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Komplexný
environmentálny monitorovací
a informačný systém
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Environmentálny
monitorovací systém

Jednotlivé čiastkové monitorovacie systémy (ČMS) ako súčas celoplošného monitorovacieho
systému predstavujú zdroje údajov pre hodnotenie environmentálnej situácie v podmienkach SR. V nadväznosti na zapájanie SR do medzinárodných aktivít v oblasti ŽP a prípravu vstupu SR do Organizácie pre
ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskej únie (EU) slúžia výstupy z ČMS spolu s alšími
informáciami k:
• vyhodnocovaniu ukazovateov trvalo udržateného rozvoja v rámci OSN a pre spracovanie profilu SR
v porovnaní s ostatnými členskými štátmi OSN
• vyhodnocovaniu stavu vybraných ukazovateov používaných pre porovnávanie environmentálnej situácie v rámci krajín OECD a porovnanie situácie v SR s členskými štátmi OECD
• vyhodnocovaniu environmentálnej situácie z hadiska jej stavu, príčin a dôsledkov pre účely hodnotenia životného prostredia SR v európskych súvislostiach, napr. pre správu "Dobříš +3 Report" a "EU98
Report"
• permanentnému vyhodnocovaniu environmentálnej situácie na národnej úrovni - publikovanej vo
forme Správ o stave ŽP SR nepretržite od roku 1992
• sprístupňovaniu informácií prostredníctvom Internetu v rámci siete EIONET (European
Environmental Information and Observation Network - Európska environmentálna informačná a
pozorovacia sie) a v neposlednom rade aj pre
• regionálne a lokálne hodnotenie environmentálnej situácie.
Celoplošný monitorovací systém pozostáva z 12 ČMS, ktoré sú budované v súlade s Koncepciou
rezortnej časti štátneho informačného systému MŽP SR schválenou v roku 1996. V roku 1997
pokračovala činnos jednotlivých ČMS v súlade s objemom disponibilných zdrojov na ich činnos.
Výsledky monitoringu tvoria podklad pre zhodnotenie environmentálnej situácie v tejto správe.
Tabuka č. 1: Prehad stredísk ČMS
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Tabuka č. 2: Prehad vynaložených prostriedkov
na financovanie ČMS v roku 1997 (mil. Sk)

Environmentálny
informačný systém

V roku 1997 sa začal tvori projekt Rezortného informačného systému MŽP SR ako súčasti Štátneho informačného systému upraveného zákonom NR SR č. 261/1995 Z.z.. V rámci projektu sa uskutočnili
prvé kroky pre sprístupnenie základných informácií formou www stránok. Taktiež bola sprístupnená
Správa o stave životného prostredia v roku 1996 na adrese http://www.sazp.sk.
V rámci výstavby informačného systému pre verejnos boli v roku 1997 odovzdané do prevádzky
vekoplošné informačné panely v Banskej Bystrici, Žiline a Trnave.
Pre rozvoj informatizácie rezortu MŽP SR boli pre rok 1997 pridelené zo štátneho rozpočtu
finančné prostriedky vo výške 17 mil. Sk. Z celkovo požadovaných finančných prostriedkov však bolo
u kapitálových výdavkov poskytnutých len 23,6% a u bežných 68,54%.

6

