
PaNEŠ
Štruktúra informačného systému

§ 20 ods. 2 zákona č. 359/2007 Z. z.,  účinnosť od 1. 1.2008

Sprístupňuje informácie o

• environmentálnej škode alebo jej bezprostrednej hrozbe (ďalej
len EŠ a BHEŠ)

• zodpovednom prevádzkovateľovi
• preventívnych opatreniach alebo nápravných opatreniach
• nákladoch na preventívne opatrenia a nákladoch na nápravné

opatrenia podľa tohto zákona

• súdnych konaniach o určení environmentálnej zodpovednosti
prevádzkovateľov a ich výsledkoch

• odkazoch na miesta, kde možno získať potrebné údaje na
zistenie základného stavu
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PaNEŠ
Informačný systém

CIEĽOM INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

je zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií na úseku

prevencie a nápravy environmentálnych škôd

IS sa zriaďuje v zmysle § 20 ods. 1 Zákona č. 359/2007 Z. z.

o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

IS EŠ prevádzkuje a informácie sprístupňuje MŽP SR, ktoré touto úlohou 
poverilo SAŽP ( § 20 ods. 3 Zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.)
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PaNEŠ
Výhody informačného systému

• sofistikovaná forma získavania kontaktných informácií a
údajov na úseku prevencie a nápravy environmentálnych
škôd

• zabezpečenie informačných tokov medzi užívateľmi

• priebežné a efektívne sprístupnenie komplexnej sady
informácií pre zainteresované strany

• možnosť odstránenia duplicitného získavania údajov

• komplexnejší, profesionálnejší a pohodlnejší prístup

• atraktívna forma informovania verejnosti
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PaNEŠ
Prístup cez enviroportál
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http://www.enviroportal.sk/environmentalne-skody

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


PaNEŠ
Prístup cez enviroportál
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PaNEŠ
Štruktúra informačného systému

Administrátorský modul pre registrované osoby :

A. Databázový modul

1. Register oznámení o vzniku EŠ resp. o bezprostrednej hrozbe EŠ

2. Register environmentálnych škôd a bezprostredných hrozieb EŠ

3. Register prevádzkovateľov

4. Register súdnych a správnych konaní

5. Modul číselníkov využívaných v aplikácii

B. Aplikačné servre – tvoria medzivrstvu, ktorá slúži na výmenu dát

medzi klientskými aplikáciami a databázou

C. Administrátorská aplikácia založená na datasnap technológií

D. Klientská webová aplikácia
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Informačný systém Environmentálne škody
PaNEŠ – ADMINISTRÁTORSKÁ APLIKÁCIA

Úroveň ORACLE databázy
Hlavná schéma

Aplikačné servre                                                               Trojvrstvová štruktúra
s komunikáciou cez sockety, programovej aplikácie

alebo cez HTML protokol

Klientská ap. 1             Klientská ap. 2
v rezortnej                   vo verejnej
sieti ŽPNET                sieti INTERNET
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V aplikácii je možné zvoliť
počítač, na ktorom je
umiestnený aplikačný server     
a zvoliť protokol komunikácie

Úroveň ORACLE databázy

Úroveň aplikačných servrov

Úroveň klientských aplikácií



Informačný systém Environmentálne škody
PaNEŠ – ADMINISTRÁTORSKÁ APLIKÁCIA

• Pôvodná koncepcia programu predpokladá osobitnú 
evidenciu oznámení o škodách a vlastný register škôd

Pri ich vyplňovaní

automaticky vzniká

register

prevádzkovateľov.
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Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER OZNÁMENÍ

Informácie o oznamovateľovi:

• Názov subjektu podávajúceho oznámenie

• Zoznam príloh oznámenia

• Poloha

• Evidencia podnetov
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Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER OZNÁMENÍ
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Formulár datasnapovej klientskej aplikácie na

vyplňovanie údajov z oznámení o vzniku

environmentálnej škody

Register

oznámení

Údaje o vzniku

a rozsahu EŠ

Údaje o

oznamovateľovi

Zoznam

príloh



Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER OZNÁMENÍ
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Register

oznámení

Údaje o vzniku

a rozsahu EŠ

Údaje o

oznamovateľovi

Zoznam

príloh

Súčasťou formulára oznámení sú

údaje o oznamovateľovi ako aj 

zoznam príloh.



Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER OZNÁMENÍ
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Súčasťou formulára

oznámení sú údaje o

polohe na základe

zadaných súradníc.

Register

oznámení

Údaje             

o polohe         

v oznámení



Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER OZNÁMENÍ - PODNETY
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Súčasťou formulára oznámení   

je aj evidencia podnetov od 

verejnosti, ktorá je napojená na 

on line formulár.

Register

oznámení

Podnety od

verejnosti a

inštitúcií



Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER OZNÁMENÍ – PODNETY on line aplikácia
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Momentálne je prístupná len 

vývojová verzia na

globus.enviroportal.sk/pnes/

Zadávanie podnetov  od verejnosti,

bude možné aj cez on line web formulár.

Register

oznámení

Podnety od

verejnosti a

Inštitúcií



Environmentálne škody
REGISTER ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY

Informácie o

• Bezprostrednej hrozbe EŠ (BHEŠ) a vzniknutej environmentálnej škode
(EŠ)
typ škody, dátum vzniku a zistenia, rozsah, začiatok a koniec konania
štát (krajina pôvodu, dotknutá krajina), kraj, okres, katastrálne územie
oznamovateľ

• Zodpovednom prevádzkovateľovi
obchodné meno, adresa prevádzky, SKEČ, štát, kraj, okres

• Opatreniach
prijaté a vykonané preventívne a nápravné opatrenia, zmierňujúce 
opatrenia, výsledky nápravy EŠ

• Nákladoch vynaložených na prevenciu a nápravu
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Environmentálne škody
REGISTER ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY
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Formulár registra škôd je prepojený s registrom oznámení.

REGISTER

Environmentálnych

škôd

Zoznam EŠ a BHEŠ

Údaje o

vzniku a rozsahu EŠ

Údaje o prevádzkovateľovi

Opatrenia

Zoznam oznámení

Súdne a správne konania

Poloha

Zoznam príloh



Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY
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REGISTER

Environmentálnych

škôd

Zoznam EŠ a BHEŠ

Údaje o

vzniku a rozsahu EŠ

Údaje o prevádzkovateľovi

Opatrenia

Zoznam oznámení

Súdne a správne konania

Poloha

Zoznam príloh

Formulár registra škôd je

prepojený s registrom súdnych 

a správnych konaní.



Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY 
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REGISTER

Environmentálnych škôd

Zoznam EŠ a BHEŠ

Údaje o

vzniku a rozsahu EŠ

Údaje o prevádzkovateľovi

Opatrenia

Zoznam oznámení

Súdne a správne konania

Poloha

Zoznam príloh

Údaje o prevádzkovateľovi 

sú pohľadom

do registra prevádzkovateľov



Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY 
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Informačný systém

umožňuje vkladať

fotografie a scanované

dokumenty a tieto

potom zobrazovať ako

prílohy k jednotlivým

škodám v registri                

EŠ a BHEŠ.

REGISTER

Environmentálnych

škôd

Zoznam EŠ a BHEŠ

Údaje o

vzniku a rozsahu EŠ

Údaje o prevádzkovateľovi

Opatrenia

Zoznam oznámení

Súdne a správne konania

Poloha

Zoznam príloh



Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER PREVÁDZKOVATEĽOV

Informácie o zodpovednom prevádzkovateľovi :

• Obchodné meno prevádzkovateľa

• Adresa prevádzkovateľa a sídlo prevádzky

• Druh prevažujúcej činnosti (SKEČ)

• Štát, kraj, okres, katastrálne územie
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Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER PREVÁDZKOVATEĽOV
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Úvodná záložka registra

prevádzkovateľov

Detail záznamu z registra

prevádzkovateľov 

v editačnom móde

Detail zoznamu prevádzok,     

k vybranému

prevádzkovateľovi



Informačný systém Environmentálne škody
REGISTER SÚDNYCH KONANÍ 
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Záložka súdne konania

Záložka správne konania



Informačný systém Environmentálne škody
MODUL ČÍSELNÍKY 
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Pohľad do číselníka

Modul obsahuje nasledovné

číselníky :

Okres, Kraj

Obec, Kataster

Príslušné úrady

Kódovník ŠKEČ

Chránené druhy EU významu

Chránené biotopy EU významu

Chránené územia EU významu

Chránené vtáčie územia



Informačný systém Environmentálne škody
VÝSTUPY INF.SYSTÉMU. Do rôznych formátov. 
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Voľba formátu výstupu

Príklad výstupu do Excelu



Informačný systém Environmentálne škody
Zisťovanie základného stavu prírodných zdrojov. 

Informačný systém EŠ poskytuje

Informácie k zisteniu základného stavu prírodných

zdrojov ( chránené druhy a biotopy EUV, voda, pôda )

www.enviroportal.sk/environmentalne - skody

obsahuje odkazy na miesta, kde možno získať potrebné údaje na zistenie

základného stavu a ďalšie informácie o životnom prostredí zhromažďované,

uchovávané a šírené podľa tohto zákona (č.359/2007 § 2 ods. 5) alebo

podľa osobitných predpisov
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Informačný systém Environmentálne škody
Podpora informačného toku 

FORMULÁRE

• Oznámenie o BHEŠ

• Oznámenie o vzniku EŠ

• Žiadosť o schválenie návrhu nápravných

• opatrení

• Žiadosť o znášanie nákladov na PO

• Žiadosť o znášanie nákladov na NO

• Žiadosť o určenie rozsahu podielu na vzniku

• environmentálnej škody
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Informačný systém Environmentálne škody
Formuláre, cez ktoré je možné poslať oznámenie 
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Formulár v .pdf

formáte na

vytlačenie

Formulár vo formáte

.doc na vyplnenie a

zaslanie e_mailom



Ďakujem za pozornosť.

Informačný systém Environmentálne škody


