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Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ) predstavuje základnú a 
oficiálnu údajovú platformu o environmentálnych záťažiach na Slovensku 

V zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov IS EZ je súčasťou 
informačného systému verejnej správy (§ 20a ods. 1)

Informačný systém environmentálnych záťaží SR



Register EZ

Webová formulárová aplikácia



Register EZ

Webová mapová aplikácia



Fulltextové vyhľadávanie s našepkávačom

parciel registra C a E , katastrálneho územia, obce a okresu



Integrácia IS nakladania s ťažobným odpadom

Informácie zdrojovej evidencie: Registra prevádzkovaných úložísk a 
Registra uzavretých a opustených úložísk



Integrácia IS prevencie závažných priemyselných havárií

Redizajn aplikácie a nový zoznam nebezpečných látok, klasifikovaných podľa zákona č. 
128/2015 Z.z



Identifikácia VCHU a MCHU

Nové atribúty: kategória CHU, zóna a stupeň ochrany prírody, 
legislatívny predpis vyhlásenia



Identifikácia ÚEV

25.10.2017 Druhá aktualizácia národného zoznamu území 
európskeho významu

ÚEV (473) ‐ ISEZ
(stav k 20.5.2013)

ÚEV (473+169) ‐ KIMS
(stav k 25.10.2017)



Identifikácia zameraného územia

priblíženia územia na zadané súradnice bodu, línie alebo polygónu

BOD ‐ súradnice bodu v desatinnom tvare 
WGS84  

Zemepisná šírka, zemepisná dĺžka bodu: 
48.761492, 19.130778

LÍNIA ‐ súradnice 4 bodov  

48.761492,19.130778,48.732777,19.10
9818,48.715731,19.149029,48.738617,
19.174507

OBLASŤ ‐ súradnice prvého a 
posledného bodu zameranej oblasti 
uzatvárajú polygón

48.761492,19.130778,48.732777,19.10
9818,48.715731,19.149029,48.738617,
19.174507,48.761492,19.130778



Štatistické prehľady a zostavy
Stav registrov k aktuálnemu dátumu
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Štatistické prehľady a zostavy
Zoznam aktualizovaných EZ - len pre prihlásený užívateľ!



Pripravované aktualizácie a implementácie

1. Aktualizácia štátneho zoznamu chránených častí prírody a krajiny a 
databázy Natura 2000 - 25.10.2017 schválená druhá aktualizácia 
národného zoznamu území európskeho významu. Pribudlo 169 nových 
lokalít s výmerou 31 656 ha. Celková výmera sa tak zvýši z 11,9 % rozlohy 
Slovenskej republiky na 12,6 %. 
Dňa 1. januára 2018 nadobudlo účinnosť opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa 
vydáva národný zoznam území európskeho významu. 

2. Prepojenie na monitoring environmentálnych záťaží na vybraných 
lokalitách Slovenskej republiky, ktorý je vykonávaný Štátnym 
geologickým ústavom Dionýza Štúra (RNDr. Jozef Kordik, PhD., RNDr. Igor 
Slaninka, PhD.  ) - 171 monitorovaných environmentálnych záťaží

http://www.geology.sk/new/sk/node/1161



Ďakujem za pozornosť...!
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