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Dopyt po kvalite informácií o životnom prostredí rastie

Napríklad Ústredný portál verejnej správy 
(ÚPVS) http://portal.gov.sk zabezpečuje centrál-
ny a jednotný prístup k rôznym informačným 
zdrojom a službám verejnej správy a teda uľahču-
je prístup občanov alebo podnikateľských subjek-
tov k relevantným agendám. Ponúka formuláre a 
postupy styku s úradmi pre rôzne životné situácie 
(napr. získavanie povolení týkajúcich sa životného 
prostredia). Nasadenie a prevádzka Informačného 
systému úradov životného prostredia uľahčuje 
zase vertikálne toky údajov medzi rôznymi stup-
ňami orgánov štátnej správy vo veciach starostli-
vosti o životné prostredie.

V súčasnej dobe proces informatizácie verej-
nej správy (eGovernment) už značne pokročil a 
do popredia sa dostáva otázka kvality a efek-
tívnosti jednotlivých činností a s nimi spojených  
informačných systémov. S tým je spojená aj po-
žiadavka na ich integrovateľnosť na národnej, ale 
aj celoeurópskej úrovni a následná možnosť vzá-
jomného využívania jednotlivých báz údajov rôz-
nymi fyzickými aj právnickými subjektmi. Dnes sa 
ukazuje, že realizácia projektov, vychádzajúcich z 
dokumentu Národná koncepcia  informatizácie 
verejnej správy  a mnohých paralelných inicia-
tív Európskej komisie, ako je napr. vytvorenie 
Európskeho zdieľaného systému informácií o ži-
votnom prostredí (SEIS), bude mať veľký význam 
nielen z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a 
rastúcej celosvetovej populácie, ale reálne prispe-
je k riešeniu problémov spojených aj s aktuálnou 
ekonomickou krízou (napr. úspory nákladov, vy-
tváranie nových pracovných príležitostí) a k bu-
dovaniu environmentálne uvedomelej občianskej 
spoločnosti.

Slovenská agentúra životného prostredia do-
kázala nie vždy v jednoduchých a priaznivých 

pomeroch vybudovať a kultivovať vlastné veľmi 
kvalitné riešiteľské kapacity. Pracovníci Centra 
environmentalistiky a informatiky Slovenskej 
agentúry životného prostredia sa priebežne podie-
ľajú nielen na tvorbe informačných systémov pre 
potreby MŽP SR (napr. IS EIA) a informačných 
systémov jednotlivých rezortných inštitúcií, ale aj 
prierezových medzirezortných informačných sys-
témov (napr. metainformačný systém Enviroinfo). 
Mimoriadne dôležitá je aktívna účasť našich 
expertov v riešiteľských tímoch projektov dvoj-
strannej cezhraničnej spolupráce so susednými 
krajinami (napr. projekt EMAT, ENVPlus) alebo 
v projektoch na podporu budovania Európskej 
infraštruktúry pre priestorové informácie INSPIRE 
(projekt HLandata). 

Slovenská agentúra životného prostredia sa 
stala partnerom Európskej environmentálnej 
agentúry (EEA) a zároveň jej Národným ohnis-
kovým bodom/NFP (National Focal Point) za 
Slovensko. Na zabezpečenie plnenia povinností, 
vyplývajúcich z členstva v EEA bola, vytvorená 
sieť Hlavných kontaktných bodov/PCPs (Primary 
Contact Point) a Národných referenčných centier/
NRCs (National Reference Point). Rolou NRC pre 
oblasť Environmentálnych informačných systé-
mov bola v rámci Slovenska poverená SAŽP. 

Toto je prierez  konkrétnych výstupov, ktorý-
mi v súčasnosti  prispieva Slovenská agentúra 
životného prostredia k implementácii informačno-
komunikačných technológií v oblasti životného 
prostredia Slovenskej republiky aj v súvislosti so 
zabezpečením  čo najefektívnejšieho prenosu po-
znatkov medzi EEA a Slovenskou republikou.
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V živote občanov Slovenskej republiky sa  čím ďalej viac prejavuje potreba kvalitných informácií z oblasti životného prostredia. Je 
to spôsobené na jednej strane zvýšeným povedomím o vplyvoch znečistenia životného prostredia na ľudské zdravie a kvalitu života, 
k čomu prispievajú, okrem štátnych odborných inštitúcií, školy, občianske združenia a masovokomunikačné prostriedky a na druhej 
strane systematickým zavádzaním informačných a komunikačných technológií do všetkých oblastí verejnej správy.




