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Enviro-i-fórum 2006 sa bude konať 18. – 20. októbra 
2006 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Na 
základe pozitívnych ohlasov na 1. ročník konferencie sa 
organizátori rozhodli pokračovať v jej organizovaní aj v roku 
2006. Cieľ je rovnaký - oboznámiť odbornú verejnosť s exis-
tujúcimi informáciami o životnom prostredí a s novinkami 
v oblasti environmentálnej informatiky. Konferencia nadvä-
zuje na úspešný 1. ročník a je zameraná na prezentáciu 
dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie 
informačných technológií pri ich spracovaní. Je určená 
pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej sprá-
vy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných 
spoločností, tvorcov informačných systémov o životnom 
prostredí a ich koncových užívateľov, ale je vhodná aj pre 
širokú verejnosť, ktorej nie je ľahostajné okolité životné pro-
stredie. Konferencia dáva priestor na výmenu skúseností a 
prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných infor-
mačných projektov, na zber, spracovanie, analýzu, publiko-
vanie a sprístupňovanie environmentálnych informácií.

Aký bol prvý ročník konferencie Enviro-i-fórum 2005?
Prvý ročník konferencie Enviro-i-fórum sa uskutočnil v 

dňoch 15. - 17. júna 2005. Nad konferenciou 
organizovanou v priestoroch Technickej univer-
zity vo Zvolene prevzal záštitu minister životné-
ho prostredia SR. Samotný názov konferencie 
symbolizuje jej poslanie – je odborným fórom 
o dostupnosti environmentálnych informácií 
a využívaní informačných technológií pri ich 
spracovaní.

Na Slovensku, na rozdiel od iných krajín, 
chýbalo podujatie, ktoré by komplexne prezen-
tovalo výsledky prác z oblasti informatizácie 
údajov o životnom prostredí odbornej verejnos-
ti. Centrum environmentalistiky a informatiky 
Slovenskej agentúry životného prostredia (CEI 
- SAŽP) je organizácia zaoberajúca sa budova-
ním rezortného informačného systému. Preto 
sa rozhodla vytvoriť tradíciu podujatia, ktoré 
bude na odbornej úrovni sprístupňovať a zvi-
diteľňovať prácu rezortných, ale aj mimorezort-
ných inštitúcií v danej oblasti.

Nie náhodou sa prvý ročník Enviro-i-fóra konal na akade-
mickej pôde v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. 
Jej štyri fakulty – lesnícka, drevárska, ekológie a environ-

mentalistiky, environmentálnej 
a výrobnej techniky, pripravujú 
budúcich odborníkov pre rôzne 
oblasti životného prostredia. V 
mnohých rezortných inštitúciách 
v súčasnosti pracujú absolventi 
tejto univerzity. Aj súčasné vede-
nie TU vo Zvolene od začiatku 
chápalo význam takéhoto fóra 
a aktívne sa podieľalo na jeho 
spoluorganizovaní.

Enviro-i-Fórum 2005 bolo ur-
čené odbornej verejnosti, najmä 
zástupcom verejnej správy, sa-
mosprávy, vedeckých inštitúcií, 
univerzít, súkromných spoloč-
ností, tvorcom a správcom in-
formačných systémov majúcich 
vzťah k životnému prostrediu a ich koncovým užívateľom. 
O slávnostné otvorenie konferencie sa postaral minister ži-
votného prostredia SR László Miklós, ktorý aj slávnostne 

uviedol do života nový informačný portál o životnom pro-
stredí - enviroportal.sk 

Samotný program konferencie prebiehal súbežne v nie-
koľkých programových blokoch. S najväčším záujmom sa 
stretli najmä sekcie Informačné systémy o životnom pro-

stredí a Informácie o životnom 
prostredí na internete.

 Trojdňový maratón prezen-
tácií, množstvo zaujímavých prí-
spevkov, posterové prezentácie, 
inšpirujúce nápady, diskusie, 
nové kontakty... Mnohé inšti-
túcie ukázali svoje konkrétne 
výsledky, technologické rieše-
nia, webové stránky ako zdroje 
informácií. A neboli to len štátne 
organizácie, ale aj súkromné 
spoločnosti, resp. mimovládne 
organizácie, napr. Greenpeace. 
Keďže životné prostredie nemá 
hranice, organizátori pozvali aj 
kolegov z Českej republiky, aby 

Brána do sveta environmentálnej informatiky
Pozvánka na 2. ročník

prezentovali svoje skúsenosti v danej oblasti. Samozrejme, 
že sa hovorilo aj o problémoch a negatívnych skúsenos-
tiach, najmä sekcia informačných systémov úradov život-
ného prostredia bola v tomto smere zaujímavá... Taká bola 

atmosféra 1. ročníka Enviro-i-fóra.
Snahou organizátorov bolo prizvať ľudí pra-

cujúcich v environmentálnej oblasti, aby pre-
zentovali výsledky svojej práce a práce svojich 
inštitúcií. Prizvať tiež ľudí, ktorí sa zaujímajú o 
životné prostredie, predstaviť inštitúcie rezortu 
životného prostredia. Vítaní však boli aj všetci 
ostatní, ktorí sa venujú problematike práce s 
dátami v tejto oblasti a využívajú k tomu infor-
mačné technológie.

Pri plánovaní 1. ročníka konferencie boli ur-
čité obavy, s akým záujmom sa na Slovensku 
stretne. Bezmála 80 referátov a celkovo 210 
účastníkov nám však potvrdilo, že takého po-
dujatie je potrebné. Účastníci konferencie boli 
požiadaní o vyplnenie dotazníkov, ktoré orga-
nizátorom slúžili ako pomôcka pri plánovaní 
ďalších ročníkov. Až 70 % účastníkov podporilo 
každoročné organizovanie konferencie a 30 % 

dalo prednosť dvojročnej perióde. Závažnou informáciou 
z dotazníkov bol fakt, že až 75 % účastníkov si myslí, že 
dostupnosť informácií a služieb štátu, úradov životného pro-
stredia a samospráv na internete je nedostatočná! A to sa 
konferencie zúčastnilo až 67 pracovníkov krajských, resp. 
obvodných úradov životného prostredia. Táto informácia je 
jednak výzvou pre všetkých, ktorí pracujú v tejto oblasti, a 
pre organizátorov bola zároveň potvrdením významu kona-
nia Enviro-i-fóra.

Týmto krátkym obhliadnutím sa za prvým ročníkom si 
dovoľujeme priaznivcov environmentálnej informatiky po-
zvať do Zvolena na Enviro-i-fórum 2006. Všetky potrebné 
informácie vrátane prihlášky sú dostupné na internetovej 
stránke konferencie www.sazp.sk/enviroiforum. Veríme, že 
sa v dňoch 18. - 20. októbra 2006 stretneme vo Zvolene a 
prajeme všetkým účastníkom konferencie, aby si z Enviro-
i-fóra 2006 odniesli veľa informácií o životnom prostredí 
a poznatkov ako a kde tieto informácie získať. (Pozn. red: 
Program konferencie nájdete v prílohe na s. 3 - 4.)
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