
Pracovné stretnutie 
k realizácii monitorovacieho systému ŽP a 
Informačného systému monitoringu  ŽP 




miesto konania: 	SAŽP Stredisko environmentálnej výchovy Harmónia Modra
Stredisko Harmónia, bývalé IZO. Informácie o SEV Modra – Harmónia nájdete na http://web.orange.sk/harmonia/	/viď mapa/	


dátum konania: 	4. a 5. 12. 2006 



program:

	4.12.2004 - pondelok

10.00	Prezentácia a ubytovanie
11.00 	Otvorenie stretnutia   / Ing. Beata Trulíková CEI SAŽP Banská Bystrica/

11.30	Analýza monitorovacích činností – závery a odporúčania KPMG Slovensko, spol. s r.o. /Ing. Lorenc, poverený riadením odboru informatiky, MŽP SR/
12.30	Diskusia
13.00	Obed
14.00	Informačný systém monitoringu ŽP - stav a požiadavky na
	aktualizáciu web stránok ČMS  http://www.enviroportal.sk/ism
/Ing. Trulíková/
15.00	Web aplikácie pre sprístupnenie informácií z monitoringu ŽP - aktuálny stav a požiadavky na zabezpečenie ich prevádzky  /Ing. Cimerman/
16.30	Informácia vedúcich čiastkových monitorovacích systémov o realizácii ČMS: PIS ČMS - základné bázy dát, správa a prístupnosť k bázam dát, možnosti online sprístupnenia údajov z PIS.       /každý zástupca ČMS ½ hod./
18.00	Večera

5.12.2004 – utorok	
8.00		Raňajky
9.00		Informácia  vedúcich ČMS - pokračovanie
12.00	Diskusia
13.00	Záver
13.00	Obed

Účasť všetkých vedúcich ČMS nutná


Zástupcovia MŽP SR:

Ing. Igor Lorenc, poverený riadením odboru informatiky

Mgr. Mária Krajčová


Zástupcovia SAŽP:

Ing. Beata Trulíková

Ing. Ján Cimerman


Vedúci ČMS:

Ing. Cyril  B u r d a               	ČMS Ovzdušie            		SHMÚ Bratislava
		
Ing. Eugen Kullman			ČMS Voda                    		SHMÚ Bratislava

RNDr. Pavel Š ť a s t n ý, CSc.   	ČMS Meteorológia a klim.	SHMÚ Bratislava
				
Ing. Pavel Pavlenda		ČMS Lesy                     		LVÚ Zvolen

Ing. Alexander J a n č á r i k            	ČMS Odpady                	SAŽP Bratislava

RNDr. Alena K l u k a n o v á, CSc. 	ČMS Geol. faktory        	ŠGÚDŠ Bratislava

Ing. Andrej Saxa                          	ČMS Biota                  		ŠOP Banská Bystrica

Ing. Dana Š a l g o v i č o v á         	ČMS Cudzorodé látky         	VÚP Bratislava

Ing. Tereza M e l i c h e r o v á        	ČMS Rádioaktivita ŽP        	SHMÚ Bratislava

Ing. Jozef  K o b z a                       	ČMS Pôda                  		VÚPaOP Banská Bystrica
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Ing. Lorenc: Analýza monitorovacích činností – závery a odporúčania KPMG Slovensko
	prebehol audit, 
	výsledky odovzdané 23. okt. Na MŽP SR Odovzdávacím protokolom. 
	vo štvrtok 7.12.2005 požiadal Ing. l o politické rozhodnutie čo s týmto materiálom
	materiál odovzdá Ing. L. na pripomienkovanie sekciám
	akceptačný protokol bude podpísaný až po pripomienkovaní


KPMG Slovensko – prezentácia 

Diskusia:
Ing. Klukanová
Všeobecné zistenia - je potrebné konkretizovať pre každý ČMS. 
Všeobecnú správu rozdeliť na 7 ČMS (požiadavka Ing. Lorenca)

Účelovo viazané prostriedky sú učtárňou priraďované konkrétnej aktivite (preúčtovanie všetkých 

Model kontrolingu - systém, ktorý posúdi efektivitu a prioritu monitorovacej činnosti

Ing. Pavlenda - problémy
Kvantifikovať riziká
Objektívne posudzovanie nejakou komisiou, radšej nezávislý expert

EnviroInfo
Webmaster SHMU: Bolo sľúbené že bude vydaná nejaká Smernica (pokyn) na napĺňanie MIS, kedy bude vydaná???

Záver:
Zaktualizovať projekty ČMS za obdobie 2007 – 2010 v súlade s koncepciou aktualizácie a racionalizácie.... nová Koncepcia aktualizácie a racionalizácie environmentálneho monitoringu   schválená uznesením č. 42 v operatívnej porade ministra ŽP dňa 4.4.2005  
Štruktúru projektov navrhne MŽP SR OI
 	na základe uznesenia 82/2004 	T.: do 30

Plán monitoringu každoročne odovzdávaný na sekcie odosielať zároveň aj na OI MŽP SR
Záverečná správa – vystavená na www.enviroportál.sk   
Štruktúra (osnova) záverečných správ zostáva nezmenená. Termín odovzdania 13. mesiacov po skončení monitorovacieho obdobia (za posledné obdobie najneskôr k 31.1.2007 za rok 2005)
Kobza: Majú spracovanú správu pre svoju potrebu ak ďalšiu pre KCM – je to práca navyše a odkiaľ na to FP?

Plánovať a rezervovať FP na sprístupňovanie údajov !!!



ČMS BIOTA
Výsledky za rok 2005 už majú spracované
Za rok 2006 už majú všetky údaje 
FP 1 mil.Sk

Flóra 		
37 monitorovaných vyšších rastlín európskeho významu / 1200 (1600)TMP / 6 rokov
GIS vrstva – TMP + poloha výskytu zamerané GPS (x y súradnice)
Sú pripravení na reporting, potrebujú SW na zber a spracovanie údajov
Fauna 	
? monitorovaných druhov
Biotopy

ISTB (IS taxónov a biotopov) sú tam len pozbierané údaje viazané na xy súradnicu

Aká je možnosť financovania?

ČMS VODA
Povrchové vody kvantita
Poskytnúť údaje do webmapy za rok 2004 a 2005
Pripomienky k webaplikácii ČMS Voda od p. Ing. Blaškovičovej (Janko Cimerman ???)

Povrchové vody kvalita
Poskytnúť údaje do webmapy za rok 2004 a 2005 Mgr. Dobiášová, Ing. Kullman

Podzemné vody - kvantita
Pripravuje sa nový program monitorovania

Podzemné vody - kvalita
V r. 2006 nové monitorovacie programy

ČMS MaK
Ing. Chvíla
Sieť na detekciu bleskov – projekt Flash – výmena s Rakúskom a Maďarskom – doplniť na webstránku ČMS MaK !

ČMS KVALITA OVZDUŠIA
Od 1.1.2003 nový zákon o ovzduší - 2 aglomerácie, 8 zón =kraje (v budúcnosti 1 aglomerácia a 1 zóna)
Pracuje 39 monitor. Staníc
Monitoring PM 10 je zabezpečený, PM 2,5 ešte nie – je finančne náročný
Zvýšila sa poruchovosť a vypadli merania – hrozí pokuta z EU
Meranie ozónu – navrhuje výmenu nameraných údajov z monitoringu ozónu s ČMS Lesy bezplatne
	Pre verejnosť – vyplýva zo zákona

Správa o kvalite ovzdušia
Informačný systém – 10 rokov spravovanú databázu v MS SQL v súčasnosti vypovedaná zmluva so správcom spol. DEFINE. Noví správcovia – tiež externí , nezabezpečujú požiadavky ČMS Ovzdušie.

ČMS Odpady
Systém beží už 10 rokov
Odišli ľudia, zostali len 3 
Výkazníctvo v oblasti odpadov
Hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi podávajú firmy (na formulároch v zmysle zákona
	údaje ktoré zbiera ŠÚ SR z obcí – komunálny odpad

údaje ktoré zbiera SAŽP - priemyselný odpad 

Údaje ktoré poskytujeme do EK – prvý krát odovzdané ako pilot
Celý IS sa prenáša zo servera BA do BB na Oracle – zvýši sa odozva ? prenosová rýchlosť (z Obv. ÚŽP?
Nie je v zákone používať RISO na ÚŽP
Zákon o odpadoch od r. 2001 bol cca 20 x novelizovaný – nepodarilo sa tam presadiť túto povinnosť.
Nemáme kritérim, na základe ktorého by mala spravodajská jednotka (firma) podať hlásenie.
SIŽP by mala kontrolovať aj cez formulár nahlásený odpad !  Podal správca RISO požiadavku na SIŽP na kontrolu ?
ČMS Rádioaktivita ŽP
126/2006 – Zákon o verejnom zdravotníctve 
+ Nariadenie vlády 347/10.5.2006	definujú požiadavky (MŽP SR)

Sondy sa overujú každé 2 roky a kalibrujú každé 4 roky

Aerosólové zberače – z 5 budú 2 zrušené

ICP Forest dáta z plôch I. úrovne
Medzinárodná spolupráca - EC JRC Ispra (spojené výskumné centrum EK) dáta z plôch II. úrovne – slúžia pre reporting, ktorý má povinnosť dať EParlamentu

Záverečná ročná správa k 31. máju nasl. Roka

Pre web prezentácie matica 24 hod. priemery – poslala za r. 2004, pošle za rok 2005 (J.Cimermanovi)

ČMS Lesy
ICP Forest od 1987 do r. 2002
Forest Focus  do r. 2006 = strata garantovaného spolufinancovania
	Príprava európskeho monitorovacieho systému lesov (EFMS)
Stabilná sieť TMP 
	I. úrovne	 112 TMO

II: úrovne 	7 TMP

Mapová služba LESY:
Aktualizované atribúty defoliácie – doplnené roky 2004 a 2005

Centralizovaná Informačná báza o stave lesov v rámci NLC (aj údaje z Lesoprojektu)

ČMS Pôda
Správa – najskôr v marci 2006
Ďalšie info do ISM (erózia, acidifikácia, ....)

ČMS CL
MSK – výsledky laboratórne = zaťaženie ľudského organizmu

