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Workshop: Praktické využitie priestorových dát pre potreby civilnej 
ochrany 

 
Cieľovou skupinou workshopu sú aktéri civilnej ochrany, vrátane širokej aj odbornej verejnosti, ktorí: 

 sa chcú dozvedieť o efektívnom využívaní priestorových dát pri riadení rizika katastrof;  

 chcú lepšie pochopiť dostupné dáta, ich potenciálne použitie ako aj obmedzenia týchto dát; 

 sa chcú zapojiť do riadenia rizika katastrof a zvýšiť svoju bezpečnosť a pripravenosť. 

 
Počas workshopu: 

 sa účastníci dozvedia, aké monitorovacie, predpovedné a varovné produkty poskytuje Slovenský 

hydrometeorologický ústav pre verejnosť a inštitúcie a ako ich integrovať v procese manažmentu rizík; 

 sa účastníci dozvedia, aké autoritatívne (oficiálne) priestorové dáta  sú k dispozícii na Slovensku a v EÚ 

a ako k nim pristupovať; 

 sa účastníci dozvedia, ako vygenerovať geografické dáta o kritickej infraštruktúre a následne ich 

integrovať v analýzach a manažmente rizík; 

 účastníci uvidia ukážku integrovaného systému na manažovanie rizík s využitím vlastných priestorových 

dát; 

 účastníci uvidia ukážku systému zameraného na znižovanie hydro-klimatických rizík pomocou 

prírodných riešení; 

Podujatie sa bude nahrávať a záznam bude verejne dostupný na stránke www.civilnaochrana.org  

Program workshopu 
 
9:30 – 9:35 Otvorenie a privítanie účastníkov, Peter Beňo 
  
9:35 – 9:50 Monitorovanie, predpovedanie a varovanie SHMÚ, SHMÚ, Michaela 

Mikuličková 
  
9:50 – 10:00 Priestorové  dáta dostupné v SR a EÚ, Ministerstvo životného prostredia, 

Martin Tuchyňa 
  
10:00 – 10:10 Dáta využívané v civilnej ochrane v SR, Okresný úrad Žilina – Krízové riadenie, 

Miroslava Staníková 
  
  
  

Programme:     Single Country Grants for Disaster Risk Management (“Track 1”) 

Beneficiary: Ministerstvo vnútra SR – Sekcia krízového riadenia 

Project title: 
Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a 
technologických katastrof a hrozieb 

Project code/number : Grant #  EK2020010012 

Miesto: Online  

Dátum a čas: 16.12.2021, 9:30 - 11:30 
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10:10 – 11:10 
 

Ukážka integrovaného systému na manažment rizík (prírodné hrozby 
a adaptácia)  
KAJO s.r.o., Milan Kalaš (projekty H2020 ANYWHERE, OPERANDUM) 
 

  
11:10 – 11:30 Diskusia a ukončenie workshopu, Peter Beňo 
  
  

Kontaktná osoba: Peter Beňo, peter.beno@civilnaochrana.org  
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