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11 Informačný systém o životnom prostredí 

 

Informačný systém o životnom prostredí prevádzkuje Slovenská agentúra životného prostredia 

(SAŽP), Centrum environmentalistiky a informatiky (CEI). Cieľom informačného systému je  

poskytovať autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku, umožniť OnLine 

prístup k databázam tvoreným v rezorte životného prostredia, informovať o stave životného 

prostredia na Slovensku, zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva, populárno-náučným 

prístupom podporovať environmentálnu výchovu. Na plnenie týchto funkcií funguje portál o 

životnom prostredí Enviroportal.sk. Do prevádzky bol uvedený 15. júna 2005 a je internetovej 

verejnosti k dizpozícii ako doména www.enviroportal.sk.  

Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) už v roku 1996 vytvorilo v zmysle zákona č. 251/1995 

Z. z. o štátnom informačnom systéme (ŠIS) svoju prvú Koncepciu rezortného informačného 

systému (KRIS), ktorá zanalyzovala úlohy rezortu, stanovila základnú štruktúru informačných 

systémov a určila zodpovednosť za ich budovanie. Stanovila 3 úrovne: 

- úroveň MŽP SR - pre potreby ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy a garanta 

celého systému, 

- inštitucionálnu úroveň - pre zabezpečenie činností každej z jeho inštitúcií, 

- úroveň prierezových, medzirezortných informačných subsytémov (IS) - kde patrí samotný 

Informačný systém životného prostredia (ISŽP) a jeho veľké subsystémy: 

- IS monitoringu (ISM), 

- IS o území (ISÚ), 

- IS o stave (ISS), 

- IS odborov životného prostredia (ISOŽP, dnes ISÚŽP), 

- Katalóg dátových zdrojov (KDZ) ako metainformačný systém. 

Koncepcia tiež stanovila princípy otvorenosti, geografickej priestorovej interpretácie budovaných 

databáz a distribuovanosti, ako aj služby, ktoré na tú dobu neboli celkom bežné (napojenosť na 

internet k WWW ako zdroju informácií, e-maily, prenos súborov - FTP a iné). Budovaním a 

prevádzkovaním jednotlivých subsystémov boli poverené jednotlivé rezortné inštitúcie. Slovenská 

agentúra životného prostredia (SAŽP) bola poverená budovaním a prevádzkou aj všetkých 

medzirezortných IS a komunikačnej zložky rezortu. V rámci SAŽP bola táto úloha zverená najmä 

Centru environmentalistiky a informatiky (SAŽP - CEI). 

K hlavným cieľom ISŽP patrí zber, vyhodnocovanie, publikovanie a sprístupňovanie relevantných 

informácií o životnom prostredí medzi organizáciami štátnej správy, verejnej správy, verejnosťou, 

vedeckými inštitúciami a pod. Jedným z výstupov Informačného systému životného prostredia sa už 

v roku 1996 stala webová stránka www.iszp.sk. Od jej spustenia dochádzalo k výrazným zmenám v 
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dostupnosti počítačov a počítačových sietí, v ich výkonnosti, nových technológiách i počítačovej 

gramotnosti užívateľov, ale aj v úlohách, ktoré rezort životného prostredia dnes zabezpečuje. 

Aktuálna štruktúra IS v rezorte MŽP SR sa aj dnes odvíja od štruktúry stanovenej v KRIS, ktorá sa 

ukázala s odstupom času dostatočne otvorená čo do rozširovania o nové oblasti, ale aj otvorená 

novým technológiám. SAŽP - CEI zabezpečuje v mnohých prípadoch kompletné technologické 

riešenie zberu, spracovania, aktualizácie a prezentácie údajov o životnom prostredí. Tak ako sa 

zdokonaľujú technológie, rastú aj nároky na publikovanie a prezentovanie zozbieraných 

environmentálnych informácií. Podoba www.iszp.sk začala výrazne zaostávať za súčasným 

trendom vo svete a na Slovensku. Technologické riešenie, aktuálnosť, dizajn, grafická úprava, 

prehľadnosť a pútavosť týchto stránok nedosahovala požadovanú úroveň. Preto SAŽP - CEI začalo 

v roku 2005 prevádzkovať úplne nový informačný portál o životnom prostredí s názvom 

Enviroportál. Doména www.enviroportal.sk do konca roku 2005 nahradila stránku Informačného 

systému životného prostredia www.iszp.sk. 

Enviroportál je chápaný ako hlavný zdroj informácií v rezorte MŽP SR. Sú tu k dispozícii 

informácie z rôznych inštitúcií pôsobiacich v rezorte MŽP SR. Dôležitými kritériami úspešnej 

prevádzky sú najmä obsah a aktuálnosť podávaných informácií. Veľkou výhodou pri budovaní 

Enviroportálu je možnosť priameho prístupu k dátam skladu ISŽP, ktorý je prienikom informácií o 

životnom prostredí uložených v databázach odborných organizácií MŽP SR. Úlohou Enviroportálu 

je tieto informácie publikovať prostredníctvom internetu. 

Cieľovou skupinou užívateľov je odborná, ale aj laická verejnosť so záujmom o životné prostredie. 

Enviroportál je zároveň vstupnou bránou pre pracovníkov zodpovedných za prevádzku a 

aktualizáciu údajov vo viacerých informačných systémoch. Pracovníci z obvodných a krajských 

úradov životného prostredia, MŽP SR, rezortných organizácií majú svoj autorizovaný prístup a sú 

im pridelené určité práva na prácu s údajmi. Informačná hodnota Enviroportálu je vysoká, pretože 

na jednom mieste sústreďuje množstvo informácií z rôznych oblastí životného prostredia. 

Informácie sú podávané prístupnou formou tak, aby sa v nich zorientovali nielen odborníci v danej 

oblasti, ale aj laická verejnosť. Jedným z cieľov enviroportálu je aj zvýšenie environmentálneho 

povedomia obyvateľstva. Dôležité je aj to, ako sú aj niekedy komplikované informácie podávané. 

Príkladom je proces EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie zakotvený v Zákone č. 

391/2000 Z. z. Veľká časť populácie nepozná tento proces a nezapája sa doň, aj keď sa dotýka 

každého. Verejnosť sa snaží problém s neželanou stavbou, ubúdaním zelených plôch, budovaním 

skládky, spaľovne alebo vodnej nádrže riešiť až počas realizácie stavby a má často oprávnenú 

obavu z poklesu kvality prostredia svojho bezprostredného okolia. Presnú informáciu o tom ako 

navrhovaná stavba ovplyvní jeho životný priestor mohli občania v minulosti získať len osobnou 

návštevou dokumentačného centra SAŽP v krajských mestách alebo priamo na MŽP SR v 
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Bratislave. Prevádzkovaním informačného systému EIA v rámci enviroportálu sa zabezpečilo, že 

informácie o posudzovaných aj ukončených  EIA akciách sú k dispozícii pre verejnosť na internete 

OnLine. Enviroportál je zároveň miestom autorizovaného vstupu pre zodpovedných pracovníkov na 

aktualizáciu a editáciu EIA procesu. Legislatívnymi úpravami v poslednom období došlo na 

enviroportáli aj k zmenám, ktoré možno nazvať krokom späť. Verejnosť stratila možnosť dostať sa 

priamo a jednoducho k celej dokumentácii o jednotlivých posudzovaných EIA akciách. Má 

informáciu o tom, že nejaká EIA akcia prebieha, ale dokumentáciu musí v mnohých prípadoch 

získavať podobne komplikovaným spôsobom ako v minulosti. To veľmi negatívne ovplyvňuje 

možnosti verejnosti pri vyjadrovaní vlastných postojov a pri argumentácii v rámci prebiehajúcich 

procesov EIA. 

Dôležitou časťou Enviroportálu je sekcia venovaná výstupom z nosných subsystémov ISŽP:  

- IS monitoringu (ISM),  

- IS o území (ISÚ), 

- IS o stave (ISS) - správy o stave životného prostredia, 

- IS odborov (úradov) životného prostredia (ISOŽP, dnes ISÚŽP). 

Katalóg dátových zdrojov (KDZ) ako metainformačný systém je sekciou, v ktorej užívateľ nájde  

rôzne druhy správ o stave životného prostredia na Slovensku: 

- Správa o stave životného prostredia SR, 

- Správa o stave životného prostredia podľa D-P-S-I-R štruktúry,  

- Regionálne správy o stave životného prostredia,  

- Správy o vplyvoch hospodárskych odvetví na životné prostredie SR (Sektorové správy), 

- Informačné brožúry o životnom prostredí Slovenskej republiky. 

Jednotlivé správy sa líšia svojou formou, obsahom, štruktúrou aj účelom, pre ktorý boli 

vypracované, pričom niektoré z nich monitorujú stav životného prostredia na Slovensku už od roku 

1992 (viac v časti III., kapitola 13. 

Ďalšími sekciami sú výstupy zo skupiny informačných systémov na podporu implementácie 

zákonov a činností, ktoré sú v rezorte zabezpečované viac ako jednou inštitúciou: 

- IS EIA pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, 

- IS PZPH pre prevenciu závažných priemyselných havárií, 

- IS IPKZ pre integrované posudzovanie a kontrolu znečistenia. 

Vytvárané IS sú postavené na princípe zberu, spracovania, verifikovania a 

poskytnutia/sprístupnenia environmentálnych informácií užívateľom. Títo užívatelia k nim 

pristupujú na základe autorizácie (oprávnenosti prístupu) podľa ich pracovného zaradenia a 

postavenia v procese implementácie určitého zákona alebo činnosti alebo k environmentálnym 

informáciám pristupujú voľne v skupine verejnosť. 
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V sekcii dokumenty sú v súčasnosti sprístupnené informácie o medzinárodných dohovoroch s 

environmentálnym zameraním, ktoré sú zaradené do nasledujúcich základných tém: 

- Životné prostredie všeobecne, 

- Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy, 

- Ochrana vôd, 

- Odpady a odpadové hospodárstvo, 

- Ochrana prírody, 

- Ionizujúce žiarenie a jadrová bezpečnosť, 

- Energetika a životné prostredie, 

- Zdravie a životné prostredie, 

- Ochrana pôd. 

Dokumenty je možné ďalej triediť podľa názvu dohovoru, miesta a dátumu prijatia a dátumu 

prijatia na Slovensku. Plné znenia dohovorov, resp. ich protokoly sú k dispozícii v PDF formáte. 

Veľkú aplikáciu čo do rozsahu prác, predstavuje Atlas krajiny SR OnLine. Atlas krajiny SR 

predstavuje nové kartografické dielo, ktoré podáva komplexný obraz územia Slovenska. Cieľom 

Atlasu krajiny SR je zdokumentovať doterajší vývoj a stav krajiny, komplexne ju zhodnotiť a 

stanoviť jej potenciály pre ďalší rozvoj. Enviroportál v súčasnosti ponúka 366 OnLine mapových 

kompozícií, ktoré využívajú cca 800 GIS (Geografický informačný systém) vrstiev. Mapové 

kompozície sú rozdelené do 10 kapitol a subkapitol identických s polygrafickou formou atlasu 

krajiny a sú obohatené o fotodokumentáciu a textovú časť. 

Úvodnej stránke Enviroportálu dominuje spravodajstvo, ktoré monitoruje dianie v oblasti životného 

prostredia. Súčasne so spravodajstvom od vlastných redaktorov je Enviroportál obohatený o 

spravodajský servis Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR), zameraný na 

environmentálnu tematiku. Štandardnými súčasťami portálu sú aj archív článkov s vyhľadávaním a 

komentármi, anketa a počasie. 

Okrem informačnej stránky je ambíciou Enviroportálu byť zároveň komunikačných médiom. V 

súčasnosti sú prevádzkované aplikácie ako kalendár akcií a diskusné fórum. Kalendár akcií je vo 

vymedzenom rozsahu k dispozícii každému, kto pripravuje podujatie so zameraním na životné 

prostredie a potrebuje ho dať do pozornosti. Pripravované podujatia monitorujú redaktori 

Enviroportálu, ale aj sami organizátori môžu upozorniť na svoje akcie (seminár, konferenciu, kurz, 

brigádu, či iné environmentálne zamerané podujatie). 

V diskusnom fóre návštevníci portálu vyjadrujú svoje názory k daným environmentálnym témam, 

prípadne žiadajú o radu alebo informáciu. Redakcia Enviroportálu postupuje takéto žiadosti 

odborníkom v danej oblasti z rezortu MŽP SR. 

Nosnou časťou Enviroportálu sú Informačné systémy, resp. výstupy z jednotlivých informačných 
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systémov. Enviroportál prispieva k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov a 

populárno-náučným prístupom podporuje environmentálnu výchovu. Z tejto oblasti je k dispozícií 

niekoľko aplikácií. 

Environmentálna videotéka ponúka asi 500 filmov z archívu SAŽP. Nachádzajú sa v nej filmy 

dokumentárne, prírodopisné, publicistické, umelecké, animované, výchovno-vzdelávacie, cestopisy, 

rozprávky, eseje, satiry. Požičiavanie filmov je bezplatné, hradí sa iba poštovné. 

Ďalšou aplikáciou, zameranou na environmentálnu výchovu sú výstupy z projektu Živá príroda. Je 

to najväčší a najúspešnejší detský projekt zameraný na mapovanie a ochranu biodiverzity v Európe, 

ktorý bol ocenený viacerými domácimi aj medzinárodnými cenami: Green Apple Awards 2004, 

Winners YOUTH 2004, ITAPA 2004. Enviroportál prezentuje výsledky projektu v podobe OnLine 

máp výskytu jednotlivých taxónov, ktoré zaznamenali deti. Údaje je možné prezerať podľa 

jednotlivých ekosystémov, druhov, mapovaných lokalít a pracovných skupín. 

Galéria Zeleného sveta je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže. Deti od 3 do 15 

rokov maľujú a kreslia svoj Zelený svet - Svet mladých ideálov a predstáv. Enviroportál ponúka 

Galériu Zeleného sveta, v ktorej sú všetky ocenené práce.  

Samostatná sekcia Mapový server užívateľom umožňuje interaktívnu tvorbu mapových kompozícií 

s environmentálnou tematikou.  

 


