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Zdroje údajov sledovaných javov pre územné analytické podklady kraja 
 
 
Sledovaný jav Zdroje a poskytovatelia dát 
Administratívne členenie, poloha, 
rozloha kraja 

Štatistický úrad SR (www.statistics.sk) 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
(www.katasterportal.sk) 

Geomorfológia Atlas krajiny, 2002 
Geologická stavba, litológia, 
stratigrafia 
inžinierska geológia 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (www.geology.sk) 
Atlas krajiny, 2002 
Atlas SSR, 1998 
Atlas inžiniersko-geologických máp SSR, 1989 

Ložiská nerastných surovín Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
Príslušné banské úrady 

Klimatické podmienky Atlas krajiny, 2002 
 

Pôdne pomery Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd (www.vupop.sk) 
Zákon č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 
pôdy 
Pôdny portál (informačný servis VÚPOP) 

Hydrologické pomery Slovenský hydrometeorologický ústav (www.shmu.sk) 
Čiastkový monitorovací systém voda 
Hydroekologické plány povodí 
Vodohospodárske plány 
Vodohospodárske mapy M 1: 50 000 
Hydrogeologická rajonizácia Slovenska 

Chránené územia podľa zákona 
543/2002 

Štátna ochrana prírody SR (www.sopsr.sk, www. 
enviroportal.sk) 
Uznesenie vlády SR č. 636 zo dňa 9.7.2003 
Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 
Generel územného systému ekologickej stability 
Regionálne územné systémy ekologickej stability, resp. územné 
plány VÚC 

Kúpeľné miesta a kúpeľné územia Ministerstvo zdravotníctva SR (www. health.gov.sk)  
Chránené územia podľa Z. 44/1988 
v znení nesk. predp. 

Geologický ústav Dionýza Štúra (www.geology.sk) 

Pamiatkové zóny Pamiatkový ústav SR 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu (www. pamiatky.sk) 

Krajina Štatistický úrad SR (www. statistics.sk) 
Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
(www. katasterportal.sk) 
Atlas krajiny, 2002 

Demografia Štatistický úrad SR (www.statistics.sk) 
Ekonomické aktivity obyvateľstva Štatistický úrad SR (www.statistics.sk) 

Úrad práce sociálny vecí a rodiny  
Hospodárstvo a infraštruktúra Obce, mestá 

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Územné plány VÚC 
Štatistický úrad SR 
Sario 

Územný rozvoj Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Územné plány Vyšších územných celkov 

Životné prostredie Informačný systém životného prostredia 
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Sledovaný jav Zdroje a poskytovatelia dát 

Orgány štátnej správy- územne príslušné 
Čiastkové monitorovacie systémy (ČMS voda, ČMS pôda, ...) 
Slovenská agentúra životného prostredia (www.sazp.sk) 
Dokumenty, registre a správy o stave prostredia 
(www.enviroportal.sk, www. sazp.sk, www.neis.sk, www.air.sk) 

 


