
INFORMAČNÉ SEMINÁRE

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentálnej  informatiky

Erich PACOLA

Dobudovanie informačného systému 
environmentálnych záťaží



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

• Hľadať možnosti a spôsoby integrácie IS EZ s 
obsahovo príbuznými štátnymi informačnými 
systémami

• Informaticky podporiť procesy definované Zákonom č. 
569/2007 o geologických prácach



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



Základné pojmy a definície - Legislatíva - Metodické pokyny a 
formuláre - Strategické dokumenty - Kalendár podujatí



Vyhľadávanie v registroch - atribút 
Verejnosť - Registre EZ



Vyhľadávanie v registroch - mapa 
Verejnosť - Registre EZ



Prepojenie: GIS rozhranie -> Detail EZ
Verejnosť - Registre EZ



Detailné informácie o vyhľadanej EZ
Verejnosť - Registre EZ



Detail - všeobecné údaje
Verejnosť - Registre EZ



Detail - obrazové prílohy, anotátor
Verejnosť - Registre EZ



Detail - dokumentácia
Verejnosť - Registre EZ



Detail - prírodné pomery
Verejnosť - Registre EZ



Detail - klasifikácia
Verejnosť - Registre EZ



Detail - kategorizácia
Verejnosť - Registre EZ



Detail - realizované práce
Verejnosť - Registre EZ



Detail - realizovaný monitoring
Verejnosť - Registre EZ



Neoficiálny výpis registra - tlačové zostavy
Tlač - detail registra



Inštruktážny manuál

Užívateľské manuály

ON-LINE

PDF formát

PDF formát



Sprístupnenie obsahu aj ľuďom so zrakovým 
znevýhodnením

Prístupnosť webových stránok

Čo je to prístupná
webová stránka?
Prístupná webová stránka 
nevyčleňuje používateľov, 
ktorí majú ťažkú zrakovú
poruchu, nemôžu používať
končatiny pri ovládaní
vstupného zariadenia 
(klávesnica, počítačová
myš), prípadne pracovať so 
zvukovou informáciou z 
dôvodu straty sluchového 
vnímania.
Prístupná webová stránka je 
zároveň koncipovaná tak, 
aby rovnako akceptovala 
používateľov s 
alternatívnymi 
zobrazovacími 
zariadeniami a tiež
používateľov, ktorí nepracujú
s majoritným internetovým 
prehliadačom.
[http://pristupne.sk]



PROJEKT: Dobudovanie IS EZ 2011
Realizácia v roku 2011

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

REALIZOVANÉ VÝSTUPY :
1. Tvorba tlačových zostáv z rozhrania webovej mapovej 

aplikácie

2. Atlas sanačných metód - vytvorenie webového prezentačného 
rozhrania knižnej publikácie

3. Register odborne spôsobilých osôb - vytvorenie aplikačného a 
a prezentačného rozhrania,

PRIPRAVOVANÉ VÝSTUPY :
1. Register geologických oprávnení - návrh a tvorba aplikačného 

a prezentačného rozhrania

2. Integrácia príbuzných štátnych informačných systémov a 
databáz s IS EZ



Neoficiálny výpis registra - tlačové zostavy
Tlač - detail mapa



Atlas sanačných metód

Spracovanie textu knižnej publikácie do podoby 
webovej aplikácie. Výhody tohto riešenia:

- rýchle vyhľadávanie kľúčových slov v 
rozsiahlom texte

- tématické indexy

- možnosť tlače vybraného textu kapitoly

- dynamické prepojenie na obsah publikácie cez 
grafické rozhranie atlasu sanačných metód

Projekt ŠGÚĎŠ spolufinancovaný EÚ - Kohéznym fondom EÚ v rámci OP Životné prostredie 

Cieľom projektu bolo spracovanie súboru sanačných metód na odstraňovanie 
environmentálnych záťaží formou Atlasu v tlačenej a elektronickej forme, ktorý bude 
súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží SR



Grafické rozhranie



Register odborne spôsobilých osôb
§8 Register geologických oprávnení

(1) Ministerstvo vedie register geologických oprávnení, ktorý je verejne prístupný.

(2) Register geologických oprávnení obsahuje:

d) údaje o odbornej spôsobilosti podľa § 9,

Vytvorenie aplikačného rozhrania ktoré umožňuje 
verejnosti a zodpovedným osobám:

- prezerať a rýchle vyhľadávať odborne spôsobilé osoby 
podľa obce trvalého bydliska a priznanej odbornej 
spôsobilosti

- dynamicky vytvárať zoznamy osôb v podobe tlačových 
zostáv a elektronických dokumentov

- jednoduchú aktualizáciu databázy podľa prístupových práv 
a zodpovednosti

- prepojenie na register geologických oprávnení



Grafické rozhranie



Register geologických oprávnení
Čo pripravujeme

§8 Register geologických oprávnení

(1) Ministerstvo vedie register geologických oprávnení, ktorý je verejne prístupný.

(2) Register geologických oprávnení obsahuje:

Wireframe model

a) pri fyzickej osobe-podnikateľovi osobné údaje, obchodné meno, 
miesto podnikania, identifikačné číslo a osobné údaje zástupcu, ak 
je ustanovený,

b) pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo 
organizácie a osobné údaje štatutárneho orgánu a zástupcu,



PROJEKT: Dobudovanie IS EZ 2011
Čo pripravujeme

Integrácia príbuzných štátnych informačných systémov a databáz:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
- Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (IMZZ) – VÚVH

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
- Register skládok odpadov (RSO)
- Digitálny archív Geofondu
- Čiastkový monitorovací systém - Antropogénne sedimenty 

zakrytého charakteru starých environmentálnych záťaží

Štátna ochrana prírody a krajiny
- Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny
- Natura 2000



Ďakujem za pozornosť…!


