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INDIKÁTORY

Indikátory (resp. ukazovatele) - merateľné veličiny, poskytujúce informácie o stave, vývoji a trendoch 
javov a procesov, v kvantitatívnom a kvalitatívnom vyjadrení 

Environmentálne indikátory 

- významný nástroj v procese hodnotenia stavu a vývoja ŽP

• plánovanie, stanovovanie politických (environmentálnych) cieľov 

• kontrola ich plnenia (účinnosť)

• tvorba následných opatrení a nástrojov smerujúcich k ich dosiahnutiu

- zdroj informácií o ŽP pre širokú verejnosť 

Cieľ prác v oblasti environmentálnych indikátorov

• systematicky vyhodnocovať plnenie stanovených cieľov a účinnosť prijatých opatrení a dosiahnutého 
pokroku na národnej úrovni (hodnotenie efektívnosti prijatých dokumentov)

• zodpovedať na kľúčové otázky týkajúce sa stavu a vývoja ŽP a byť nástrojom na ich vyhodnotenie 
v rámci Správ o stave ŽP SR

• priblížiť verejnosti komplexnou formou rozhodujúce informácie o ŽP

• zodpovedať na otázky týkajúce sa medzinárodného porovnania a plnenia požiadaviek - indikátory 
musia byť porovnateľné v medzinárodnom meradle



PROCES VÝBERU INDIKÁTOROV A BUDOVANIA INDIKÁTOROVÝCH SÁD
HODNOTENÝCH V SAŽP

Analýza indikátorov a správ EEA, OECD, EUROSTATu, OSN (UN CSD)

Zhodnotenie možnosti vyhodnocovania indikátorov v podmienkach SR

+ zohľadnenie sledovaných ukazovateľov na národnej úrovni

Súbory agregovaných a individuálnych environmentálnych indikátorov

Indikátory 
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http://www.enviroportal.sk/indikatory
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SPRÁVA A PREZENTOVANIE INDIKÁTOROV

• pre zlepšenie a zefektívnenie doterajších procesov 

• zabezpečenie užívateľsky prijateľnejšej a funkčne rozšírenejšej ponuky 
poskytovania informácií: 

Informačný systém indikátorov (ISI)

1) tvorba a správa environmentálnych databáz

2) vývoj klientských aplikácií pre 

• zber, 

• editáciu a 

• prezentáciu príslušných údajov, resp. indikátorov 

3) publikácia indikátorov 



Pôvodný systém 

Nový systém (ISI)



AKTUALIZOVANÁ ŠTRUKTÚRA INDIKÁTOROVÉHO LISTU

Názov indikátora Metadáta

Dátum poslednej aktualizácie: Téma: 

..............

Definícia indikátora:

...............

Jednotka indikátora:

..............

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom: 

...............

Sumárne zhodnotenie (textová informácia)

Kľúčová otázka: 

...........

Kľúčové zistenie: 

 ...

Sumárne zhodnotenie (grafická informácia)

...........

zhodnotenie vývoja indikátora v dlhodobejšom časovom horizonte (od r. 1990), strednodobom časovom horizonte 

(od r. 2000) a medziročné porovnanie s využitím grafického piktogramu 

Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena

Podrobné zhodnotenie (textové a grafické)

...........

Medzinárodné porovnanie (členské štáty EÚ):

............

Kontakt na spracovateľa:

............



AKTUALIZOVANÁ ŠTRUKTÚRA INDIKÁTOROVÉHO LISTU

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom: ...

Metodika: ...

Zdroj dát: ...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Súvisiace indikátory: ...

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle: ...

Odkazy k problematike: ...



PREZENTÁCIA INDIKÁTOROV

http://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=121

http://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=121
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DATABÁZA ENVIRONMENTÁLNYCH INDIKÁTOROV 
(ENVDAT)

 databázový prehliadač environmentálnych dát 

 sprístupnený pre verejnosť: marec 2018 

na stránke Enviroportálu: http://www.enviroportal.sk/indicator/data-view-home

 Užívatelia: laická i odborná verejnosť 

 Vyvinutý a spracovaný v rámci prác PHÚ SAŽP 2018 č.2 (Indikátorové hodnotenie 
životného prostredia) na oddelení analýz a hodnotenia ŽP (OHSKS), v spolupráci 
so Sekciou informatiky

http://www.enviroportal.sk/indicator/data-view-home
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DATABÁZA ENVIRONMENTÁLNYCH INDIKÁTOROV 
(ENVDAT)

Cieľ:
• podpora zabezpečovania prierezového hodnotenia ŽP na národnej úrovni 

• poskytnutie laickej i odbornej verejnosti, aj verejným činiteľom ďalší nástroj na 
predkladanie včasných, cielených a relevantných informácií o ŽP v podobe sprístupnenia 
konkrétnych databázových údajov využívaných pre tvorbu správ a indikátorov ŽP

Zdroj údajov:
Databáza obsahuje údaje poskytnuté Slovenskej agentúre životného prostredia 
príslušnými organizáciami uvedenými ako zdroj pre spracovanie každoročne publikovanej 
Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky a súvisiacich environmentálnych 
indikátorov

Aktualizácia údajov: prebieha každoročne následne po oficiálnom získaní údajov, zvyčajne 
v 4.Q roka (údaje za predchádzajúci rok)
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DATABÁZA ENVIRONMENTÁLNYCH INDIKÁTOROV 
(ENVDAT)

Štruktúra: 

Tematické oblasti (14):

• Ovzdušie 

• Voda 

• Pôda a poľnohospodárstvo 

• Horniny 

• Biota a CHÚ 

• Doprava 

• Energetika 

• Priemyselná výroba 

• Lesné hospodárstvo 

• Cestovný ruch 

• Odpady 

• Materiálové toky 

• Ekonomika ŽP a 

• Iné
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DATABÁZA ENVIRONMENTÁLNYCH INDIKÁTOROV 
(ENVDAT)

Výstup:

• tabuľka

• vybrané typy grafov

Export do xls

Export do PNG, SVG, Json dáta, Xml dáta 
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Identifikačné údaje objektu (Informačný list indikátora)

Názov indikátora Stav biotopov európskeho významu

Oblasť Biota a CHÚ

Jednotka %

Dostupné časové obdobie 2007; 2013; 2015-2016

Použité vecné kategórie FV

U1

U2

XX

Stručný popis obsahu indikátora Údaje prezentujú prehľad o ...

Zdroj údajov
ŠOP SR (2007 - 1.reporting; 2013 -
2.reporting; ostatné - KIMS)

Kontakt na spracovateľa SAŽP ...

Poznámky ...

PLÁNOVANÉ PRÁCE:
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Ďakujem za pozornosť !

peter.kapusta@sazp.sk


