
Cieľ

  umožniť rýchly a cielený prístup k vybraným 
údajom o životnom prostredí (tzv. dataviewer) 

  poskytnúť užívateľom údaje dostupné v databáze 
SAŽP využívané pre tvorbu správ a indikátorov 
ŽP ako časové rady príslušných ukazovateľov 
usporiadaných podľa tematických oblastí

Význam

  podpora zabezpečovania prierezového  
a komplexného hodnotenia ŽP na národnej 
úrovni (EnviDat ako nástroj hodnotenia)

  poskytnutie ďalšieho spôsobu získavania včas-
ných, cielených a relevantných informácií o ŽP  
(EnviDat ako platforma informácií)

DATABÁZOVÝ PREHLIADAČ ÚDAJOV O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

Env Dati

Sprístupnený pre verejnosť: marec 2018 
Aktualizovaný: 2020/2021

Užívatelia 
laická i odborná verejnosť, verejní činitelia 



Tematické oblasti (14)

   Ovzdušie 

   Voda 

   Pôda a poľnohospodárstvo 

   Horniny 

   Biota a CHÚ 

  Doprava 

   Energetika 

   Priemyselná výroba 

   Lesné hospodárstvo 

   Cestovný ruch 

  Odpady 

   Materiálové toky 

   Ekonomika ŽP

   Iné

Každá  tematická oblasť je pre lepšiu orientáciu a výber hľadaného 
indikátora rozčlenená na podrobnejšie podtémy a následne je dostupný 
prehľad indikátorov príslušných k zvolenej téme a podtéme.

Moderný dizajn a technológie

   zobrazovanie dát v grafoch prostredníctvom prepracovaných a multi-
funkčných highcharts 

   načítavanie údajov bez refreshu,

   výber z 18 typov grafov, 

  možnosť filtrovať vecné, časové či územné kategórie, 

   možnosť meniť ich poradie, farby.



 
- ikona pomocníka pre zobrazenie popiskov, ktoré uľahčia orientáciu a prácu 

s prehliadačom, resp. dátami na stránke 
- prezentácia zvoleného indikátora ako slider s postupne zobrazujúcimi osobitnými 

vecnými kategóriami v čiarovom grafe 
- zobrazenie informácií o indikátore (metadáta) 
- panel nastavení a filtrovania 
- grafický výstup zvoleného a nastaveného indikátora 
- zobrazovanie súvisiacich indikátorov so zhodou v názve aktuálne vybraného 

indikátora formou miniatúr s odkazom 
- možnosť ukladania grafov online 
- možnosť zobrazenia zdrojovej tabuľky, príp. exportu grafu/tabuľky do formátu 

PNG, JPG, PDF, SVG, XLS a CSV 
 

 
 
Údaje 
• Databáza obsahuje údaje príslušných organizácií uvedených ako zdroj, ktoré boli poskytnuté 

SAŽP pre spracovanie každoročne publikovanej Správy o stave životného prostredia SR a 
súvisiacich environmentálnych indikátorov  

• Aktualizácia údajov prebieha každoročne, zvyčajne v 4.Q roka (údaje sú väčšinou za 
predchádzajúci rok) 

Vizuál



Výhľad

  otvorený pre dopĺňanie ďalších súvisiacich indikátorov  
či tematických oblastí (nové požiadavky environmentálneho  
hodnotenia SR)

  priebežné vylepšovanie jeho funkčného technického riešenia

Spracovateľ

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor informačných systémov 
Odbor informačnej podpory environmentálnej  
politiky

Dostupnosť

 http://www.indicator.enviroportal.sk/envidat

Výstupy

   vybrané typy grafov 

   tabuľka

Export do:

PNG, JPG, PDF, SVG

Export do:
XLS, CVS

Údaje

   Databáza obsahuje údaje príslušných organizácií uvedených ako 
zdroj, ktoré boli poskytnuté SAŽP pre spracovanie každoročne publi-
kovanej Správy o stave životného prostredia SR a súvisiacich environ-
mentálnych indikátorov 

   Aktualizácia údajov prebieha každoročne, zvyčajne v 4.Q roka (údaje 
sú väčšinou za predchádzajúci rok)


