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Informačný systém environmentálnych záťaží na Slovensku 



Legislatívny rámec 
• novelizácia zákona č. 569/2007 Z. z. o 

geologických prácach (geologický zákon) v 
znení neskorších predpisov (zákon č. 384/2009 
Z. z.) - zriaďuje IS... 
 

• novelizácia vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., 
ktorou sa vykonáva geologický zákon (vyhláška 
č. 340/2010 Z. z. Ministerstva 
pôdohospodárstva, životného prostredia a 
regionálneho rozvoja SR) - stanovuje 
základné obsahové časti... 
 

• zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých 
opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 
definuje postavenie IS v procesoch... 
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Obsahové časti IS EZ 
• Enviroportál - sektorový portál rezortu MŽP 

 

• Registre environmentálnych záťaží (podpora procesov 
zákona č. 409/2011 a zákona č. 384/2009 Z. z) 

 

• Atlas sanačných metód (Frankovská a kol., 2011, a jeho 
webová aplikačná podoba) 

 

• Register priznaných odborných spôsobilostí na 
vykonávanie geologických prác (Geologický zákon 569/2007 
Z.z.) 

 

• Register geologických oprávnení vydaných fyzickej osobe - 
podnikateľovi a právnickej osobe (Geologický zákon 
569/2007 Z.z.) 

 

• Integračné rozhranie, ktoré  sprístupňuje informácie držané v 
zdrojových evidenciách obsahovo relevantných databáz IS 
VS (pripravované) 
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Zákon č. 409/2011 

Praha, 13. jún 2012     Zákon  a jeho procesy 

DEFINUJE PROCESY, KTORÉ SÚVISIA: 

• s identifikáciou environmentálnych záťaží, 

• so spôsobom určovania povinnej osoby, 

• s právami a povinnosťami pôvodcu EZ, povinnej osoby resp. ministerstva, 

• a definovaním pôsobnosti orgánov štátnej správy.     

KDE ZÍSKAŤ  INFORMÁCIE O EZ, PRI KTOREJ SA 

DOSTÁVAME DO POZÍCIE: 

pôvodcu, povinnej osoby, dotknutého orgánu, správneho orgánu??? 

EXISTUJE OFICIÁLNA ZDROJOVÁ EVIDENCIA NA ÚSEKU EZ 

KTORÁ OBČANOVI: 

 poskytuje relevantné popisné, ale aj priestorové informácie o EZ? 

 

 ak ÁNO, poskytuje tento zdroj aplikačné nadstavby, ktoré 

umožňujú spracovať informácie a poskytnúť ich v podobe 

súhrnných informačných zostáv??? 



Obec TVRDOŠOVCE 

Praha, 13. jún 2012       Registre EZ 

 

 do ktorých registrov sú EZ identifikované v obci zapísané? 

kto je držiteľom resp. pôvodcom EZ? 

 do ktorej kategórie priority riešenia sú EZ zaradené? 

 aký je vzťah záťaže k územiam klasifikovaným ako kategórie 

chránených území?  

 boli na lokalite už realizované niektoré práce, ktoré 

potvrdzujú a určujú kontamináciu? 

 prebieha pravidelný monitoring územia? 



Aké záťaže mám na území obce a v ktorých registroch sú zapísané?  

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



EZ registra B – „Potvrdená“  

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Sú informácie o EZ aktuálne kto bol ich anotátorom?  

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Kto je držiteľom EZ, je určený pôvodca?  

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Aký je vzťah EZ k územiam klasifikovaným ako CHÚ  

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Aká je priorita riešenia EZ - plán práce?  

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Boli už realizované práce na lokalite, kde hľadať výsledky prác?  
Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Monitoruje sa EZ, kto monitoruje, kde nájdem výsledky z 

monitoringu? 

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Mám v obci EZ, ktoré sú klasifikované ako sanovaná resp. rekultivovaná lokalita?  
Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Aké metódy rekultivácie boli použité na lokalite?   

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Môžem získať informácie o EZ ktorá je vedená v registri A?  

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Ak mám v obci EZ klasifikovanú ako sanovanú lokalitu, kde 

získam podrobné informácie o použitých sanačných metódach?  

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Mám možnosť zistiť umiestnenie EZ vo vzťahu k iným priestorovým prvkom?  

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Je možné získať súhrnné informácie v podobe reportov?  

Praha, 13. jún 2012     Registre EZ 



Je možné získať súhrnné informácie v podobe reportu? 

Praha, 13. jún 2012      Registre EZ 



Atlas sanačných metód 

Praha, 13. jún 2012     Atlas sanačných metód 

Spracovanie textu knižnej publikácie do 

podoby webovej aplikácie. Výhody 

tohto riešenia: 

 

- rýchle vyhľadávanie kľúčových slov 

v rozsiahlom texte, 

 

- tematické indexy ich vyhľadávanie a 

dynamické odkazovanie na 

dokument témy, 

 

- možnosť tlače vybraného textu 

kapitoly, 

 

- dynamické prepojenie na obsah 

publikácie cez grafické rozhranie 

atlasu sanačných metód. 

Projekt ŠGÚĎŠ spolufinancovaný EÚ - Kohéznym fondom EÚ v rámci OP Životné 

prostredie  

Cieľom projektu bolo spracovanie súboru 

sanačných metód na odstraňovanie 

environmentálnych záťaží formou Atlasu v 

tlačenej a elektronickej forme, ktorý sa 

sráva súčasťou Informačného systému 

environmentálnych záťaží SR 



Praha, 13. jún 2012     Atlas sanačných metód 



Registre geologických oprávnení a priznaných 

odborných spôsobilostí 

Praha, 13. jún 2012   Registre geologických oprávnení  

Zákon č. 569/2007 Z.z. §8 Register geologických oprávnení  

(1) Ministerstvo vedie register geologických oprávnení, ktorý je verejne prístupný. 

(2) Register geologických oprávnení obsahuje: 

a) pri fyzickej osobe-podnikateľovi osobné údaje, obchodné meno, miesto podnikania, 

identifikačné číslo a osobné údaje zástupcu, ak je ustanovený, 

b) pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie a osobné údaje 

štatutárneho orgánu a zástupcu, 

d) údaje o odbornej spôsobilosti podľa § 9, 

Vytvorenie aplikačného rozhrania, ktoré 

zverejňuje údaje o: 
-     priznaných odborných spôsobilostiach (Register odborne 

spôsobilých osôb) 

 

- geologických oprávneniach vydaných fyzickým osobám (Register 

geologických oprávnení vydaných FO) 

 

- geologických oprávneniach vydaných právnickým osobám (Register 

geologických oprávnení vydaných PO) 
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Zdieľanie zdrojových evidencií obsahovo 

príbuzných IS verejnej správy 

Praha, 13. jún 2012     Integrácia IS EZ 

Ciele integrácie: 

- Zabrániť duplicitnej evidencii údajov 

 

- Zdieľať a prezentovať údaje iných administratívnych zdrojov na 

jednom mieste- sprístupniť relevantné údaje v maximálnej 

miere z aplikačného rozhrania IS EZ  

 

- Zabezpečiť komunikáciu medzi prepájanými systémami 

nezávisle na užívateľovi (prebieha on-line v reálnom čase) 

 

 Spôsoby zabezpečenia integrácie: 

• využívanie otvorených štandardov v IS 

 

• aplikačné zdieľanie služieb, alebo vytvoreného 

užívateľského rozhrania 

 

• povinnosť vytvorenia a sprístupnenie číselníkov zo 

štátnych zdrojových evidencií 



Zdieľanie zdrojových evidencií obsahovo 

príbuzných štátnych IS 

Praha, 13. jún 2012     Integrácia IS EZ 

Výskumný ústav vodného hospodárstva 

- Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (IMZZ) – VÚVH 

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

- Register skládok odpadov (RSO) 

- Digitálny archív Geofondu 

- Čiastkový monitorovací systém - Antropogénne sedimenty zakrytého 

charakteru starých environmentálnych záťaží 

 

Štátna ochrana prírody a krajiny 

- Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny 

- Natura 2000 

 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 

- Technicko bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami SR (TBD) 

 

Realizácia prepojenia IS EZ na databázy a zdrojové evidencie: 
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Ďakujem za pozornosť…! 

 


