
Systematické meranie a zhromažďovanie najdô-
ležitejších atribútov jednotlivých zložiek životného 
prostredia je nevyhnutným predpokladom vytvorenia 
dostatočnej bázy informácií nutnej pre  kvalifikova-
nú rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej a verejnej 
správy. Veľkou pridanou hodnotou dlhoročného 

zhromažďovania odborne verifikovaných údajov je 
možnosť odhalenia vývojových trendov. V súvislosti 
s už absolvovanými prístupovými procesmi vstupu 
Slovenska do EÚ a nasledujúcou ekonomicko-poli-
tickou integráciu narastá množstvo požiadaviek na 
takéto údaje. Dopyty prichádzajú nielen od rezort-
ných inštitúcií, ale aj z univerzitného, resp. vedecko-
výskumného prostredia, študentov stredných škôl a 
od bežných občanov.

Po vecnej stránke príslušnú činnosť (prevádzka 
monitorovacej siete, zber, validácia a uskladnenie 
údajov) zabezpečuje za každú zložku tzv. čiastkový 
monitorovací systém (ČMS), spadajúci pod určenú 
rezortnú organizáciu (pozri tabuľku). Integrálnou 
súčasťou ČMS je tzv. parciálny informačný systém 
(PIS), ktorý má na starosti archiváciu a manažment 
zhromaždených údajov (najčastejšie v inteligentnej 
databáze s vlastným systémom manažmentu alebo 
prinajmenšom v súborovom systéme, napr. xls).

Rádioaktivita Rádioaktivita 
životného prostrediaživotného prostredia
Radiačný monitoring v SR je do veľkej miery  zvý-

hodnený, pretože celá oblasť jadrovej energetiky a 
jadrovej bezpečnosti má celkom pochopiteľne vysokú 
prioritu a je veľmi prísne sledovaná slovenskými or-
gánmi štátnej správy a tiež príslušnými inštitúciami 
EÚ. Vzhľadom na veľkú spoločenskú dôležitosť správ-
neho a nepretržitého fungovania radiačného monito-
ringu bolo doposiaľ na túto činnosť každoročne vy-
čleňované primerané finančné krytie. Je to napokon 
aj vďaka tomu, že radiačný monitoring a budovanie 
ČMS Rádioaktivita životného prostredia SR sa opiera 
o precízne vypracované  legislatívne pozadie na ná-

rodnej a európskej úrovni, a to o zákon č. 541/2004 Z. z. 
o mierovom využívaní jadrovej energie (Atómový zákon), zákon 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto 
zákone sa v § 5, pís. j) hovorí: „Úrad verejného zdra-
votníctva vykonáva monitorovanie radiačnej situácie 

a zber údajov na území SR na 
účely hodnotenia ožiarenia a 
hodnotenia vplyvu žiarenia 
na verejné zdravie v spolu-
práci s Ministerstvom vnútra 
SR, Ministerstvom obrany 
SR, Ministerstvom životného 
prostredia SR, Ministerstvom 
školstva SR, Ministerstvom 
pôdohospodárstva SR a Mi-
nisterstvom hospodárstva SR 
vytvára radiačnú monitorova-
ciu sieť a zabezpečuje a riadi 
činnosti radiačnej monitorova-
cej siete. Výkonnou organizá-

ciou v prípade Ministerstva životného prostredia je 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).“ Na  tento 
zákon nadväzuje vyhláška MZ SR č. 524/2007 Z. z. o ra-
diačnej monitorovacej sieti. Medzinárodné aspekty moni-
torovacej siete sú odvodené z Konvencie o včasnom 
oznamovaní jadrovej nehody a Dohovoru o pomoci v 
prípade jadrovej havárie alebo rádiologického nebez-
pečenstva.

Údajové toky Údajové toky 
SHMÚ–SAŽP–WEBSHMÚ–SAŽP–WEB
Tok údajov od ich vzniku na vybraných lokalitách 

územia Slovenskej republiky až po ich vystavenie 
na internete je organizovaný tak, aby sa predišlo ich 
strate alebo poškodeniu a aby prezentovaný obraz o 
radiačnej situácii čo najviac zodpovedal reálnej sku-
točnosti. Reťazec hardvérových zariadení a softvéro-
vého vybavenia viacnásobne ukladá a presúva údaje 
medzi servermi, resp. inými prvkami, pričom každý z 
nich plní v celkovom systéme určitú nezastupiteľnú 
úlohu.

Na internete sa ako verejne prístupné informácie  
publikujú tieto údaje: 24-hodinové priemery off-line 
prenos XLS súboru ročne (pre webovú stránku SAŽP), 
pozri http://ism.enviroportal.sk/cmsradioaktivita/.

Ďalej sa publikujú 10-minútové údaje  (pre we-
bovú stránku maďarskej meteoslužby) http://www.
met.hu/,1-hodinové (webová stránka EC JRC) http://
eurdepweb.jrc.ec.europa.eu/, 24-hodinové priemery 
(webová stránka SHMÚ) http://w2.shmu.sk/cms/ra-
dioaktivita/rad24/index.php.

Webmapová aplikácia Webmapová aplikácia 
nameraných údajovnameraných údajov
Na základe doterajších viac ako 15-ročných skúse-

ností s monitoringom životného prostredia môžeme 
konštatovať, že najkritickejším miestom u väčšiny 
ČMS je zabezpečenie dostatočného množstva finan-
cií na technické prostriedky a personálne kapacity 
na zber údajov priamo v teréne. Avšak v poslednom 
období sa začína javiť ako rovnako dôležité tieto     
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Mohutný industriálny rozvoj Slovenska za predchádzajúcich 50 rokov, zvyšovanie životnej úrovne, technický pokrok a s tým spojená zmena život-
ného štýlu obyvateľstva, to sú faktory, ktoré vytvárajú výrazný tlak na zmenu životného prostredia.  Monitorovanie oblastí možného vzniku a priebehu 
zmien v danej oblasti, či už markantných alebo ešte iba podprahovej úrovne, je prvou podmienkou (vznik Informačného systému monitoringu životné-
ho prostredia SR) pre následné posúdenie ich vplyvu na celkovú kvalitu života jednotlivcov, sociálnych skupín a celej spoločnosti.

Rádiačný monitoringRádiačný monitoring
a on-line vizualizácia nameraných údajova on-line vizualizácia nameraných údajov

Zložka ŽP / ČMS garant Stredisko ČMS

Ovzdušie MŽP SR SHMÚ Bratislava

 Voda MŽP SR SHMÚ Bratislava

 Pôda MP SR VÚPOP Bratislava

Biota (fauna a flóra) MŽP SR ŠOP SR Banská Bystrica

Lesy MP SR LVÚ Zvolen

Geologické faktory MŽP SR GS Bratislava

Odpady MŽP SR SAŽP Banská Bystrica

Cudzorodé látky v požívatinách a krmivách MP SR VÚP Bratislava

Meteorológia a klimatológia MŽP SR SHMÚ Bratislava

Rádioaktivita životného prostredia MŽP SR SHMÚ Bratislava

Tab. Monitoring životného prostredia SR obsahuje desať zložiek životného prostredia

Obr. 2 Súbor vstupných údajov do databázy SAŽP

Obr. 3 Súbor vstupných údajov do databázy

Sieť meracích miest príkonu dávkového ekvivalentu 
gama žiarenia v ovzduší je tvorená meracími stanicami 
SHMÚ, kde sú rozmiestnené meracie sondy – detektory 
typu GammaTracer, resp. RPSG-05. Kontinuálne name-
rané údaje sa prostredníctvom počítačovej siete SHMÚ, 
resp. GPRS, prenášajú na Radiačný server do databá-
zového systému, ktorý je základom Parciálneho infor-
mačného systému (PIS). Prostredníctvom aplikačného 
programového vybavenia sa vykonáva verifikácia, rôzne 
analýzy a spracovanie údajov.

Obr. I. Schéma údajových tokov
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Rádioaktivita

pomerne prácne získané a odborne validované úda-
je priniesť v zmysluplnej grafickej forme na monitor 
koncového používateľa. Pre potreby publikovania 
nameraných údajov v radiačnom monitoringu pra-
covníci SAŽP naprogramovali a uviedli do prevádz-
ky internetovú aplikáciu (http://ism.enviroportal.sk/
cmsradioaktivita). Silnou stránkou tejto aplikácie je 
názornosť grafického zobrazenia a jednoduché ovlá-
dacie prvky.

• Mapové služby AcGIS Servera 
Mapové služby AcGIS Servera sú bránou k úda-

jom uloženým v databáze SAŽP. Program webma-
povej aplikácie je postavený na báze príkazov jazy-
ka C# a využitím knižníc ESRI API pre Silverlight. 
Najdôležitejšími časťami programového kódu sú tie, 
kde sa vykonáva konektivita na dve mapové služby 
ArcGIS servera:

a) mapová služba podklad_svm50 poskytuje 
vrstvy na zobrazenie fyzicko-geografického pod-
kladu, t. j. základné topografické podkladové 
vrstvy (hranice SR, hranice administratívnych 
jednotiek, dopravné komunikácie, porasty, výš-
kové body, vodné toky atď.)

b) služba cms_all poskytuje vrstvy pre zobrazenie 
bodovej siete meracich staníc a naviac umožňu-
je prístup k tabuľke atribútových údajov, ktorá 
je organickou súčasťou danej služby.

• Popis vizuálneho používateľského 
rozhrania
Aplikácia pozostáva z jedného hlavného okna a niekoľ-

kých menších okien pre detailné informácie. 
Hlavné okno s mapovým zobrazením SR – jeho plocha 

je v horizontálnej rovine rozdelená do troch častí: nástrojo-
vá lišta, centrálna plocha a tabuľka nameraných údajov.

Okno pre detailné informácie o meraní – okno sa otvo-
rí po kliknutí na stred ľubovoľného symbolu koláčového 
grafu nachádzajúceho sa na centrálnej ploche v mapo-
vom zobrazení. Detailné informácie o meraní na vybranej 
meracej stanici sú tu zobrazované vo forme stĺpcového 
grafu, na ktorého horizontálnu os sa prenášajú časové 
údaje (napr. interval 1992 – 2011) a na vertikálnu os na-
merané hodnoty radiácie v nSv/h.(Sv=Sievert jednotka 
na meranie príkonu dávkového ekvivalentu gama žiare-
nia) – pozri obr. II.

• Perspektíva – syntéza údajov 
viacerých zložiek životného prostredia
V súvislosti s vývojom v oblasti protokolu HTML (znač-

kového jazyka určeného na vytváranie webových stránok 
a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliada-
či) je možné v budúcnosti očakávať rozšírenie možností 
grafického zobrazovania údajov na internete. Zväčšujúci 
sa dôraz na význam životného prostredia pre ľudské zdra-
vie v celej EÚ prinesie v blízkej budúcnosti požiadavku 
poskytovania komplexnejších informácií. Jednou z ciest 
je informovanie o multiplikačných efektoch a možných 
koreláciách pri nepriaznivom vývoji niekoľkých zložiek 
životného prostredia. Vďaka novým informáciám s prida-
nou hodnotou o synergii negatívnych vplyvov  budú oby-
vatelia môcť korigovať svoje aktivity a najmä vyhýbať sa 
pobytom v lokalitách so zvýšeným znečistením (obzvlášť 
v prípade detí, starších ľudí, resp. ľudí so zníženou imuni-
tou). Zároveň to môže mať vplyv na zvýšenú ostražitosť 
obyvateľov pri zavádzaní technológií s rizikom negatívne-
ho dopadu na ich životné prostredie.

Ing. Ján Cimerman, Slovenská agentúra životného prostredia
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Ing. Terézia Melicherová, Slovenský hydrometeorologický ústav 
terezia.melicherova@shmu.sk,

Mgr. Jozef Temiak, Slovenská agentúra životného prostredia 
jozef.temiak@sazp.sk

Obr. 4 Mapová služba podklad_svm50 
– zoznam geografických podkladových vrstiev

Obr. 5 Geoportal.sazp.sk – zobrazenie vrstiev geografického podkladu

Obr. 6 Zdrojový kód webaplikácie – načítanie geografického podkladu

Obr. 7 Mapová služba cms_all – položky atribútovej tabuľky

Obr. 8. Geoportal.sazp.sk – zobrazenie vrstvy monitorovacích staníc

Obr. 9.  Zdrojový kód webaplikácie – aplikácie 
– načítanie nameraných údajov radiačného monitoringu

Obr. II. Hlavné okno a) Nástrojová lišta  (široký zelený pruh) je umiestnená  na hornom 
okraji hlavného okna a obsahuje tlačidlá –  „Všeobecné informá-
cie“ a  „Pomoc“. Po kliknutí sa v strede obrazovky otvorí detailné 
okno s výpisom relevantného textu.

b) Centrálna plocha obsahuje mapové zobrazenie, legendu s vysvet-
lením grafickej škály použitej pre grafické prvky a tzv. slider s 
pohyblivým nastavovaním bodu na časovej osi. 
Mapové zobrazenie pozostáva z podkladovej geografickej vrstvy, 
ktorou je spojitá vektorová mapa územia Slovenskej republiky 
SVM-50000. Na popredí sa zobrazuje vrstva monitorovacej siete 
meracích staníc, ktorej jednotlivé body sú reprezentované sym-
bolmi tzv. koláčových grafov. Jednotlivé výseky koláča symboli-
zujú mesiace kalendárneho roka a  prostredníctvom 4-úrovňovej 
farebnej škály (biela, modrá, žltá, červená) vyjadrujú interval, do 
ktorého spadá nameraná hodnota. 

c) Tabuľka nameraných údajov –  v interaktívnej tabuľke je uvedený 
zoznam monitorovacích staníc s presnými nameranými číselný-
mi údajmi pre kalendárne roky. Hlavičky s názvami jednotlivých 
údajových stĺpcov predstavujú tlačidlá, ktorých funkcia umožňu-
je meniť poradie všetkých záznamov v tabuľke v závislosti na 
poradí riadkov v danom stĺpci. Zvolené nastavenie (vzostupne/
zostupne) je indikované drobnou šípkou vedľa názvu stĺpca.




