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Schéma toku informácií ČMS-P v rámci SR a EÚSchéma toku informácií ČMS-P v rámci SR a EÚ



Prepojenie databázy ČMS-P s ďalšími vrstvami informa čného systému pôdPrepojenie databázy ČMS-P s ďalšími vrstvami informa čného systému pôd



1. Úloha vecných garantov na MP SR

� odborná a vecná zabezpe čenos ť realizácie (návrh na zabezpe čenie účasti týchto garantov 
z rôznych participujúcich rezortov na koordina čných poradách monitoringu ŽP)

2. Úloha garantov v organizáciách

� koordinovanie a realizácia prác v zmysle koncepcie aktualizovaných projektov, ako aj 
vykonávacieho plánu pre konkrétny rok (v rámci VÚPO P Bratislava ide o výskumnú
účelovú činnos ť)

Jedná sa o:

� terénne práce
� analytické práce
� vyhodnocovacie práce
� tvorba a aktualizácia databázy a IS ČMS-P

3. Možnosti využívania iných zdrojov na rozvoj ČMS-P ako príspevku zo štátneho rozpo čtu 
(zatiaľ nulové)

Predstava o spôsobe rozvoja IS ČMS-P



Problémy, ktoré bránia rozvoju ČMS-PProblémy, ktoré bránia rozvoju ČMS-P



Možné dôsledky, ke ď tieto problémy nebudú vyriešenéMožné dôsledky, ke ď tieto problémy nebudú vyriešené



Návrh opatreníNávrh opatrení
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