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SEIS-BASIS projekt - napĺňanie databázy o monitorovacích programoch životného 
prostredia v členských krajinách EU. 
 
Pozvánka k účasti na projekte. 
 

SEIS-BASIS je jeden z programov projektu SEIS (Zdieľaný Európsky Environmentálny 

Informačný Systém.)  SEIS je projekt schválený a propagovaný Európskou Komisiou (COM (2008) 

46 final), napojený na ďalšie bežiace aktivity, napr. INSPIRE, GMES. 

Niektoré očakávané prínosy:   

- celoeurópske zdieľanie environmentálnych informácií pri riešení problémov: zmeny klímy, 

straty biodiverzity, spravovania prírodných zdrojov. 

- umožnenie medzi-sektorových / regionálnych a multi-tématických štúdií. 

- uľahčenie reportingu, e-reporting - nie papier, spájanie „izolovaných“ dát. 

 

SEIS-BASIS databáza monitorovacích programov:  
Aktívne zúčastnené krajiny (do dec.2009): 

 
CZ 

 
EE 

 
FI 

 
IT 

 
LV 

 
NO 

 
PT 

 
ES 

 
CH 

 
UK 

 
Pre budovanie SEIS-u je v tejto fáze dôležité, aby sme získali aktuálny prehľad o monitorovacích 

programoch a rolách / zodpovednostiach v členských krajinách.  Keďže jedným z prostriedkov na 

dosiahnutie cieľov SEIS-u je budovanie NRT systémov (near real time – takmer v reálnom čase), 

prepojenie monitoringu s publikovaním a reportovaním informácií je kľúčové.   

V rámci SEIS-BASIS beží program mapovania legálnych požiadaviek na monitorovanie – 

jeden z cieľov je zjednodušenie reportingu, redukovanie viacnásobného reportovania tých istých 

dát (prekrývajúce sa oblasti.)  Databáza SEIS-BASIS pomôže aj vyjasniť vzťahy medzi 

legislatívnymi požiadavkami, monitorovacími programami a reportovacími povinnosťami.  

 

Ďalšie prínosy: 

- Možnosť hodnotenia (benchmarking) monitorovacích programov voči iným krajinám, 

využitie na získanie financií 

- Informácia o umiestnení monitorovacích sietí (staníc) v susedných krajinách môže byť 

dôležitá pre nastavenie (rozloženie/dolaďovanie) našej siete.  
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SEIS-BASIS databáza: http://seis-basis.jrc.ec.europa.eu/preview/    

Tu si možno vytvoriť konto na napĺňanie databázy monitorovacích programov.   

 

Databáza má 5 sekcií:  

1. design programu a aktivity 

2. legálny kontext a generovanie dát 

3. účastníci programu a financovanie 

4. prepojenie systému a napojenie na INSPIRE 

5. ďalšie oblasti a myšlienky 

 

Prvý cieľ je získať prehľad o všetkých hlavných monitorovacích programoch pre tieto témy:  

Kvalita vzduchu, voda, ochrana prírody/biodiverzita, odpady 

 

Jednotlivé políčka (celkovo 63) sú označené prioritami (1-3).  Priorita 1 je povinná (25 políčok), 

priority 2, 3 môžu byť doplnené neskôr/podľa dostupnosti dát. 

 

Bude možnosť získania malých grantov (~ dohoda o pracovnej činnosti) na podporu napĺňania 

databázy a jej kontroly/hodnotenia 

Tešíme sa na Vašu účasť na tomto zaujímavom projekte. 

 

Ďalšie údaje a asistencia (organizačná, jazyková apod.): SAŽP, SEIS projekt 

Ing. Ján Jendrichovský, jan.jendrichovsky@sazp.sk, 048/4374-136 

Ing. Vladimír Benko, vladimir.benko@sazp.sk, 048/4374-132 

 

 

 

 

Prílohy: 

1. vzor – SEIS-BASIS template: program „UK Automatic Urban and Rural Network“ 

2. SEIS-BASIS minimum requirments/minimálne požiadavky: zoznam 25 políčok priority 1, 

v slovenčine. 


