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Legislatívne východiská

• buduje sa na základe zákona č. 261/1995 o 
štátnom informačnom systéme

• je súčasťou rezortného informačného 
systému podľa Koncepcie RIS-u schválenej 
na OP ministra ŽP dňa 28. 6. 1996

• ISÚŽP bol prerokovaný v Rade vlády pre 
informatiku 25.6. 1997a schválený 
ministrom ŽP 16. 7. 1997



Legislatívne zmeny v organizácií  
štátnej správy

• zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z 
orgánov ŠS na obce a VÚC

• zákon č. 139/2003 Z.z. , ktorý  mení a dopĺňa 
zákon č. 575/2001 o organizácií  a činnosti vlády a 
organizácií ústrednej ŠS správy (presun Sekcie 
územného plánovania a stavebného poriadku pod 
MVRRSR a  Vodného hospodárstva z MP SR pod 
MŽP SR)

• zákon č.525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o ŽP (vznik úradov ŽP)



Transformácia štátnej správy

• k 1.1.2004 vznik špecializovanej štátnej 
správy – 8 KÚŽP a 46 Obv.ÚŽP

• začlenenie prierezových subsystémov do 
ISÚŽP – Administratíva

– Ekonomika
• Zmena názvu Projektu schválená na 

stretnutí Projektovej rady 25.  februára 2004



Legislatívne zmeny v oblasti ŽP
• Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 

a krajiny
• Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia 
• Zákon č. 364/2004 Z.z. o vode
• Zákon č. 223/2001 Z.z. o štátnej správe v 

odpadovom hospodárstve
• Zákon č. 391/2000 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

ŽP
• Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií
• Zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ



Odborné subsystémy ISÚŽP

• OVZDUŠIE
– NEIS (SHMÚ)

• VODA
– IS SEoV (SHMÚ)

• ODPADY
– RISONet (SAŽP - COHEM)

• PRÍRODA
– APV Príroda

• VPLYVY
– IS PVŽP 

• HAVÁRIE
– IS PZPH

• IPKZ
– IS IPKZ

• KONTROLA
– (zatiaľ nie je vytvorený)
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Postavenie ISÚŽP vrámci RISu

RIS MŽP SR 
• IS rezortných inštitúcií (IS ÚŽP, IS SAŽP, 

IS SIŽP, ....)
• Prierezové IS : 

– ISM
– ISÚ
– ISŽP



INFORMAČNÝ SYSTÉM
MONITORINGU

(ISM)

INFORMAČNÝ SYSTÉM O ÚZEMÍ
(ISÚ)

INFORMAČNÝ SYSTÉM O ŽIVOTNOM
PROSTREDÍ

(ISŽP)

INFORMAČNÝ SYSTÉM ÚRADOV ŽP    (ISÚŽP)



Nové technológie

• využívanie nových vývojových 
technológií

• zvyšovanie užívateľského komfortu
• trojvrstvová architektúra

– databázový server
– aplikácia server
– klient
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Ďalší vývoj ISÚŽP

• vývoj ISÚŽP nekončí vytvorením všetkých 
subsystémov 

• pokračuje vytváraním vyššieho 
užívateľského komfortu pre pracovníkov 
úradov ŽP 
– vytváranie GIS vrstiev

• zjednodušovanie komunikácie občana so 
štátnou správou
– elektronické formuláre



ISÚŽP

Ďakujem za pozornosť

Ing. Mariana Dlhošová
dlhosova@sazp.sk
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