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Integrácia obsahovo príbuzných registrov a 
databáz 

Štrbské Pleso, Apríl 2014               Databázy a Registre IS VS 

Integrovať systémy z pohľadu informačných technológií 
znamená prepájať „rôzne“ svety t.j. aplikácie realizované na 
rôznych technológiách. 



Integrácia obsahovo príbuzných registrov 
Štrbské Pleso, Apríl 2014     Databázy a Registre IS VS 

Register skládok odpadov 
Natura 2000 

Databáza TBD 

Digitálny Archív Geofondu Databáza IMZZ 
Štátny zoznam CHÚ a CHS 

IS EZ 



2010 - Štúdia uskutočniteľnosti 
Štrbské Pleso, Apríl 2014     Štúdia uskutočniteľnosti 

 - prepojenia Informačného systému environmentálnych 
záťaží (IS EZ) s inými  informačnými systémami (IS)  

VEĽKÝ ROZSAH PROSTREDIA IS V REZORTE MŽP SR: 
 z 80 aplikácií v rámci 16 rezortných organizácií MŽP 
 
 do štúdie vybraných 19 registrov resp. databáz 
 
 stanovené poradie podľa preferencií prepájania obsahovo 
relevantných registrov a databáz - použitá SWOT analýza 

SWOT analýza - použitá ako nástroj pre hodnotenie silných a 
slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v danom 
projekte prepájania IS EZ s posudzovaným aplikačným rozhraním. 



Prepojenie zdrojových evidencií obsahovo 
príbuzných registrov a databáz s IS EZ 

Štrbské Pleso, Apríl 2014     Integrácia s IS EZ 

MONITOROVACIE SYSTÉMY 
Podzemná voda: 
- Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia (IMZZ), Výskumný ústav vodného 

hospodárstva 
- Čiastkový monitorovací systém - Antropogénne sedimenty charakteru 

environmentálnych záťaží, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
 
Pôda: 
- Čiastkový monitorovací systém - Pôda, Výskumný ústav pôdoznalectva a 

ochrany pôdy 
 
Technický stav vodných stavieb: 
- Technicko bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami SR (TBD), 

Vodohospodárska výstavba, š.p. 
 
REGISTRE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
- Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny - chránené 

územia a stromy, Štátna ochrana prírody SR 
- Natura 2000 
- Ramsarské lokality, Biosférické rezervácie, Lokality prírodného dedičstva 
 



Prepojenie zdrojových evidencií obsahovo 
príbuzných registrov a databáz s IS EZ 

Štrbské Pleso, Apríl 2014     Integrácia s IS EZ 

REGISTRE KATASTRA 
- Vektorová katastrálna mapa - parcely registra C KN, Geodetický 

kartografický ústav Bratislava 
- Vektorová katastrálna mapa - parcely registra E KN, Geodetický kartografický 

ústav Bratislava 
 

 
INÉ REGISTRE s LEGISLATÍVNOU PODPOROU  
-  Register skládok odpadov (RSO), Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
-  Digitálny archív Geofondu, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
-  Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom, Slovenská agentúra 

životného prostredia) 
-  Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií, 

Slovenská agentúra životného prostredia) 
 

 
 



Štrbské Pleso, Apríl 2014    Integrácia Registra skládok odpadov 

Register skládok odpadov (RSO) 

Je environmentálna záťaž skládkou odpadu 
resp. je skládka odpadu klasifikovanou EZ?  

RSO: 
 správca ŠGÚDŠ, Bratislava 
 
 zriaďovaný na základe zákona č. 44/1998 Zb. („banský 
zákon“) a zákona č. 569/2007 Z.z („geologický zákon“) 
 
 vedie všetky zaevidované skládky na území SR 
 
 budovaný od roku 1992 
 
 má štátnu svoju štátnu správu 
 



Štrbské Pleso, Apríl 2014    Integrácia Registra skládok odpadov 



Štrbské Pleso, Apríl 2014    Integrácia ŠZOCHPaK a Natura 2000 

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ŠZOCHPaK) 
Sústava chránených území členských krajín EU (Natura 2000) 

Je územie environmentálnej záťaže 
klasifikované ako kategória národnej resp. 
európskej sústavy CHÚ?  

ŠZOCHPaK  
Natura 2000: 

 správca ŠOP SR, Banská Bystrica, 
 zriaďovaný na základe zákona č. 543/2002 Zb. („zákon o ochrane 
prírody“),  

 smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o 
ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o 
vtákoch - Birds Directive),  

 smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o 
ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
(známa tiež ako smernica o biotopoch - Habitats Directive). 

 



Štrbské Pleso, Apríl 2014    Integrácia databázy NATURA 2000 



Štrbské Pleso, Apríl 2014     Integrácia databázy IMBZZ 

Databáza integrovaného monitoringu bodových 
zdrojov znečistenia (IMBZZ) 

Je monitorovaná kvalita podzemných vôd územia 
EZ monitorovacím systémom základnej alebo 
doplnkovej monitorovacej siete?  

IMBZZ:  
 správca VÚVH, Bratislava 
 
 zriaďovaná na základe požiadaviek Rámcovej smernice 
o vode 2000/60/ES pre dosiahnutie dobrého stavu vôd do 
roku 2015 
 
 monitoring podzemných vôd v blízkosti potenciálnych 
znečisťovateľov (priemyselný podnik, skládka odpadov, 
odkalisko, stará environmentálna záťaž...). 
 
 zdroj údajov - prevádzkovateľ 
 



Štrbské Pleso, Apríl 2014    Integrácia databázy IMBZZ 



Štrbské Pleso, Apríl 2014      Integrácia ČMS - Pôda 

Čiastkový monitorovací systém - Pôda 

Je monitorovaná kvalita pôd?  

ČMS-Pôda:  
 správca VÚPOP Banská Bystrica, LVÚ Zvolen 
 
 monitorovací systém pôd sa začal vytvárať na základe 
Uznesenia vlády SR č. 620 zo 7. septembra 1993  
 
 sledovanie vývoja vlastností pôd (poľnohospodárskych a 
lesných), ktoré sú dôležité z hľadiska ich úrodnosti, ale aj 
sledovanie kontaminácie pôd rizikovými látkami  
 
 318 monitorovacích lokalít na poľnohospodárskych 
pôdach a 112 monitorovacích lokalít na lesnej pôde,  
5 - ročný interval monitorovania 



Štrbské Pleso, Apríl 2014      Integrácia ČMS - Pôda 



Štrbské Pleso, Apríl 2014     Digitálny archív Geofondu (DaG) 

Digitálny archív Geofondu (DaG) 

Je možné získať výsledky (v podobe 
záverečných správ) z realizovaných 
geologických úloh na lokalite klasifikovanej 
ako EZ?  

DaG: 
 správca ŠGÚDŠ, Bratislava 
 
 správa archívu spadá pod zákon č. 503/2007 Z.z. o 
archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 
 
 Obsah DaG (stav 2008): bibliografické údaje (metadáta):  
80.000 záverečných správ (od 1960) 
  skenované záverečné správy (PDF a OCR):  600 súborov 
(od roku vydania 2004) 

 



Štrbské Pleso, Apríl 2014    Integrácia Digitálneho archívu Geofondu 



Štrbské Pleso, Apríl 2014       Ortofotomapa 

Digitálna ortofotomapa (DO) 

Je možné identifikovať vzájomné vzťahy 
priestorových prvkov na mapách veľkých mierok? 
 
Potrebujete preskúmať miesto z pozemskej perspektívy na úrovni 
ulice, resp. cesty pri ktorej leží objekt vášho záujmu  
(environmentálna záťaž, skládka odpadu, monitorovacie miesto...)?  

DO: 
 do 2013: Spojitá digitálna vektorová mapa (SVM 50), 

identifikácia priestorových prvkov len do mierkovej 
úrovne 1:50 000 
 

 Google Maps Api: prístup k ortofotomape s vysokým 
rozlíšením, priblížne 1 m 
 

 Google Maps Api:  identifikácia vzájomných vzťahov 
medzi priestorovými prvkami na mape veľkej mierky 
 

  Street View:  poskytuje od roku 2012 detailné 
panoramatické pohľady ulíc (360° horizontálne a 290° 
vertikálne) v mnohých mestách SR. 



Štrbské Pleso, Apríl 2014     Vektorová katastrálna mapa 

Vektorová katastrálna mapa (VKM) 

Je možné identifikovať katastrálne územie, 
parcelu na ktorej sa EZ nacháda, resp. 
vlastnícke vzťahy k tejto parcele?  

VKM:    
 správca Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

 
 údaje poskytované na základe Zmluvy č. 97-31-

13524/2006 o poskytnutí hromadných údajov z katastra 
nehnuteľností vo formáte Kokeš a dbf, 
 

 parcely registra C KN (realizované) a parcely registra E 
KN (pripravované) 
 

 ročná aktualizácia vrstiev. 
 
 



Štrbské Pleso, Apríl 2014    Integrácia Google Map/StreetView, VKM 

§5 Zákona č. 409/2011 
 
Konanie o určení povinnej osoby 
(1) Konanie o určení povinnej osoby začne krajský úrad životného prostredia 
a) z vlastného podnetu, 
b) na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza 
environmentálna záťaž, ministerstva alebo na základe oznámenia podľa §7. 
 
(2) Návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti obsahuje 
b) názov environmentálnej záťaže podľa registračného 
listu environmentálnej záťaže, 
c) názov a kód katastrálneho územia podľa údajov z evidencie katastra 
nehnuteľností, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa 
environmentálna záťaž nachádza. 
 

(3) Rozhodnutie o určení povinnej osoby okrem všeobecných náležitostí 
obsahuje 

a) názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu 
environmentálnej záťaže, 
b) názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný 
kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa environmentálna záťaž 
nachádza, 



Štrbské Pleso, Apríl 2014    Integrácia Google Map/StreetView, VKM 



Ďakujem za pozornosť…! 
 

Vysoké Tatry, 24. apríl 2014 

Medzinárodná konferencia Znečistené 
územia 
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