
20+20
500 000

Služby

1

130 000
Výdavky spolu


1.450 000
130 000

Rozpočtový rok:  
2006
Predmet
Počet
Kapitálové
výdavky
Bežné
výdavky
Hardvér spolu
 PC
8+5
640 000

- výpočtová technika

10
400 000

Softvér spolu


250 000

- softvér




- licencie
W XP + MS Office
10+10
250 000

Služby

1

130 000
Výdavky spolu


890 000
130 000

Rozpis nákladov:

2004




2005



2006
Govnet - KPÚ
1 x lokálna sieť rozšírenie I.  (15-25 PC)
vývoj a rozšírenie databázy SQL
20 x (PC,  tlačiareň, Windows XP, MS Office XP Standard) 

Govnet - KPÚ
1 x lokálna sieť rozšírenie II.  (10 – 15 PC)
20 x (PC,  tlačiareň, Windows XP, MS Office XP Standard) 

Govnet - KPÚ
10 x PC                                         	  
8 x (skener, SW, digitálny aparát) 	 
130 000.-
160 000.-            
225 000.-                
1.300 000.-

130 000.-
150 000.-    
1.300 000.-   

130 000.-    
650 000.-   
240 000.-                 
Spolu

4. 805 000.-

Financovanie predpokladáme z prostriedkov VPS. 



I 	PLÁN PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Činnosť odbor Štátneho informačného systému koncepčne, organizačne a výkonne zabezpečujú 7 zamestnanci a 1 pracovník v civilnej službe pre služby lokálnej počítačovej siete, z toho databázy  a registre zabezpečujú  a aktualizujú 3 pracovníci oddelenia AIS.

J, K	ANALÝZA MOŽNÝCH RIZÍK  A RIEŠENIE BEZPEČNOSTI     A OCHRANY IS

Možné rizika prevádzky AIS OP – SQL a s ním súvisiacich činnosti, ako je napr. prevádzkovanie webovej stránky www.pamiatky.sk:

poškodenie hardvéru prírodným živlom, alebo činnosťou človeka,
nesprávna funkcia softvéru,
nesprávna funkcia administrátorov,
nesprávne použitie komunikačných prístupov k internetu, 
neoprávnené zásahy do databáz fyzickým vniknutím do priestorov s výpočtovou technikou,
neoprávnené vstup do databáz narušením užívateľom internetu (hacking),
ohrozenie vírusmi šírenými disketami, e-mailami a prezeraním internetových stránok,
neoprávnené použitie informácií spadajúcich pod zákon o ochrane osobných údajov,
nedodržanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
ohrozenie hnuteľných pamiatok zneužitím informácií o ich uložení,
ohrozenie archeologických nálezísk nelegálnymi vykopávkami zneužitím údajov o ich situovaní.

Nebezpečia, ktoré sú naznačené v tejto analýze väčšinou riešia príslušné smernice Pamiatkového úradu SR, ale podrobnejšie budú riešené v rámci doplnenia bezpečnostného projektu po pripojení do siete Govnet. Ochranu pre vírusmi zabezpečuje denná aktualizácia antivírového programu NOD na serveri. Činnosť servera a ochrana pre výpadkom prúdu, alebo bleskovým nebezpečím je zabezpečená jednak náhradným zdrojom UPC a sieťovými  šnúrami s predpäťovou ochranou.

Server lokálnej siete a server s pripojením do vládnej siete Govnet sú umiestnené v samostatných uzamknuteľných miestnostiach zabezpečených EPS, SES a 24 hodinovou strážnou službou vrátane areálu, ktorý v nočných hodinách stráži aj pes.

Zálohovanie databáz SQL je zabezpečené jednak mirrorovým diskom a navyše aj vymeniteľnými diskmi, interným aj externým.

Prístupové práva administrátorov a užívateľov budú ošetrené v rámci aplikácie systémom loginov a prístupových hesiel, ktoré určujú rozsah práv pre zamestnancov. Administrátori budú mať plný prístup k svojej častí databázy,  k údajom registrov a číselníkov a prístup len na čítanie k údajom celej databázy. Ostatní užívatelia budú mať prístup na čítanie k údajom celej databázy. Verejnosť bude mať k dispozícii údaje exportované do HTML tvaru v rozsahu určenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o ochrane pamiatkového fondu..

L	POSTUP ZAVÁDZANIA NOVÉHO IS

2002 december
	
Ešte v roku 2002 bol nainštalovaný server SQL na Pentium IV a aplikácia  AIS OP – SQL prešla zo skúšobnej prevádzky do ostrej prevádzky.

Firma SWAN začala inštalovať uzol Govnet na pôde Pamiatkového úradu. Inštalácia bude ukončená po oživení web servera a linky k najbližšiemu uzlu Govnetu.

Po dodávke počítačov (december 2002) budú pripojené do lokálnej siete ďalšie 5, takže celkovo bude na sieti PÚ SR  16 PC. 
 
Január – December  2003
výberové konanie na dodávku rozšírenia počítačovej siete,
výberové konanie na dodávku počítačov na roky 2003 – 2005,
vypracovanie zadania pre druhú etapu vývoja aplikácie AIS OP – SQL,
spracovávanie dát do formátov pre SQL, 
vkladanie fotografií do databáz SQL a ich pripájanie k pamiatkam,
vkladanie textov do databáz SQL a ich pripájanie k údajom o pamiatkach,
uvedenie intranetu do prevádzky,
testovanie AIS OP – SQL verzia 2.0

Január – December  2004
pokračovanie vo verifikácii, aktualizácii, v zbere dát a ukladaní údajov o pamiatkovom fonde na ďalších územiach SR,
uvedenie rozšírenej verzie AIS PS – SQL v 2.0 do prevádzky,
príprava a výroba distribučných, zálohových a prezentačných médií s prioritami pre lokality s pamiatkovými územiami.

Január – December  2005

konverzia a exporty do formátov MS Office a HTML, 
ukončenie zberu dát, verifikácie a aktualizácie údajov,
spracovávanie a vkladanie fotografií, grafík a textov do databáz,
konverzia a exporty do formátov MS Office a HTML, 
príprava a výroba distribučných, zálohových a prezentačných médií pre zvyšujúce      lokality pre vydanie nového Súpisu pamiatok (po 40 rokoch).


Príloha č. 1 
späť

    ŠTRUKTÚRA ÚDAJOVEJ VETY O NEHNUTEĽNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKE

    1  OBEC	Character	20  Názov mesta, obce
    2  CUZ	Numeric	  5  Číslo ústredného zoznamu KP
    3  IUZ	Numeric	  3  Index pamiatkového objektu
    4  ROZSAH	Character	  5  Počet indexov KP  
    5  MC	Character	20  Miestna časť
    6  ADR	Character	30  Názov Ulice/námestia
    7  PC	Numeric	  6  Orientačné číslo
    8  SUPC	Character	  6  Súpisné číslo
    9  CKOK	Numeric	  4  Číslo kraja a okresu
   10  ICZUJ	Numeric	  6  Číslo základ. územnej jednotky 
   11  ICUTJ	Numeric	  6  Číslo územnej technickej jednotky
   12  PARC	Character	20  Čísla parciel
   13  UAPOP	Character	20  Určenie adresy popisom 
   14  UNKP	Character	20  Unifikovaný názov KP
   15  UNPO	Character	20  Unifikovaný názov PO
   16  BURC	Character	15  Bližšie určenie PO
   17  ZNKP	Character	20  Zaužívaný názov KP
   18  ZNPO	Character 	20  Zaužívaný názov PO
   19  ATRI	Character	13  Zaradenie pamiatky do hist. epochy
   20  DCKP	Character 	  8  Druhové určenie KP
   21  DCPO	Character 	  8  Druhové určenie PO
   22  TYPPO	Character 	  8  Typológia
   23  KAT	Character 	  3  Kategória KP, interný údaj
   24  PKAT	Character 	  3  Kategória PO, interný údaj
   25  CSZ	Numeric  	  6  Pôvodné číslo ŠZ
   25  PMPR	Character    	  4  Súčasť pamiatkovo chráneného celku
   26  VZNIK	Character   	15  Doba vzniku
   27  ZMENY	Character     	20  Datovanie zmien
   28  SLOH	Character     	15  Prevládajúci sloh
   29  DISP	Character     	15  Dispozícia
   30  PRYS	Character     	15  Pôdorys
   31  PODL	Character      	  6  Podlažnosť
   32  AUTURC	Character     	30  Autorské určenie PO
   33  VF	Character      	  2  Vlastnícka forma
   34  VY1-3	Numeric        	  4  Využitie 
   35  STS	Numeric       	  1  Stavebno-technický stav
   36  MVV	Numeric        	  1  Miera vhodnosti využitia
   37  OHROZ	Numeric        	  1  Objekt chránený v prípade ohrozenia 
   38  DIEC	Character      	  5  Príslušnosť k diecéze
   39  CO	Numeric        	  4  Možnosť využitia v cestovnom ruchu 
   40  DATAKT	Character      	  5  Dátum aktualizácie
   41  AKTL	Character      	25 Aktualizoval

Súčasťou databázy sú okrem poznámok, ktoré obsahujú výmery, rozlohy a pod., rozsiahle popisy vo formáte DOC, fotografie, grafiky a schémy.


Príloha č. 2    
späť

    ŠTRUKTÚRA ÚDAJOVEJ VETY O HNUTEĽNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKE

    1  CKOK        	Numeric        	  4      číslo kraja a okresu
    2  MESTO       	Character     	20      názov obce
    3  MC          	Character    	20      miestna časť
    4  ADR         	Character     	30      ulica/námestie
    5  PC          	Numeric        	  4      poradové číslo
    6  SUPC        	Numeric        	  6      súpisné číslo
    7  CUZ         	Numeric        	  5      číslo ÚZKP objektu
    8  IUZ         	Numeric        	  2      index ÚZKP objektu
    9  UMIEST      	Character     	20     	unifikovaný názov pamiatkového umiestnenie v objekte
   10  UNKPH      	Character    	30      unifikovaný názov HKP
   11  ZNKPH       	Character     	30      zaužívaný názov HKP
   12  UNPP        	Character     	30      unifikovaný názov PP
   13  BURC        	Character     	20      bližšie určenie
   14  ZNPP        	Character     	20      zaužívaný názov PP
   15  CUZH        	Numeric        	  5      číslo HKP v ÚZKP
   16  IUZH        	Numeric        	  2	unifikovaný názov pamiatkového index PP
   17  KATPP       	Character      	  3      kategória
   18  IKON        	Character     	15      ikonografia
   19  ZASV        	Character     	20      zasvätenie / patrocínium
   20  DEDIK       	Character     	15      dedikácia
   21  AUTOR       	Character     	30      autor diela
   22  VZNIK       	Character     	15      datovanie vzniku KP
   23  ZMENY       	Character     	15      datovanie zmien
   24  SLOH        	Character     	15      slohové určenie
   25  DEKOR       	Character     	15      dekór
   26  MATER       	Character     	10      materiál
   27  TECHN       	Character     	20      technika výroby
   28  ROZMER     Character     	15      rozmery pamiatky
   29  KS          	Numeric        	  2      počet kusov
   30  INE         	Character     	20      iné špecifiká
   31  STS         	Numeric        	  1      technický stav
   32  VLASTNIK   	Character     	40      vlastník
   33  SPRAVCA   	Character     	40      správca
   34  VYUZ        	Numeric        	  4      využitie a prístupnosť
   35  OHROZ       	Numeric       	  1  	predmet chránený v prípade ohrozenia
   36  DATZAP      	Character      	  8      dátum vyhlásenia
   37  CRZA        	Character     	10      číslo rozhodnutia
   38  VYPR        	Character     	15      aktualizoval
   39  DATAKT     	Character      	  5      dátum aktualizácie
   40  ROZSAH    	Character      	  5      počet indexov KP
   41  POZNAM     Character     	38      poznámky


Súčasťou databázy sú okrem menších poznámok aj rozsiahle popisy vo formáte DOC a fotografie.
   

Príloha č. 3  

ZOZNAM SKRATIEK  

AIS OP 	Automatizovaný IS ochrany pamiatkového fondu   
AIS GK  	Automatizovaný IS geodézie a kartografie   
AIS PS 	Automatizovaný IS pamiatkovej starostlivosti   
AMIS 	Automatizovaný múzejný IS  
AR HKP	Automatizovaný register hnuteľných kultúrnych pamiatok
AR NhKP	Automatizovaný register nehnuteľných kultúrnych pamiatok
AÚ SAV  	Archeologický ústav SAV
CEANS 	Centrálna evidencia archeologických nálezov a nálezísk  
CEDVÚ 	Centrálna evidencia diel výtvarného umenia
DIS 	Dokumentografický informačný systém
EL  	Evidenčný list používateľa 
FA STÚ	Fakulta architektúry STÚ
FF UK	Filozofická fakulta UK
GIS  	Geografický informačný systém 
GKÚ 	Geodetický a kartografický ústav
HEREIN	Heritage European Internet Network 
HTML	Hypertext Markup Language
IS	Informačný systém
ICUTJ	Identifikačné číslo technicko-územnej jednotky
ICZUJ 	Identifikačné číslo základnej územnej jednotky
ISDN 	Pripojenie digitálnou linkou 
ISÚ 	Informačný systém o území
JCPJ 	Jednotný číselník priestorových jednotiek   
JKONH 	Číselník odvetví hospodárstva  
JÚZO 	Jednotná údajová základná organizácií 
KPÚ 	Krajské pamiatkové úrady
KU	Katastrálne územie
KULT 1 – 01	Štatistický výkaz o ochrane pamiatkového fondu
LAN	Local Area Network
LV	List vlastníctva  
MC	Miestna časť
MK SR 	Ministerstvo kultúry SR 
MPR  	Mestská PR
NOC 	Národné osvetové centrum
NR SR 	Národná rada Slovenskej republiky
PC	Personal Computer
PR	Pamiatková rezervácia
PRLS  	PR ľudového staviteľstva
PÚ SR 	Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ	Pamiatková zóna
RE 	Rady Európy
ŠIS 	Štátny informačný systém
SKD MK SR 	Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
SKD	Svetové kultúrne dedičstvo 
SNG	Slovenská národná galéria
SNM	Slovenské národné múzeum
SQL	Search query language
ŠÚ 	Štatistický úrad SR 
ÚGKK	Úrad geodézie kartografie a katastra 
UNESCO  	United Nations Educational Scientific & Cultural Organization
UPS	Unit Power Service 
ÚZPF  	Ústredný zoznam pamiatkového fondu
VPS	Verejná pokladničná správa
VÚC	Vyšší územný celok (samosprávny kraj)
WHC 	World heritage Center
Xbase 	Databázy typu Dbase II – IV, FoxBASE, FoxPro

 
 

