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Pozvánka na konferenciu

Od 10. do 12. júna 2008 sa v priestoroch Technickej univerzi-
ty vo Zvolene bude konať už 4. ročník konferencie Enviro-i-fórum. 
Hlavným odborným garantom konferencie je Slovenská agentúra 
životného prostredia. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky. Cieľom podujatia je obo-
známiť odbornú verejnosť s existujúcimi informáciami o životnom 
prostredí a s novinkami v oblasti environmentálnej informatiky.

Konferencia je zameraná na prezentáciu environmen-
tálnych informácií a využívanie informačných technoló-
gií pri ich spracovaní. Je určená pre odbornú verejnosť, 
najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, ve-
deckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, ale je 
vhodná aj pre širokú verejnosť, ktorej nie je ľahostajné 
okolité životné prostredie. Konferencia dáva priestor na 
výmenu skúseností a prezentáciu realizovaných alebo 
pripravovaných projektov.

Začiatky konferencie
Na Slovensku donedávna chýbalo podujatie, ktoré by 

komplexne prezentovalo výsledky prác z oblasti infor-
matizácie údajov o životnom prostredí odbornej verej-
nosti. Slovenská agentúra životného prostredia Centrum 
environmentálnej informatiky (SAŽP - CEI) sa zaoberá 
budovaním informačného systému životného prostredia. 
Preto sa vytvorila tradícia podujatia, ktoré na odbornej 
úrovni sprístupňuje a zviditeľňuje prácu rezortných, ale 
aj mimorezortných inštitúcií v danej oblasti. 

1. ročník konferencie sa konal v júni 2005. Obavy, s 
akým záujmom sa podujatie stretne, sa ukázali neopod-
statnené. Každoročne bezmála 80 referátov a vyše 200 
účastníkov potvrdzuje, že takého podujatie je potrebné. 
Nad konferenciou prevzal záštitu minister životného 
prostredia SR. Samotný názov konferencie symbolizuje 
jej poslanie – je odborným fórom o dostupnosti environ-
mentálnych informácií a využívaní informačných techno-
lógií pri ich spracovaní.

Enviro-i-fórum sa koná na akademickej pôde v pries-
toroch Technickej univerzity vo Zvolene, ktorej štyri 

fakulty – lesnícka, drevárska, ekológie a environmen-
talistiky, environmentálnej a výrobnej techniky, pripra-
vujú budúcich odborníkov pre rôzne oblasti životného 
prostredia. 

Program 4. ročníka
Tvorcovia programu konferencie sa snažia každý rok 

predstaviť nejakú novinku pre užívateľov na Slovensku. 
Na prvom ročníku konferencie to bol Enviroportál - infor-
mačný portál o životnom prostredí. Druhý ročník uviedol 
do života metainformačný systém informácií o životnom 
prostredí - EnviroInfo. Priebeh tretieho ročníka bol prvý-
krát vysielaný naživo cez internet.

Verní tradícii, organizátori aj tento rok pripravujú pred-
stavenie zaujímavej novinky z rezortu MŽP SR. Z pohľa-
du niektorých inštitúcií sa obzrieme o 15 rokov späť, na 

ENVIRO-i-FÓRUM 2008
Brána do sveta environmentálnej informatiky

Posledný deň konferencie sa koná workshop zameraný na problematiku štátnej správy v životnom prostredí

Diskusie prebiehajú aj pri informačných stánkoch pred aulou Technickej univerzity vo Zvolene

začiatky rozvoja environmentálnej informatiky u nás, a 
porovnáme ju s jej súčasnými perspektívami. Všetkých, 
ktorí pracujú s priestorovými informáciami, bude zaují-
mať aktuálny stav implementácie smernice INSPIRE a 
jej porovnanie s dostupnosťou priestorových údajov na 
Slovensku. V programe bude bližšie predstavených aj 
niekoľko užitočných IT aplikácií z oblasti verejného zdra-
via. Ďalšou novinkou podujatia je technologické okienko. 
Bude venované téme dôležitosti informačnej bezpečnos-
ti, ktorej sa nie vždy venuje dostatočná pozornosť.

Prehľad programových blokov 4. ročníka konferencie:
• 15 rokov environmentálnej informatiky
• Interoperabilita podporená prostriedkami 
    štrukturálnych fondov
• Transpozícia smernice INSPIRE
• Zdroje dát pre GIS
• Technologické okienko – Informačná bezpečnosť
• IKT v environmentálnej výchove a vzdelávaní
• Informačné systémy, registre a údaje o životnom
    prostredí
• Zdravie a životné prostredie

Workshop
Trojdňový maratón prezentácií, množstvo zaujíma-

vých príspevkov, posterové prezentácie, inšpirujúce 
nápady, diskusie, nové kontakty... Ukázalo sa ako dob-
ré riešenie posledný deň, formou workshopu, venovať 
problematike štátnej správy. Mnohé inštitúcie ukázali 
svoje konkrétne výsledky, technologické riešenia, webo-
vé stránky ako zdroje informácií. A neboli to len štátne 
organizácie, ale aj súkromné spoločnosti, resp. mimo-
vládne organizácie. Organizátori pozývajú už tradične 
aj kolegov z Českej republiky, ktorí tu prezentujú svoje 
skúsenosti v danej oblasti. 

Všetky potrebné informácie sú dostupné na internetovej stránke 
konferencie www.sazp.sk/enviroiforum. 
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