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Ciele návrhu a realizácie IS

• Vytvoriť moderný informačný systém s 
využitím najnovších technológií (WEB 
rozhranie, robustná databáza)

• Sprístupniť informácie laickej a odbornej 
verejnosti v maximálne prívetivej a 
komfortnej podobe 

• Skvalitniť ďalší zber, spracovanie a 
analýzu údajov



Technická časť riešenia
• Webový prehliadač (Explorer, Firefox, 

Opera)

• Aplikačné rozhranie
(ASP.NET, Ajax, .NET Web ADF)

• Moderné prvky dizajnu ktoré približujú
HTML rozhranie k práci s WIN32 GUI 
rozhraniu (AJAX, štandardy W3C)

• Oracle 10g

• ArcGis Server Advance 9.3



Prezentácia systému
KONCEPCIA ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V REZORTE MŽP NA 

ROKY 2008 AŽ 2013

Enviroportál portál druhej úrovne ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), tzv. 
sektorový portál pre rezort životného prostredia.
Je vstupnou bránou k environmentálnym informáciám v rezorte,  bude budovaný ako 
centrálny prístupový bod environmentálnym informáciám a elektronickým službám. 

ZÁKON 211/2000 O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIAM

Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy obsahujúce 
informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje verejnú
prístupnosť, sú povinné informácie obsiahnuté v týchto registroch a 
zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej internetovej stránke

http://www.enviroportal.sk/environmentalne-zataze


Základné pojmy



Legislatíva



Metodické pokyny, formuláre



Strategické dokumenty, projekty



Kalendár podujatí



Vyhľadávanie v registroch – atribút 



Vyhľadávanie v registroch – mapa 



Detailné informácie o vyhľadanej EZ



Detail – všeobecné údaje



Detail – obrazové prílohy, anotátor



Detail – dokumentácia



Detail – prírodné pomery



Detail – klasifikácia



Detail – kategorizácia



Detail – realizované práce



Detail – realizovaný monitoring



Prepojenie: GIS klient -> Detail 



Prepojenie: GIS klient -> Detail 



Zobrazený detail EZ zaradenej do registra „A“



Detailná informácia o vykonanej klasifikácii



PROJEKT: Dobudovanie IS EZ

Operačný program Životného prostredia, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, 
Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich 
odstraňovania.

VÝSTUPY: 

1. Dobudovanie aplikačného rozhrania pre správu 
administratívneho zdroja

2. Implementácia novej funkcionality - tvorba tlačových zostáv

3. Sprístupnenie obsahu IS EZ aj ľuďom so zrakovým 
znevýhodnením 

4. Integrácia IS EZ s inými systémami

5. Inštruktážny manuál pre použitie IS EZ



Správa administratívneho zdroja



Tlačové zostavy
Znečistené územia 2010, Bratislava Projekt



Sprístupnenie obsahu aj ľuďom so zrakovým 
znevýhodnením



Prepojenie IS EZ na iné relevantné
systémy (administratívne zdroje)

P.Č. Názov informačného systému (databázy) V správe
1 Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (IMZZ) VÚVH
2 KvEnviron - register bodových zdrojov znečistenia VÚVH

3
Technicko bezpečnostný dohľad nad vodnými 
stavbami v SR (databáza TBD) VV š.p.

4 Register skládok odpadov (RSO) ŠGÚDŠ
5 Register starých banských diel ŠGÚDŠ
6 Digitálny archív Geofondu ŠGÚDŠ

7
Čiastkový monitorovací systém - Antropogénne sedimenty  
zakrytého charakteru starých environmentálnych záťaží ŠGÚDŠ

8
Čiastkový monitorovací systém - Pôda 
(Monitoring pôd SR ) VÚPOP

9
Štátny zoznam osobitne chránených 
častí prírody a krajiny ŠOP SR

10 Natura 2000 ŠOP SR

11
Ramsarské mokrade, UNESCO lokality 
a Bisosférické rezervácie ŠOP SR

12
Čiastkový monitorovací systém - Voda, 
Monitoring kvality podzemných vôd SHMÚ

13
Informačný systém prevencie závažných 
priemyselných havárií (IS PZPH) SAŽP

14 Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom SAŽP

15

Informačný systém posudzovania vplyvov na životné 
prostredie a posudzovania strategických dokumentov (IS 
EIA/SEA) SAŽP

16
Informačný systém Integrovanej prevencie a kontroly 
znečisťovania (IS IPKZ) SAŽP

17
Informačný systém prevencie a nápravy 
environmentálnych škôd (IS PaNEŠ) SAŽP

18 Čiastkový monitorovací systém – časť RIS0 SAŽP

19
Informačný systém správy nebezpečného 
odpadu s PCB  SAŽP



Inštruktážny manuál



Ďakujem za pozornosť…!

IS Environmentálnych záťaží

Erich PACOLA
Katarína PALUCHOVÁ
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