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3. Parciálny informačný systém monitorovania geologických faktorov 

3.1. Informačný systém monitoringu 
Čiastkové monitorovacie systémy (ČMS) sú základnými prvkami Monitorovacieho 

systému životného prostredia Slovenskej republiky. Ich úlohou je poskytovať objektívne 
a porovnateľné ekologické informácie o stave životného prostredia a zároveň zabezpečiť ich 
vecnú a priestorovú reprezentatívnosť.  

Informačné zdroje jednotlivých ČMS sú sústredené v parciálnych informačných 
systémoch (PIS). V roku 1997 sa začal pripravovať spoločný medzirezortný Informačný 
systém monitoringu (ISM), ktorý predpokladá prepojenie parciálnych informačných systémov 
jednotlivých ČMS do uceleného systému. Koordináciou ISM a zabezpečovaním jeho 
prevádzky je poverená Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. 
Funkčnosť Informačného systému monitoringu zabezpečuje riešiteľský tím zložený zo 
zástupcov jednotlivých ČMS, zástupcov Slovenskej agentúry životného prostredia 
a Ministerstva životného prostredia SR.  

Všetky parciálne informačné systémy jednotlivých ČMS sú integrované v Informačnom 
systéme monitoringu, ktorý je súčasťou rezortného Informačného systému životného 
prostredia. Cieľom Informačného systému monitoringu je vytvoriť homogénny, previazaný 
celok informačných zdrojov jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu výpoveď 
o stave zložiek životného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov. 

Informačný systém monitoringu je distribuovaným informačným systémom (IS), ktorý 
umožňuje prepojenie dátových údajov a geografických zdrojov pomocou lokalizácie údajov v 
prostredí geografického informačného systému. Rieši problémy súvisiace s heterogenitou 
technického a programového vybavenia účastníkov informačného systému a zabezpečuje 
prístup k vzdialeným údajovým základniam prevádzkovateľov ČMS cez navzájom prepojené 
Web servery. Rozsah Informačného systému monitoringu je spracovaný na základe údajov 
zhromaždených v metadatabázach jednotlivých PIS. Definované sú typy informácií pre rôzne 
úrovne používateľov. Verejnosť je informovaná o stave životného prostredia prostredníctvom 
internetových stránok Čiastkových monitorovacích systémov, kde sú sprístupnené informácie 
vo forme správ, tabuliek, grafov a mapiek. 

 
 

3.2. Spôsob spracovania informácií v ČMS GF 
Čiastkový monitorovací systém geologických faktorov (ČMS GF) podáva podrobné 

informácie o geologických procesoch, ktoré vplývajú na degradáciu životného prostredia 
a krajinnej štruktúry. Informačnou nadstavbou ČMS GF je parciálny informačný systém 
monitorovania geologických faktorov (PIS GF), ktorý zhromažďuje komplexné informácie o 
monitorovaných lokalitách. Na základe jednotného prístupu a spracovania údajov 
zaznamenáva priebežne získavané a hodnotené výsledky monitorovania v rámci jednotlivých 
podsystémov, archivuje ich a umožňuje sprístupniť vybrané zostavy údajov podľa 
definovaných kritérií.  

Od počiatku monitorovania geologických faktorov sa nahromadilo veľké množstvo 
údajov, ktorých objem stále narastá. V súvislosti s tým je nevyhnutné, aby údaje boli 
ukladané do premysleného systému objektovo – orientovaných databáz, ktoré tvoria celok 
informačného systému. Informačný systém monitorovania geologických faktorov sa skladá 
z dvoch úrovní (podrobnej a prehľadnej), ktoré pracujú s rôznou mierou podrobnosti 
spracovávaných informácií. Výstupy z parciálneho informačného systému sú priebežne 
zverejňované na internetovej stránke.  

V podrobnej aj prehľadnej úrovni Parciálneho informačného systému monitorovania 
geologických faktorov (PIS GF) sú vytvorené aplikačné užívateľské softvéry, pomocou 



 876 
 

ktorých je zabezpečené: 

− bezpečné vkladanie nových údajov s eliminovaním chybných záznamov, 
− automatizácia nástrojov na tvorbu a analýzu sekundárnych (výpočtových) parametrov, 

potrebných pre hodnotenie stavu monitorovaných ukazovateľov, 
− rýchle prehľadávanie a editácia databázových súborov, 
− export dát do iných programových prostredí v štandardnej forme (dbf, dxf, shp), 
− výstup údajov v digitálnej alebo tlačovej forme podľa špecifikovaných požiadaviek. 

ČMS GF v rokoch 2002 – 2005 obsahoval 13 podsystémov. Pre každý uvedený 
podsystém boli vytvorené databázy, ktorých štruktúry zohľadňovali charakter a rozsah údajov 
meraných rôznymi metódami monitorovania.  

Na roky 2005 až 2010 bola prijatá nová Koncepcia monitorovania, jej cieľom bola 
racionalizácia všetkých ČMS. Definovala nový dizajn monitoringu. V  ČMS GF prišlo k 
redukcii počtu monitorovaných podsystémov; v zmysle prijatej koncepcie sa od roku 2006 
pokračuje s meraniami v 8 podsystémoch. Niektoré podsystémy sa prestali monitorovať 
samostatne a podľa potreby sa časť ich meraní začlenila do podsystémov definovaných 
prijatou koncepciou. V rámci ČMS GF bol aktualizovaný aj súbor používaných metód a 
objektov monitorovania.  

V jednotlivých podsystémoch boli definované monitorované ukazovatele a ich 
parametre (tab. 3.1 – 3.8), frekvencia meraní, legislatívne požiadavky a odberateľské 
inštitúcie informácií. Na základe tejto novej skutočnosti vznikli nové úlohy aj pre parciálny 
informačný systém monitorovania geologických faktorov. Aktualizácia parciálneho 
informačného systému bola zameraná na zabezpečenie chodu a správy digitálnych informácií. 
Primárne aj agregované dáta získané procesom monitorovania geologických faktorov boli 
reštrukturalizované v zmysle novej koncepcie. Dôraz bol kladený na využívanie nových 
technológií správy dát a sprístupnenie informácií na internetovej stránke Čiastkového 
monitorovacieho systému geologické faktory. Databázy v jednotlivých podsystémoch boli 
upravené nasledovne: 

V podsystéme 01 – Zosuvy a iné svahové deformácie sa ukončilo monitorovanie 
povrchového reziduálneho napätia na lokalitách typu zosúvania. Vytvorený bol súbor dát 
geodetických meraní metódou GNSS, ktorá je aplikovaná na vybraných lokalitách od roku 
2007. V zmysle novej koncepcie bola do podsystému 01 zaradená aj databáza hodnotenia 
mikromorfologických zmien povrchu masívu.  

Podsystém 02 – Tektonická a seizmická aktivita územia spája informácie dvoch 
pôvodných podsystémov (09 - Tektonická a seizmická aktivita územia a 10 - Monitorovanie 
seizmických javov na území Slovenskej republiky). Monitorovanie prebieha z hľadiska troch 
aspektov - vertikálne pohyby povrchu územia, pohyby pozdĺž zlomov a seizmická aktivita 
územia. Hlavným cieľom je stanoviť vzájomné vzťahy uvedených javov a na ich základe 
vykonať rajonizáciu územia Slovenska, t.j. vymedziť územné celky s rovnakou aktivitou 
pohybov povrchu a rovnakou intenzitou seizmických otrasov. Hodnotenie polohových zmien 
povrchu územia vychádza do roku 2006 z výsledkov opakovaných meraní metódou presnej 
nivelácie, neskôr spracovaním meraní na špecializovaných bodoch geodynamickej referenčnej 
sieti, ktoré sú vykonávané metódami GNSS. Priame merania polohových zmien povrchu 
územia nie sú súčasťou PIS GF, výsledky sú spracované formou textových hodnotení a 
grafov. Zmena nastala aj v hodnotení pohybovej aktivity pozdĺž zlomov. Ukončené bolo 
spracovanie údajov o tektonickej aktivite v katalógu zlomov a vytvorená bola nová databáza, 
vrátane užívateľského modulu, pre merania pohybovej aktivity pozdĺž zlomov 
dilatometrickou metódou TM-71. Merania seizmickej aktivity územia zabezpečuje 
Geofyzikálny ústav SAV. Do informačného systému sú preberané zhodnotené údaje javov 
pozorovaných seizmometricky a makroseizmicky. Súčasťou informačného systému je aj 
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seizmotektonická rajonizácia územia Slovenska, ktorá je vykonaná na základe korelácie 
vertikálnych pohybov povrchu, geologickej stavby a seizmickej aktivity územia (Hrašna, M., 
2001). Údaje zobrazené v mapovej forme sú sprístupnené na internetovej stránke ČMS GF. 

V podsystéme 03 nastali počas riešenia v rokoch 2002-2009 významné zmeny. 
Vzhľadom na požiadavky koncepcie ČMS GF prijatej v roku 2005 boli spojené dva pôvodné 
podsystémy (08 - Antropogénne sedimenty pochované a 06 - Zmeny antropogénnych 
sedimentov). Ukončené bolo vyhľadávanie a hodnotenie antropogénnych sedimentov 
pochovaných (ASP) z pôvodného podsystému 08. Zaregistrované lokality ASP sú 
archivované v databáze, pre ktorú je vytvorené užívateľské prostredie, ktoré umožňuje 
vyhľadávanie zaregistrovaných lokalít ASP, a to na základe definovania kritérií pre jednotlivé 
hodnotené parametre databázy, alebo pre ich kombináciu. Lokalizácia a priestorové 
rozloženie lokalít ASP sú dostupné v GIS formáte v prostredí ArcView, v rámci ktorého je 
prehľadne vizualizované aj ich hodnotenie pomocou vybraných parametrov ASP. Od roku 
2007 je ťažisko úlohy presunuté na monitorovanie rozsahu a transportu znečistenia životného 
prostredia vplyvom antropogénnych sedimentov charakteru environmentálnych záťaží. V tejto 
časti (Environmentálny monitoring skládok a odkalísk) sú vo vybraných typových lokalitách 
monitorované určené charakteristické zložky znečistenia. Výsledky chemických analýz 
odobratých vzoriek sú rôznym spôsobom hodnotené (napr. vzhľadom na platnú legislatívu, 
porovnávaním zistených koncentrácií v znečistenom a  prirodzenom geologickom prostredí). 
Pre spracovanie údajov bo vytvorený špecializovaný aplikačný softvér. Od roku 2003 je 
súčasťou podsystému Geotechnická pasportizácia a hodnotenie odkalísk. Údaje sú spracované 
ako jednorazová hodnotiaca informácia formou správ (identifikačných listov) o stave 
odkalísk, ktoré sú v plnom znení sprístupnené na internetovej stránke ČMS GF. Poslednou 
časťou podsystému je monitoring zmien vlastností antropogénnych sedimentov. Táto časť 
bola pôvodne monitorovaná v podsystéme 06, ktorého komplexné informačné zdroje vo 
forme databáz, textových informácií a obrázkov boli presunuté do aktualizovaného 
podsystémy 03. 

Podsystém 04 – Vplyv ťažby na životné prostredie je aktivovaný od roku 2007. 
Monitorovanie nadväzuje na výsledky ukončenej geologickej úlohy Systém zisťovania 
a monitorovania škôd na životnom prostredí vznikajúcich banskou činnosťou (Vrana et al., 
2005). V rámci tejto úlohy bol vyvinutý aj informačný systém, ktorý poskytuje vo 
vyčlenených tematických okruhoch identifikáciu  objektov vzniknutých v dôsledku 
degradácie životného prostredia banskou činnosťou. Charakter nových údajov získaných 
monitorovaním je porovnateľný s charakterom informácií obsiahnutých v spomínanej úlohe a 
logicky na ne nadväzuje, a preto bola štruktúra nových dát, získavaných monitorovaním 
v rámci ČMS GF, prispôsobená forme tohto informačného systému. Ide o záznam priamych 
meraní monitorovacích bodov ako aj digitálne spracovaných archívnych podkladov (skenov) 
vo forme rôznych typov dokumentov (textových tabuľkových údajov, schém, mapových 
podkladov, fotografií). Ako nadstavba je postupne kreovaný grafický modul v GIS prostredí 
pre priestorové zobrazenie informácií o monitorovaných objektoch, hodnotení výsledkov 
monitorovania vrátane a georeferencovaných rastrových podkladov, ktoré sú postupne 
spracovávané do vektorovej formy. 

V podsystémoch 05 a 06 (Monitorovanie objemovej aktivity radónu v geologickom 
prostredí a Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi) neboli v období rokov 
2002 až 2009 zmenené podmienky a spôsob monitorovania. Upravovaný bol len počet 
monitorovacích bodov a typových lokalít, prípadne frekvencia monitorovania. Tieto zmeny si 
vyžiadali len doplnenie a aktualizáciu údajov v existujúcich databázach.  

Podsystém 07 – Monitorovanie riečnych sedimentov spája po prijatí koncepcie v roku 
2005 údaje dvoch podsystémov (12 – Monitorovanie aktívnych riečnych sedimentov a 10 – 
Monitorovanie kvality snehovej pokrývky). Zmena si vyžadovala v PIS GF presmerovanie 
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dátových súborov a ich obslužných softvérov do nového bloku informácií, ktorý sprístupňuje 
užívateľom komplexné údaje o monitorovanom podsystéme.  

V podsystéme 08 – Objemovo nestále zeminy sú od roku 2007 sledované len významné 
porušenia zemského povrchu, iné sledovania (archivované v databázach porušených objektov 
a fyzikálneho stavu objemovo nestálych zemín) sú pozastavené. Údaje sú uchovávané 
v súbore textových a iných rastrových podkladov (obrázky, grafy, tabuľky). 
 
 
Tab. 3.1: Ukazovatele stabilitného stavu svahov  

Ukazovatele stabilitného stavu svahov (podsystém 01) 
Ukazovatele Opis pozorovaných ukazovateľov  
stav 
zosuvotvorných 
faktorov 
 

• výška hladiny podzemnej vody 
• výdatnosť odvodňovacích zariadení 
• teplota podzemnej vody 

napätostný stav 
horninového 
masívu 
 

• deformácia odľahčeného priestoru v sonde (povrchová reziduálna napätosť) 
• hodnota poľa pulzných elektromagnetických emisií PEE (podpovrchové napätia) 
 

pohybová aktivita 
zosuvných 
materiálov 
 

• poloha meraného bodu na povrchu územia – súradnice x,y,z (geodetické merania) 
• dĺžka a azimut vektora posunu v meraných hĺbkových intervalov (inklinometria) 
 

pohybová aktivita 
horninových 
blokov 
 

• šírka diskontinuity medzi rozvoľnenými blokmi 
• posun uvoľneného horninového bloku 
• poloha pozorovaného bodu v priestore pomocou lokálnych súradníc 
• mikromorfologické zmeny povrchu masívu 
• zmena reliéfu odkryvu 
 

stav fyzikálnych 
a chemických 
parametrov hornín 
 

• inžinierskogeologické vlastnosti  
• zloženie horninotvorných minerálov 
 

 
 
Tab. 3.2: Ukazovatele tektonickej a seizmickej aktivity územia  

Ukazovatele tektonickej a seizmickej aktivity územia (podsystém 02) 
Ukazovatele Opis pozorovaných ukazovateľov  
tektonická aktivita • výzdvih a pokles úrovne povrchu územia 

• aktivita zlomu 
• poloha pozorovaného bodu v priestore -  lokálne súradnice (pohyby pozdĺž zlomu) 
 

seizmický pohyb 
povrchu zeme 
 

• výpadky seizmických staníc 
• vzdialené zemetrasenia 
• blízke zemetrasenia 
• ostatné zemetrasenia 
• dátum vzniku zemetrasenia 
• čas vzniku zemetrasenia 
• súradnica x epicentra zemetrasenia 
• súradnica y epicentra zemetrasenia 
• hĺbka ohniska pod povrchom 
• veľkosť zemetrasenia 
• epicentrálna intenzita zemetrasenia 
• počet obcí s evidovanými makroseizmickými pozorovaniami 
• lokalizácia makroseizmických pozorovaní 
• makroseizmická intenzita 
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Tab.3.3: Ukazovatele prítomnosti a negatívnych vplyvov antropogénnych sedimentov 

Ukazovatele prítomnosti a negatívnych vplyvov antropogénnych sedimentov 
(podsystém 03)  

Ukazovatele Opis monitorovaných ukazovateľov 
základná 
charakteristika 
antropogénnych 
sedimentov** 
 

• lokalizácia (súradnice x, y) 
• základný typ ASP 
• čas uloženia 
• uložený materiál 
• kategória odpadu 
• rozmery úložiska 
• záznam o archívnom prieskume úložiska 
• spôsob sanácie 
• návrh ďalšieho postupu 
 

vlastnosti 
horninového 
prostredia 
úložiska** 
 

• inžinierskogeologická charakteristika 
• priepustnosť 
• hĺbka hladiny podzemnej vody 
• kontakt s podzemnou vodou 
• vzťah k povrchovej vode 
 

vplyv na životné 
prostredie** 
 

• vhodnosť umiestnenia úložiska 
• šírenie kontaminácie do podzemnej vody 
• šírenie kontaminácie do povrchovej vody 
• šírenie kontaminácie do ovzdušia 
 

kvalitatívno-
kvantitatívne 
hodnoty  
vodných útvarov* 

• fyzikálno chemická analýza vodnej zložky prostredia 
(pH, CHSKMn, CHSKCr, Pb, Cr, B, Ni, Zn, Cd, Hg, Cu, Zn, Fe, Cl-, Sb, Ba, Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+, Mn, Al, SO4

2+, NO3, NH4
+ , As, AOX, TOC, PCB, fenoly, benzén, 

rozpustné látky) 
• režimové merania vodnej zložky  
• fyzikálne vlastnosti vody in situ (vodivosť, teplota) 

charakteristika 
fyzikálnych 
a chemických 
vlastností 
uloženého 
materiálu+ 
 

• zrnitostné zloženie 
• vlhkosť 
• medza tekutosti 
• medza plasticity 
• medza presiometrického tlaku 
• presiometrický modul 
• uhol vnútorného trenia 
• merný elektrický odpor 
• minerálne zloženie 
 

Poznámka: * monitorovanie realizované od roku 2007,  
** monitorovanie vykonávané do roku 2006 (v podsystéme 08 – Antropogénne sedimenty pochované), 
+  monitorované do roku 2005 v podsystéme 06-Zmeny antropogénnych sedimentov,  
            po roku 2006 v podsystéme 03-Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží 



 880 
 

Tab.3.4: Ukazovatele vplyvu ťažby  

Ukazovatele vplyvu ťažby (podsystém 04) 
Ukazovatele Opis monitorovaných ukazovateľov 
deformácie terénu 
(vertikálne 
a horizontálne)* 

• lokalizácia (súradnice x, y) 
• geometria prejavu 
• charakteristika horninového prostredia 
• časový vývoj deformácie 
• identifikácia a charakteristika zdroja nestability 
 

kvantitatívne hodnoty 
vodných útvarov*  

• výdatnosť výtoku (banskej vody resp. drenáže z odkaliska) 
• čerpané množstvo pri odvodňovaní bane 
• piezometrická úroveň zvodne drénovaných kolektorov 
 

chemické zloženie 
vodných útvarov*  

• KNK, ZNK, SO4, Ca, Mg, Ba, Fe, Mn, As, Sb, Cu, Hg, Al, Pb, Zn, Co, Ni, 226Ra, Unat, 
222Ra, CN 
(v miestne špecifickom rozsahu sledovaných zložiek) 

 
chemické zloženie 
sedimentov* 

• Fe, Al, Mn, Ni, Co, Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, V, As, Se, Sb, Hg, Mo  

*Poznámka: monitorovanie realizované od roku 2007 
 
 
Tab.3.5: Ukazovatele objemovej aktivity radónu  

Ukazovatele objemovej aktivity radónu (podsystém 05) 
Ukazovatele Opis monitorovaných ukazovateľov 
obsah radónu v 
mestách 
so zvýšeným 
radónovým 
rizikom 
 

• objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu 
• počet meraných sond na referenčnej ploche 
• priepustnosť 
• radónové riziko 
• odvodená zásahová úroveň 
 

obsah radónu 
v tektonicky 
porušených 
zónach 
 

• objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu 
• počet profilov 
• celková dĺžka profilov 
• krok merania 
• počet sond 
 

obsah radónu 
vo vodných 
zdrojoch 
 

• objemová aktivita radónu vo vode 
• výdatnosť 
• odvodená zásahová úroveň 
 

 
 
Tab.3.6: Ukazovatele stability horninových masívov 

Ukazovatele objemovej aktivity radónu (podsystém 06) 
Ukazovatele Opis monitorovaných ukazovateľov 
pohyb 
horninových 
blokov 
 

• poloha pozorovaného bodu v priestore pomocou lokálnych súradníc 
• šírka diskontinuity medzi rozvoľnenými blokmi masívu 
 

rozvoľnenosť 
poruchy 
 

• šírka poruchy v murive objektu 
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Tab.3.7: Ukazovatele kvality aktívnych riečnych sedimentov a ich interakcií 

Ukazovatele kvality aktívnych riečnych sedimentov a ich interakcií 
(podsystém 07) 

Ukazovatele Opis monitorovaných ukazovateľov 
chemické zloženie 
riečnych 
sedimentov 
 

Na, K, Mg, Ca, Sr, Mn, Fe, Al, Zn, Cu, Si, Ti, Pb, Cd, As, Sb, V, Se, S, Ni, Co, Hg, 
index kontaminácie 
 

chemické zloženie 
tuhých zrážok, 
podzemných 
a povrchových vôd 
 

KNK4,5, ZNK8,3, pH, vodivosť, CHSKMn, Li, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Sr, NH4, F,  
Cl, SO4, NO2, NO3, PO4, HCO3, CO3, H,OH, SiO2, voľný CO2, Al, Cr, Cu, Zn, 
As, Cd, Se, Pb, Hg, Sb, Co, Ni, Ag, 
agresivita vody podľa Heyera, celková mineralizácia, bázické katióny, kyslé anióny 
 

chemické zloženie 
pôdnej vody 
 

KNK4,5, ZNK8,3, pH, vodivosť, Na, K, Ca, Mg, NH4, Cl, SO4, PO4, NO3, SiO2, 
Fe, Mn, Al, Cu, Zn, As, CHSKMn 
 

terénne merania • výška starej pokrývky tuhej zrážky 
• výška novej pokrývky tuhej zrážky 
• teplota vzduchu pri odbere tuhej zrážky 
• teplota tuhej zrážky 

 
 
Tab.3.8: Ukazovatele objemovo nestálych zemín 

Ukazovatele objemovo nestálych zemín (podsystém 08) 
Ukazovatele Opis monitorovaných ukazovateľov 
vlastnosti 
horninového 
prostredia 
 

• zrnitosť 
• medza tekutosti 
• medza plasticity 
• zmraštiteľnosť 
• napúčavosť 
• objemová hmotnosť 
• pórovitosť 
• index presadavosti 
• aktivita ílových minerálov 
• obsah Ca 
 

porušené objekty   počet zaregistrovaných objektov na lokalite 
  šírka poruchy 
  aktivita poruchy 

 

 
3.2.1. Databázy primárnych údajov (podrobný informačný systém)  

Podrobná úroveň PIS GF slúži na ukladanie, spravovanie a archiváciu primárnych dát, 
priamo získaných monitorovaním geologických faktorov. Obsahom podrobného 
informačného systému sú okrem údajov priamych meraní vykonávaných rôznymi metódami 
na sieti monitorovaných bodov aj údaje o geologických pomeroch monitorovanej lokality, 
poznatkoch z výskumov pred začatím monitorovania a iných doplňujúcich informáciách o 
geologickom a prírodnom prostredí monitorovaného územia.  

Parciálny informačný systém monitorovania geologických faktorov vo svojej podrobnej 
úrovni má vytvorené užívateľské prostredie, ktoré umožňuje interaktívnu manipuláciu 
s primárnymi údajmi a ich spracovanie podľa zásad účelového hodnotenia. 

Súbory databáz a užívateľské softvérové nástroje sú vytvorené podľa potrieb 
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príslušného podsystému. Členenie údajov v databázach jednotlivých podsystémov ČMS GF 
zohľadňuje rôznorodosť metód používaných na hodnotenie monitorovaných ukazovateľov 
stavu životného prostredia. Dáta získavané opakovaným meraním ukazovateľov a ich 
parametrov sú navzájom prepojené pomocou definovaných indexových identifikačných 
položiek. Jedinečnými identifikátormi záznamu v databázach sú číslo lokality, číslo 
monitorovacieho bodu a dátum merania. Každé identifikačné číslo monitorovacieho bodu vo 
svojej skladbe obsahuje okrem vlastného označenia lokalizácie aj kódy príslušnosti 
k podsystému, lokalite a monitorovacej metóde. Výnimkou sú databázy typu registrov, alebo 
katalógov, ktoré obsahujú prevažne identifikačné údaje o pozorovanom objekte alebo jave. 
Do tohto typu patrí napr. Katalóg zlomov (v podsystéme 02), Register antropogénnych 
sedimentov pochovaných (v podsystéme 03), Register porušených objektov na objemovo 
nestálych zeminách a databáza fyzikálneho stavu zemín (v podsystéme 08). V nich ako 
identifikátor záznamu slúži kód zložený z označenia (čísla) mapového podkladu a poradového 
čísla zaznamenaného objektu alebo javu.  

Podrobný informačný systém má vo svojich užívateľských aplikáciách vytvorené 
nástroje, ktoré zabezpečujú vkladanie primárnych dát v rôznej úrovni spracovania od 
preberania digitálnych dát priamo vysielaných z automatických staníc monitorovania (z 
automatických hladinomerov) a importov ucelených súborov dát rôznych formátov až po 
manuálne vkladanie záznamov z terénnych zápisov. Pomocou vizualizácie primárnych dát v 
grafickej forme dokáže informačný systém kontrolovať, odhaliť a eliminovať prípadné 
chybné dáta. Príkladom takéhoto výstupu je grafické zobrazenie primárnych dát 
z inklinometrických meraní (obr. 3.1), ktorý vykresľuje vo zvolených hĺbkových intervaloch 
namerané hodnoty deformácie inklinometrickej pažnice vo vrte – merania sú vykonávané 
vo dvoch navzájom kolmých smeroch. Z grafu je zrejmé, že prípadný chybný údaj by bol 
ľahko zistený.  

 
 

 
Obr.3.1: Grafické zobrazenie primárnych dát inklinometrických meraní – záznam zmeny 

polohy bodu v dvoch na seba kolmých smeroch 
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Táto požiadavka softvérového spracovania vyplýva predovšetkým z rôznorodých 
zdrojov dát vkladaných do primárnej databázy od viacerých dodávateľov meraní.  

Údaje získané rôznymi metódami monitorovania vyžadujú odlišný spôsob spracovania 
pomocou špecializovaných softvérových nástrojov založených na výpočtoch, analýzach 
a expertnom posúdení informácií. Užívateľské softvéry niektorých podsystémov (napr. 01 - 
Zosuvy a iné svahové deformácie) vykonávajú hodnotenie primárnych dát a generovanie 
sekundárnych (výpočtových) parametrov vrátane ich vizualizácie formou dynamických 
grafov (obr. 3.2). Príkladom je spracovanie dát meraných inklinometrickou metódou, v ktorej 
súbor primárnych dát obsahuje merania z celého hĺbkového profilu vrtov s polmetrovým 
intervalom záznamu vo dvoch na seba kolmých osiach. Analýzou časového radu zmeny 
polohy meraného bodu v jednotlivých hĺbkových intervaloch je určovaná hĺbka priebehu 
šmykových plôch a pohybovo aktívnych zón v priestore zosuvu.  

Za účelom výberu informácií z podrobného informačného systému, ktoré vykazujú 
znaky negatívnych prejavov aktivizácie monitorovaného javu sú vytvorené grafy 
z vygenerovaných výpočtových (sekundárnych) údajov. Po ich expertnom vyhodnotení sú 
vybrané údaje, ktoré sú následne exportované do databázy prehľadného IS, kde sa zatrieďujú 
do škály semikvantitatívnych tried s cieľom sprístupnenia účelovo zjednodušených výsledkov 
meraní. V prípade inklinometrických meraní sú exportované súradnice meraných bodov vo 
vrte len v tých hĺbkach, ktoré vykazujú kontinuálnu pohybovú aktivity (obr. 3.3). 

Pre posúdenie stavu geologických faktorov, ich vývojových trendov a analýzu 
zákonitosti ich prejavov je často nevyhnutné zhodnotenie informácií v dlhých časových 
úsekoch, ktoré sú získavané excerpciou z archívnych zdrojov. 
 
 

 
Obr. 3.2: Dynamický graf pre analýzu zhodnosti smeru vektora pohybu v jednotlivých 

etapách monitorovania s dlhodobým trendom 
Poznámka: Na grafe je porovnanie maximálnej vzdialenosti meraného bodu od jeho pôvodnej polohy a súčtu 
dĺžok vektorov posuvov od počiatku meraní (v rôznych hĺbkach merania)  
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Obr. 3.3: Softvérový výstup hodnôt sekundárnych parametrov na určenie hĺbky najväčšej 

pohybovej aktivity zosuvných hmôt z dlhodobého hľadiska  
Poznámka: Graf zobrazuje veľkosť vektora posuvu meraného bodu od jeho polohy v predchádzajúcej etape a 
veľkosť vektora posuvu meraného bodu od jeho pôvodnej polohy na počiatku meraní (v rôznych hĺbkach 
merania)  

 
 
Užívateľský softvér vytvorený pre iné podsystémy, ako napr. Tektonická a seizmická 

aktivita územia (obr. 3.4), Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží 
(obr. 3.5), Objemovo nestále zeminy, Vplyv ťažby na životné prostredie, sú prispôsobené na 
manipuláciu s obrazovými a textovými dokumentmi značného rozsahu. Záznamy v 
databázach uvádzaných podsystémov sú prepojené, alebo priamo obsahujú skenované 
podklady, ktoré sú buď doplňujúcimi údajmi k nim, alebo pre lepšiu orientáciu v databáze 
zobrazujú lokalizáciu aktuálneho záznamu v priestore. Softvérové prostredie pre databázy 
typu registrov, alebo katalógov, ktoré pracujú prevažne s jednorazovými údajmi 
o hodnotenom objekte, zabezpečuje: 

- vkladanie údajov výberom z ponúkaných preddefinovaných kategórií pomocou 
kombo boxov 

- zobrazovanie kódovaných záznamov v databázach v užívateľskom móde plnými 
textovými záznamami 

Do podrobného PIS GF boli včlenené dáta a softvérový modul „Systém zisťovania a 
monitorovania škôd na životnom prostredí, vznikajúcich banskou činnosťou“, ktorý je 
základom hodnotenia vplyvov ťažby na životné prostredie. Obsahuje bohaté informácie 
o objektoch vzniknutých v dôsledku degradácie životného prostredia ťažbou, zhromaždené 
excerpciou údajov z archívnych zdrojov, ako aj výsledky vlastných meraní (prevažne 
(podsystém 03) geochemických a hydrogeologických aspektov). Manipulácia s údajmi 
prebieha na základe výberu kritérií zvolených užívateľom. Od roku 2007 ČMS GF monitoruje 
vybraté lokality z tohto systému, ktoré najviac ohrozujú životné prostredie. 
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Obr. 3.4: Softvérové postredie databázy zlomov (podsystém 02 – Tektonická a seizmická aktivita územia) 

 

 
Obr. 3.5: Softvérové postredie databázy Antropogénnych sedimentov pochovaných  

(podsystém 03 – Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží) 
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Proces spracovania údajov v podrobnom informačnom systéme končí výberom dát, 

ktoré sú kľúčové pre vyhodnotenie rizík a trendov vývoja monitorovaných parametrov. 
Exportované sú do prehľadného informačného systému, kde sú používané v rámci ďalšieho 
spracovávania pri komplexnom hodnotení aktivity monitorovaného javu. Okrem toho je 
možné exportovať primárne a sekundárne údaje podrobného informačného systému aj pre iné 
účely do iných softvérových prostredí podľa požiadaviek zadaných užívateľom.  

Kvalitné monitorovanie geologických faktorov vyžaduje interdisciplinárny prístup 
v procese ich hodnotenia z pohľadu rôznych geovedných odborov. V podsystémoch 
Čiastkového monitorovacieho systému geologické faktory sú údaje o stave geologických 
faktorov životného prostredia získavané aplikovaním širokého spektra monitorovacích metód. 
Merania, spracovanie údajov a ich vyhodnotenie vyžaduje kolektív špecializovaných 
odborníkov s erudovanými skúsenosťami a vo významnej miere aj s potrebným prístrojovým 
vybavením, výkonnými hardvérovými a softvérovými nástrojmi na hodnotenie výsledkov 
meraní a vybudovanou sieťou monitorovacích staníc. Z týchto dôvodov je meranie, 
spracovanie a archivácia rozsiahlych dátových súborov sústredené v informačných centrách 
spoluriešiteľských subjektov a organizácií. Takýmto spôsobom sú spracovávané merania 
seizmických javov (Geofyzikálny ústav SAV v Bratislave), fotogrametrické merania 
(Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave), geofyzikálne merania 
(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave).  
 
 

3.2.2. Vizualizácia hodnotených dát (prehľadný informačný systém)  
Prehľadný informačný systém archivuje a vizualizuje spracované a prehodnotené primárne 
údaje v prostredí geografického informačného systému (GIS). Poskytuje ľahko dostupnú, 
schematizovanú informáciu o stave monitorovaných lokalít, ktorá je používaná ako výstupy 
pre každoročné hodnotenie vývoja monitorovaných ukazovateľov, publikované v správach 
o výsledkoch monitorovania. Aplikačný softvér prehľadného informačného systému má 
prierezový charakter, ktorý umožňuje zobraziť v jednom mapovom výstupe výsledky 
viacerých subsystémov v semikvantitatívnej forme vo zvolenom priestorovom, tematickom 
a časovom rozsahu.  

Logický model (obr. 3.6) zobrazuje objekty v databáze a popisuje vzťahy medzi nimi 
s ohľadom na ich implementáciu v konkrétnom technicko-programovom prostredí danom 
štruktúrou (organizáciou) dátovej základne a typom systému riadenia bázy dát. Definuje 
realizáciu väzieb medzi dátami a ich integritné obmedzenie:  

1. Stav geologických faktorov životného prostredia hodnotia jednotlivé 
monitorované podsystémy na vybraných typových lokalitách.  

2.  Stav geologických faktorov je možné zobrazovať na základe výberu príslušnosti 
lokality k podsystému, základnej územnej jednotke, mapového listu a geologickej 
charakteristiky lokality.  

3.  Hodnotenie ukazovateľov monitorovania je vykonávané na základe analýzy 
výsledkov meraní získaných metódami (merané parametre ukazovateľov), ktorými 
je možné charakterizovať konkrétny ukazovateľ (napr. geodetickými 
a inklinometrickými meraniami je hodnotená ukazovateľ pohybovej aktivity 
zosuvných materiálov, ako je uvedené v tab. 3.1).  

4.  Zhodnotenie príslušnej skupiny ukazovateľov podáva obraz o stave geologických 
faktorov, ktoré sú pozorované v rámci podsystémov ČMS GF. 
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Obr. 3.6: Logický model Parciálneho informačného systému monitorovania geologických 

faktorov 
 
 
Dátový model Parciálneho informačného systému monitorovania geologických faktorov 

je zobrazený na obr. 3.7.  
Základnou jednotkou informačného systému je objekt monitorovacieho bodu. Dátový 

model určuje a opisuje objekty monitorovacích bodov, ktoré sú predmetom záujmu rôznych 
typov spracovaní. Ich určenie a zatriedenie vyplýva najmä z použitých technológií zberu a 
spracovania. Monitorovacie body vo všetkých podsystémoch ČMS GF, na ktorých prebiehajú 
opakované etapové alebo kontinuálne merania (Typ_MB_stály), sú charakterizované v 
databáze „CMSGF_BODY”. V nej je identifikovaná priestorová lokalizácia monitorovacích 
bodov (súradnice X, Y, Z v systéme S – JTSK), príslušnosť k monitorovanej lokalite a 
monitorovaciemu systému, identifikácia používanej monitorovacej metódy meraní na bode, 
jedinečný kód monitorovacieho bodu a jeho označenie, určenie stavu (aktivity) 
monitorovacieho procesu. Databáza „LOKALITA” podáva doplnkové informácie o type 
monitorovacích lokalít, ich zatriedení podľa príslušnosti k územnému a správnemu členeniu 
Slovenska, listokladu mapových podkladov, geologickej stavby územia. Previazaná je s 
databázou monitorovacích bodov (CMSGF_BODY).  

Databázy monitorovacích meraní sú štrukturované na základe príslušnosti k podsystému 
a použitej metódy. Spoločným identifikátorom, ktorý spája databázy meraní s databázou 
bodou (CMSGF_BODY), je jednoznačný kód monitorovacieho bodu. Okrem meraných 
hodnôt (parametrov monitorovaných ukazovateľov), každá z týchto databáz obsahuje dátum 
aj rok realizácie merania, identifikátor a názov lokality.  

Databázy pozorovaných javov (Typ_MB_pozorovaný_jav) nie sú súčasťou vyššie 
opisovaného systému relačných databáz. Lokalizácia pozorovaného javu (súradnice X, Y, Z v 
systéme S – JTSK) sú uvádzané priamo v databáze. Príkladom takejto databázy je 
monitorovanie seizmických javov. Údaje v nej nie sú relačne spojené s databázou 
monitorovacích bodov, ktorými sú stále pozorovacie body Národnej siete seizmických staníc 
(NSSS) v prevádzke Geofyzikálneho ústavu SAV a v databáze sú zaznamenané priamo 
súradnice epicentier seizmických javov, meraných NSSS.  

Špecifické postavenie v Parciálnom informačnom systéme monitorovania geologických 
faktorov majú údaje typu katalógov a registrov, ktoré prevažne nevstupujú do hodnotiacej – 
prehľadnej časti PIS GF.  



 888 
 

 
 
Obr. 3.7: Dátový model PIS GF 
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Obr. 3.7: pokračovanie 
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Na hodnotenie stavu a trendov vývoja monitorovaných ukazovateľov sa využívajú 
princípy klasifikácie a generalizácie meraní, podľa ktorých sú výsledky: 

− konfrontované s limitnými hodnotami platných predpisov – nadlimitné hodnoty sú 
zobrazované odlišnou farbou,  

− semikvantitatívne vyjadrené trojstupňovou semaforovou metódou, ktorá definuje stav 
pozorovaného ukazovateľa podľa určených hodnotiacich kritérií ako vyhovujúci stav 
(zelená farba) – podmienečne vyhovujúci stav s náznakmi nepriaznivých skutočností 
(žltá farba) – nevyhovujúci stav (červená farba),  

− znázornené odlišnou veľkosťou značky v súvislosti s dynamikou vývoja pozorovaného 
javu alebo intenzity javu.  

Tvorba účelových máp, zostavených z údajov jednotlivých databáz, je interaktívna 
(Caltík, M, 2003). Klientská aplikácia prehľadného informačného systému umožňuje 
spracovávať a vizualizovať sledovanú problematiku vo zvolenom priestorovom, tematickom 
a časovom rozsahu. Tvorba zostáv vizualizovaných dát prebieha v dialógovom okne 
užívateľského softvéru, kde je ponúknutý aj rozsah dostupných informácií. Vizualizácia 
vybraných dát je riešená schematickým vyjadrením v tematických mapách. Z výberu obdobia 
a počtu požadovaných monitorovacích metód vyplýva typ vytváranej účelovej mapy. Na 
hodnotenie výsledkov monitorovania v jednom zvolenom roku sa vytvorí vrstva 
vizualizovaná ako tzv. kartogram (obr. 3.8), pričom pri výbere viacerých metód sa vytvoria 
naraz ich kartogramy, odlíšené rôznym typov bodov. Na hodnotenie aktivity sa používa 
trojstupňová semaforová metóda zobrazenia.  

 
 

 
Obr.3.8: Semikvantitatívne hodnotenie výsledkov rôznych metód monitorovania 

formou kartogramu  (podsystém 01 Zosuvy a iné svahové deformácie)  
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Osobitným spôsobom sú zobrazované výsledky objemovej aktivity radónu, ktoré okrem 
rizika vyjadrujú aj mesiac, v ktorom boli vykonané merania v hodnotenom roku (obr. 3.9). 
Grafy sú zostavené tak, že každý výsek znázorňuje mesiac v roku. Vyhodnotenie meraní 
v danom mesiaci je vizualizované farbou výseku grafu, sivou farbou sú označované mesiace, 
v ktorých merania neboli realizované. 

 
 

 
Obr. 3.9: Semikvantitatívne hodnotenie výsledkov monitorovania formou kartogramu 

(podsystém Monitorovanie objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí)  
 
 
Chemické zloženie vodných útvarov, tuhých zrážok a riečnych sedimentov je 

porovnávané s limitnými hodnotami, uvádzanými v platných predpisoch. Prekročenie je 
vizualizované červenou značkou (obr. 3.10). 

Pre hodnotenie výsledkov získaných jednou metódou počas dlhšieho obdobia, zadaného 
intervalom rokov, sa vytvára tematická vrstva vizualizovaná ako tzv. kartodiagram (obr. 
3.11). Stav pozorovaného ukazovateľa na monitorovanom bode je hodnotený väčšinou tromi 
úrovňami aktivity, ktoré sú vyjadrené výškou stĺpca v diagrame, pričom najväčšia výška 
vyjadruje nepriaznivý stav.  

Skúsenosti so spracovaním súborov údajov svahových pohybov ukazujú, že hodnotenie 
výsledkov meraní na lokalite pre veľkú zložitosť monitorovaného javu, ako i rôznu podstatu 
meraní, sa môže i v blízko ležiacich bodoch odlišovať. Na druhej strane, v prípade, ak 
výrazne nepriaznivé hodnotenia rôznych meraní sú identifikované v polohovo blízkych 
bodoch, predstavuje to vážne a aj pre širokú verejnosť zrozumiteľné varovanie o 
nevyhnutnosti prijať potrebné opatrenia, s cieľom eliminovať preukázaný nepriaznivý vývoj 
svahového pohybu. 
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Obr. 3.10: Semikvantitatívne hodnotenie výsledkov monitorovania formou kartogramu  

(podsystém Monitorovanie riečnych sedimentov) 
 
 

 
Obr. 3.11: Semikvantitatívne hodnotenie výsledkov monitorovania formou kartodiagramu 
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Okrem schematického vyjadrenia výsledkov semikvantitatívnou formou bol pre 
zobrazenie zmeny polohy monitorovaného bodu vytvorený modul na výstup tlačových zostáv 
trasy povrchových a podpovrchových posuvov, zistených metódami geodézie,  inklinometrie 
a dilatometrickým pozorovaním. Pomocou neho sú vytvorené tematické mapy, ktoré vo 
zvolenej mierke veľkosti vektora pohybu prezentujú zmeny polohy monitorovaného bodu 
v horizontálnej rovine, definovanej reálnymi súradnicami, v priebehu zvoleného časového 
úseku (obr. 3.12). Aktivita podpovrchových pohybov je vždy prezentovaná historickým 
prierezom údajov z tej hĺbky, v ktorej bol v aktuálnom roku zaznamenaný maximálny posun. 
Tematické vrstvy týchto výstupov a semikvantitatívnych schematických znázornení 
monitorovacích výsledkov je možné vzájomne kombinovať. 
 
 

 

Obr. 3.12: Zobrazenie trasy pozorovaného bodu v horizontálnej rovine 
Pozn.: Vhodná mierka dĺžky vektorov a časový úsek zobrazenia je zvolená užívateľom 

 
 
3.2.3 Prezentácia a sprístupňovanie výsledkov monitorovania na internete   

Parciálny informačný systém monitorovania geologických faktorov je prevádzkovaný 
Strediskom ČMS GF, ktoré je vybudované v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra 
v Bratislave. V Stredisku sa nachádza komplex dátovej základne, softvérového 
a hardvérového vybavenia, vrátane špecializovaných užívateľských programov, ako aj 
archívu textových, mapových a grafických výstupov charakterizujúcich ročné cykly 
monitorovania.  

Zhrnutie základných informácií o priebehu monitorovania geologických faktorov je pre 
širokú verejnosť prístupné na internetovej stránke (http://dionysos.gssr.sk/cmsgf) umiestnenej na 
serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Okrem toho sú na internetovú stránku 
vytvorené prepojenia aj zo stránok Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 
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(http://www.geology.sk) a Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici (SAŽP), 
na ktorej sú informácie o všetkých systémoch monitorovania životného prostredia 
(http://enviroportal.sk). 

V rámci riešenia projektu ISM sú na stránke SAŽP sprístupnené informačné zdroje 
všetkých čiastkových monitorovacích systémov. Na zabezpečenie kompatibility 
poskytovaných údajov o realizácii a výsledkoch monitorovania životného prostredia SR bola 
pre všetky jeho systémy dohodnutá a schválená záväzná obsahová náplň internetových 
stránok (obr. 3.13). Účelom prezentácie ČMS na internete je v sumárnej a ľahko prístupnej 
forme definovať: 

– Charakteristiku ČMS (legislatívny rámec a koncepciu riešenia projektu), 
– zámery a ciele ČMS,  
– štruktúru podsystémov, 
– použité metódy monitorovania, 
– sieť monitorovacích lokalít, 
– merané veličiny (informovať o štruktúrach databáz informačného systému a 

frekvencii meraní), 
– sprístupniť výsledky monitorovania,  
– kontakt na strediská ČMS.  
 
 

 
Obr. 3.13: Internetová stránka ČMS GF – selekcia informácií z obsahu stánky 
 
 

V ČMS GF sú zverejňované pravidelne spracovávané výstupy monitorovania ako sú 
každoročná informácia o výsledkoch realizácie monitoringu a ročná hodnotiaca správa, 
dátové a grafické výstupy z Parciálneho informačného systému monitorovania geologických 
faktorov. Na skvalitnenie poskytovaných informácií sa pri tvorbe a aktualizácii stránky ČMS 
GF kladie dôraz na: 
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1. využívanie nových technológií pre počítačové spracovanie a inováciu informačnej 
web stránky vo forme grafov a tabuliek (obr. 3.14), realizovaných na platforme 
technológií PHP, prepojených s relačnými databázami (PostgreSQL);  

2. sprístupnenie a vizualizáciu údajov získaných monitorovaním ukazovateľov 
geofaktorov životného prostredia prostredníctvom interaktívnych web máp, 
spracovaných technológiou ArcIMS od firmy ESRI; výstupy sú pripravované 
v spolupráci s SAŽP, ktorá je koordinačným pracoviskom medzirezortného projektu 
Informačný systém monitoringu; 

3. pravidelnú inováciu informačnej web stránky pre účely sprístupnenia základných 
informácií o monitorovaní geologických faktorov a výsledkov monitorovania, 
zverejňovanie ročných hodnotiacich správ ČMS GF.  

 
 

 
Obr. 3.14: Internetová stránka ČMS GF – zobrazenie výsledkov meraní na základe 

definovaných kritérií výberu 
 
 
Parciálny informačný systém monitorovania geologických faktorov podáva komplexné 

informácie o meraniach na monitorovaných lokalitách v digitálnej forme. V podrobnej forme 
archivuje všetky dostupné údaje primárneho charakteru získané riešením projektu Čiastkový 
monitorovací systém geologické faktory. Prehľadná forma informačného systému je 
orientovaná na zobrazenie výsledného hodnotenia monitorovaných procesov. Tento spôsob je 
predpokladom pre lepšiu prehľadnosť a využiteľnosť údajov. Sprístupňovanie dát pomocou 
webových technológií zabezpečuje dostupnosť výsledkov a priamy kontakt na odovzdávanie 
konkrétnych údajov záujemcom a zainteresovaným organizáciám, ktoré môžu zabezpečiť 
sanáciu nepriaznivých zmien na životnom prostredí. 
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