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KOMPLEXNÝ ENVIRONMENTÁLNY MONITOROVACÍ A INFORMAČNÝ SYSTÉM
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stave životného prostredia a o príčinách a následkoch
tohto stavu.
čl. 45 Ústavy Slovenskej republiky

KOMPLEXNÝ ENVIRONMENTÁLNY MONITOROVACÍ
A INFORMAČNÝ SYSTÉM
•PRÁVNE VÝCHODISKÁ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÉ DOKUMENTY
Monitoring životného prostredia a informačné systémy v rezorte životného prostredia sa budujú na základe zákona č. 275/2006
Z.z. o informačných systémoch verejnej správy, Koncepcie rezortného informačného systému a Koncepcie dobudovania
komplexného monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredí (schválená uznesením vlády SR č. 7/2000).
V priebehu roka 2008 ako aj v prvých mesiacoch roka 2009 prebiehali intenzívne práce na príprave novej Koncepcie rozvoja informačných systémov ŽP, ktorá bola schválená MF SR 25.6.2009.

•ENVIRONMENTÁLNY MONITOROVACÍ SYSTÉM
Monitoring životného prostredia tvorí nevyhnutný prostriedok v procese poznania stavu a rozhodovania sa v oblasti ochrany a
tvorby životného prostredia. Základnými prvkami celoplošného monitoringu životného prostredia SR sú čiastkové monitorovacie
systémy (ČMS), ktoré zabezpečujú určené strediská. Informačnou nadstavbou je Informačný systém monitoringu (ISM), ktorého
cieľom je vytvoriť homogénny, previazaný celok informácií z jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu výpoveď o aktuálnom stave zložiek životného prostredia a je na základe vzájomne prepojených dátových zdrojov všeobecne dostupný cez internet
www.enviroportal.sk/ism.

Tabuľka 1. Čiastkové monitorovacie systémy
ČMS

Garant

Stredisko

Monitorovaný podsystém

Kvalita ovzdušia

MŽP SR

Slovenský hydrometeorologický
ústav Bratislava

• Monitorovanie kvality ovzdušia
• Prízemná vrstva atmosféry – ovzdušie nad územím SR rozdelené
do 2 aglomerácií a 8 zón

Meteorológia a
klimatológia

MŽP SR

Slovenský hydrometeorologický
ústav Bratislava

• Sieť pozemných synoptických a leteckých staníc
• Sieť meteorologických radarov
• Meteorologické družicové merania
• Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania
• Sieť zrážkomerných staníc
• Sieť staníc na meranie slnečnej radiácie a celkového
atmosférického ozónu
• Sieť fenologických staníc
• Sieť na meranie pôdnej teploty a pôdnej vlhkosti
• Sieť pre merania v prízemnej vrstve atmosféry
• Aerologická stanica
• Sieť staníc na detekciu búrok
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Voda

MŽP SR

Slovenský hydrometeorologický
ústav Bratislava

• Kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd
• Kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd
• Kvalita povrchových vôd
• Kvalita podzemných vôd
• Termálne a minerálne vody
• Závlahové vody
• Rekreačné vody

Rádioaktivta
životného
prostredia

MŽP SR

Slovenský hydrometeorologický
ústav Bratislava

• 23 sond - príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
• 2 veľkoobjemové aerosólové zberače
• 1 automatický aerosólový merač

Odpady

MŽP SR

Slovenská agentúra životného
prostredia Banská Bystrica

• Vznik a nakladanie s odpadmi v SR
• Zariadenia na zhodnocovanie odpadov
• Zariadenia na zneškodňovanie odpadov
• Vnútroštátna preprava nebezpečných odpadov

Biota

MŽP SR

Štátna ochrana prírody SR
Banská Bystrica

• Fauna
• Flóra
• Biotopy

Geologické
faktory

MŽP SR

Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra Bratislava

• Zosuvy a iné svahové deformácie
• Tektonická a seizmická aktivita územia
• Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží
• Vplyv ťažby na životné prostredie
• Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí
• Stabilita horninových masívov pod historickými objektami
• Monitorovanie riečnych sedimentov
• Objemovo nestále zeminy

Pôda

MP SR

Výskumný ústav pôdoznalectva
a ochrany pôdy Bratislava

• Základná monitorovacia sieť má na poľnohospodárskych pôdach,
lesných pôdach a pôdach nad hornou hranicou lesa spolu 430 lokalít
• 21 kľúčových monitorovacích lokalít

Lesy

MP SR

Národné lesnícke centrum
Zvolen

• 112 trvalých monitorovacích plôch extenzívneho monitoringu v sieti
16x16 km (I.úroveň monitoringu)
• 7 trvalých monitorovacích plôch intenzívneho monitoringu
(II. úroveň monitoringu)

Výskumný ústav potravinársky
Bratislava

• Koordinovaný cielený monitoring
• Monitoring spotrebného koša
• Monitoring poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb

Cudzorodé látky MP SR

Pozn.: v roku 2009 ČMS Biota nerealizoval žiadny
monitoring z dôvodu nepridelenia finančných
prostriedkov

Zdroj: MŽP SR
Tabuľka 2. Finančné prostriedky vynaložené na monitoring ŽP (v tisícoch eur)
ČMS

Rok
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Kvalita ovzdušia

951,04

916,15

610,77

560,98

961,66

1 916,88

1 179,11

989,16

Meteorológia a
klimatológia

939,39

1 102,04

1 161,79

864,07

2 523,17

982,84

2 409,55

742,66

1 474,94

1 172,74

803,03

1 451,14

1 475,37

3 334,00

1 756,57

4 817,57

Rádioaktivita

88,56

59,48

48,26

49,79

84,48

76,38

49,79

39,43

Odpady

116,18

116,18

116,18

126,14

34,52

144,53

79,43

60,51

Biota

19,92

5,61

19,92

33,19

33,19

33,19

17,09

0,00

Geologické
faktory

331,94

331,94

331,94

331,94

331,94

298,75

348,54

348,54

Pôda

305,38

305,38

305,38

318,66

302,06

232,36

267,24

206,84

Lesy

57,09

96,26

96,26

146,05

265,55

569,57

337,68

369,58

Cudzorodé látky

897,30

942,71

908,88

413,40

507,90

282,15

351,74

387,30

Celkové náklady

5 181,74

5 048,50

4 402,41

4 295,37

6 519,85

7 870,64

6 796,75

7 961,59

Náklady MŽP SR

3 921,96

3 704,14

3 091,88

3 417,25

5 444,33

6 786,56

5 840,09

6 997,98

Voda

Zdroj: MŽP SR
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•ENVIRONMENTÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM
Principiálna schéma štruktúry, funkčných tokov a užívateľov informačných systémov podporujúcich odborné činnosti v oblasti
životného prostredia sa dá v zjednodušenej podobe prezentovať nasledujúcim obrázkom:
Obrázok znázorňuje MŽP SR ako odborného gestora a
Obrázok 1. Principiálna schéma informačných
správcu informačného systému, ktorý je prevádzkovaný odborsystémov rezortu ŽP
nou organizáciou a jeho principiálni užívatelia sú:
• odbory OÚŽP a KÚŽP, ktoré vykonávajú štátnu správu ŽP
na území SR,
• samospráva vykonávajúca prenesený výkon štátnej správy
ŽP v určitých oblastiach,
• inšpekcia (SIŽP) ako kontrolný orgán v ŽP,
• iné inštitúcie využívajúce informácie iným, ako verejným
spôsobom prístupu, prípadne do IS-ov vlastné informácie
vkladajúce,
• európske inštitúcie a OECD a reporting smerujúci do nich
z krajiny (z IS-u),
• verejnosť s pasívnym, alebo aktívnym záujmom o environmentálne informácie a
• povinné osoby, ktoré svoje povinnosti v súčasnosti plnia
prostredníctvom regionálnej štátnej správy a po dobudovaní
budú využívať elektronické formuláre, z ktorých budú dáta
importované do IS-u, alebo budú mať priamy autorizovaný
dátový vstup do IS-ov prostredníctvom web-rozhrania, prípadne v špecializovaných prípadoch tenkého klienta.
Informačný systém zároveň produkuje metainformácie, ktoré sú ukladané v rezortnom metainformačnom systéme EnviroInfo a
je prístupný pre svojich užívateľov, vrátane jeho obsahu do definovanej hĺbky, cez rezortný portál – Enviroportál.

Štrukúra informačných systémov rezortu ŽP
Obrázok 2. Komplex IS-ov v rámci KRIS MŽP SR a štruktúra EIS

Z pohľadu zamerania je možné IS-y rezortu
rozdeliť do nasledovných skupín:
• informačné systémy administratívnych činností (podateľňa, registratúra, archív, ...),
kde špecifické postavenie bude mať Rezortný informačný systém administratívny
(RISA),
• ekonomické informačné systémy (účtovníctvo, fakturácia, personalistika a mzdy,
správa majetku, ...),
• informačné systémy fondových informácií (knižnice, fondy, ...),
• informačné systémy organizácií (vlastná web stránka, intranet, registratúra, hospodársko-správne činnosti, špecifické odborné činnosti, ktoré nie sú súčasťou
väčších IS-ov z ďalších skupín) – do tejto skupiny patrí Vnútorný IS MŽP SR (VIS
MŽP SR), IS organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vrátane IS úradov ŽP
(ISÚŽP),
• informačné systémy odborných činností (IS-y s odbornou náplňou organizácií rezortu ŽP v rámci ich vlastného IS-u, alebo rozľahlé IS-y presahujúce rámec jednej
organizácie zastrešené Environmentálnym IS-om).
Vyššie popísané IS-y sú prehľadne znázornené v nasledujúcom obrázku, kde spolu
s Environmentálnym informačným systémom (EIS) sú súčasťou Koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS).

7

