
VIAC O ZADÁVATEĽOVI PROJEKTU

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) 
je odbornou organizáciou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou 
pôsobnosťou, zameraná na starostlivosť o životné 
prostredie, rozvoj environmentalistiky, uplatňovanie 
nástrojov environmentálnej politiky, zabezpečovanie 
prístupu k informáciám o životnom prostredí, 
environmentálnej informatiky, poradenstva, 
informovanosti, environmentálnej výchovy a 
vzdelávania, starostlivosti o krajinu, projektového 
riadenia a výkonu činnosti sprostredkovateľského 
orgánu pod riadiacim orgánom pre OPŽP a OPKŽP.

Informačný systém 
pre tvorbu dokumentov MÚSES

Naša spoločnosť sa podieľala na vývoji podporných 
služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných 
systémov ekologickej stability na miestnej úrovni 
(ďalen len MÚSES). Cieľom projektu bolo vypracovanie 
univerzálneho postupu a nástrojov za účelom 
spracovania dokumentov MÚSES.
V rámci projektu sme pre zadávateľa projektu 
uskutočnili odbornú analýzu a návrh postupov a 
algoritmov pre ekologickú optimalizáciu využívania 
potenciálov územia vrátane ekologických výpočtov. 
Vytvorili sme analytickú údajovú bázu pre účely 
tvorby dokumentov MÚSES, ako aj súbor analytických 
nástrojov na podporu rozhodovacích procesov počas 
vyhotovovania jednotlivých kapitol dokumentov MÚSES.

VÝSLEDKY A PRÍNOSY

TVORBA UNIKÁTNEJ PRIESTOROVEJ DATABÁZY

Pre SAŽP sme vyhotovili komplexnú priestorovú 
databázu obsahujúcu jedinečnú bázu údajov o 
krajine so zameraním na biotické a abiotické pomery, 
ako aj pozitívne a negatívne prvky v krajine pre 
územie Slovenskej republiky. Databáza predstavuje 
neoddeliteľnú súčasť vyhotovovania dokumentov 
MÚSES. Informačný systém automatizovane vypĺňa 
jednotlivé kapitoly dokumentov práve z údajov 
poskytnutých v tejto databáze. Zamestnanci SAŽP v 
rámci svojich pracovných aktivít aktualizujú priestorové 
údaje podľa terénnych prieskumov aby zvyšovali 
priestorovú kvalitu týchto údajov.

TECHNOLÓGIE:

ArcGIS Enterprise
PostgreSQL s rozšírením PostGIS
Node.js
Python
HTML, CSS, JavaScript
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Spoločnosť Esprit sa od založenia roku 1992 systematicky 
zaoberá výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti 
krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. 

Spoločnosť je takisto špičkovým technologickým pracoviskom 
v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS, 
špecializovaných softvérových aplikácií v oblasti modelovania 
prírodných procesov a geoštatistického priestorového 
modelovania.
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WEB GIS RIEŠENIE

Zamestnanci SAŽP využívajú ako podporný nástroj 
pre vyhotovenie dokumentov MÚSES webovú mapovú 
aplikáciu, ktorá okrem štandardných GIS nástrojov, 
akými sú zobrazovacie a dopytovacie funkcie, umožňuje 
využívať pokročilé priestorové analýzy nad rastrovými 
údajmi, identifikáciu povodia, analýzu šírenia nečistenia 
od vybraného zdroja, vyhodnotenie pozdĺžneho profilu 
terénu, vytvorenie a tlač vlastného reportu, výpočet 
agregačnej štatistiky alebo načítanie externých 
priestorových zdrojov.

Aplikácia je plne funkčná prostredníctvom bežných 
webových prehliadačov bez potreby inštalácie 
dodatočných plug-inov. Aj napriek robustnej 
aplikácii je vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu 
možné aplikáciu používať bez pokročilých znalostí 
geografických informačných systémov.

ZHRNUTIE

Vyvinuté prostredie umožňuje spracovateľom MÚSES 
interaktívne vytvárať dokumenty v jednotnej štruktúre 
pre každú obec. Výstupom projektu je unikátna 
priestorová databáza, ktorá združuje všetky relevantné 
zdroje priestorových informácií o krajine, ktorú môžu 
zamestnanci SAŽP aktualizovať. Sprístupnené sú zároveň 
pokročilé GIS analytické nástroje, ktoré znižujú prácnosť 
a zefektívňujú proces tvorby dokumentov.

POKROČILÉ GIS ANALÝZY

Zadávateľ pomocou vyvinutých algoritmov pre 
automatizované spracovanie priestorových údajov 
získava relevantné informácie pre účely tvorby 
dokumentov MÚSES na počkanie. Medzi skupiny 
navrhnutých algoritmov môžeme zaradiť:

• Odvodenie interpretovaných účelových vlastností 
geoekosystémov pre optimalizačný proces, 
stanovenie limitujúcich a podporujúcich faktorov 
pre realizáciu ľudských aktivít.

• Výpočet koeficientov krajinnej konfigurácie a 
priestorovej kompozície geoekosystémov pre 
hodnotenie geoekosystémov - antropizácia, 
stabilita, významnosť, funkčnosť.

• Hodnotenie schopnosti poskytovania 
ekosystémových služieb a úžitkov jednotlivými 
typmi geoekosystémov, podporné funkcie pri 
ekologickej optimalizácii spôsobu využitia územia.

Tieto analýzy sú vykonávané v pozadí generovania 
MÚSES dokumentov alebo k dispozícii ako rozšírenie 
pre desktopové GIS riešenie.


