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Zber a spracovanie Zber a spracovanie úúdajov dajov z oblasti z oblasti 
odpadovodpadov éého hospodho hospod áárstva rstva v rezorte Mv rezorte M ŽŽP SRP SR

�� ÚÚdaje z oblasti odpadovdaje z oblasti odpadovéého hospodho hospodáárstva SR rstva SR 
sa spracovsa spracováávajvajúú RegionRegionáálnym informalnym informaččným ným 
systsystéémom o odpadoch (RISO)mom o odpadoch (RISO)

�� ÚÚdaje za zdaje za zíískavajskavajúú od povinných subjektov v od povinných subjektov v 
zmysle zzmysle záákona o odpadoch prostrednkona o odpadoch prostrednííctvom ctvom 
orgorgáánov nov ššttáátnej sprtnej spráávy v vy v žživotnom prostredivotnom prostredíí
(Krajsk(Krajskéé a obvodna obvodnéé úúrady rady žživotnivotnéého ho 
prostredia)prostredia)



Hlavný cieHlavný cie ľľ RISORISO

�� ZZíískanie sposkanie spoľľahlivých ahlivých úúdajov o situdajov o situáácii v cii v 

odpadovom hospododpadovom hospodáárstve SRrstve SR

�� ZjednoduZjednoduššenie výkonu enie výkonu ššttáátnej sprtnej spráávy v vy v 

odpadovom hospododpadovom hospodáárstve SRrstve SR

�� Sledovanie stavu zariadenSledovanie stavu zariadeníí na na 

zneznešškodkodňňovanie odpadovovanie odpadov

�� Zdroj Zdroj úúdajov pre potreby ndajov pre potreby náárodnrodnéého a ho a 

medzinmedzináárodnrodnéého výkaznho výkaznííctvactva



Zameranie RISOZameranie RISO

RegionRegionáálny informalny informaččný systný systéém o odpadoch m o odpadoch 
je zameraný naje zameraný na zber zber úúdajov o:dajov o:

�� vzniku odpadov,vzniku odpadov,

�� spôsoboch nakladania s odpadmispôsoboch nakladania s odpadmi
�� pôvodcoch odpadov,pôvodcoch odpadov,
�� zariadeniach na zhodnocovanie odpadov,zariadeniach na zhodnocovanie odpadov,
�� zariadeniach na znezariadeniach na znešškodkodňňovanie odpadov,ovanie odpadov,
�� preprave nebezpepreprave nebezpeččných odpadov.ných odpadov.



Zdroje Zdroje úúdajov pre dajov pre nnáárodnrodn éé a a 
medzinmedzin áárodnrodn éé výkaznvýkazn ííctvoctvo

�� Rezort MRezort MŽŽP SRP SR
�� InformaInformaččný systný systéém RISO (cez m RISO (cez úúrady rady ŽŽP v P v 

zmysle zzmysle záákona o odpadoch)kona o odpadoch)

�� ŠÚŠÚ SRSR
�� ŠŠetrenia v zmysle zetrenia v zmysle záákona o kona o ššttáátnej tnej šštatistiketatistike

�� V dôsledku rozdielnych metodV dôsledku rozdielnych metodíík k 
ziszisťťovania dochovania docháádzalo k rozdielnym dzalo k rozdielnym 
výsledkom medzi oboma invýsledkom medzi oboma inšštittitúúciamiciami



Zjednotenie Zjednotenie úúdajovej zdajovej z áákladnekladne

�� Uzatvorenie dohody o medzirezortnej spoluprUzatvorenie dohody o medzirezortnej spoluprááci medzi ci medzi 
ŠÚŠÚ SR a MSR a MŽŽP SR o zabezpeP SR o zabezpeččeneníí plnenia plnenia úúloh vloh v oblasti oblasti 
zberu, spracovania a poskytovania zberu, spracovania a poskytovania úúdajov zdajov z oblasti oblasti 
odpadovodpadovéého hospodho hospodáárstva SR vrstva SR v zmysle Zzmysle Záákona kona čč. . 
540/2001Z.z. o540/2001Z.z. o ššttáátnej tnej šštatistike (tatistike (ďďalej len alej len „„zzáákon kon 
oo ššttáátnej tnej šštatistiketatistike““ ) a Z) a Záákona kona čč. 223/2001 Z. z. o . 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a zmene a doplnenodpadoch a zmene a doplneníí niektorých zniektorých záákonov konov 
vv znenzneníí neskorneskoršíších predpisovch predpisov

�� ŠŠetrenie o komunetrenie o komunáálnych odpadoch (skupina 20 katallnych odpadoch (skupina 20 katalóógu gu 
odpadov) ostalo v kompetencii odpadov) ostalo v kompetencii ŠÚŠÚ SRSR

�� ŠŠetrenie o ostatných odpadoch (skupiny odpadov 1 etrenie o ostatných odpadoch (skupiny odpadov 1 –– 19 19 
katalkatalóógu odpadov) sa vykongu odpadov) sa vykonááva systva systéémom RISOmom RISO

�� Po spracovanPo spracovaníí úúdajov si ich indajov si ich inšštittitúúcie vzcie vzáájomne jomne 
bezodplatne poskytnbezodplatne poskytnúú



VýkaznVýkazn ííctvo pre potreby EUROSTATctvo pre potreby EUROSTAT

�� Prijatie prevodnPrijatie prevodnííku medzi katalku medzi katalóógom gom 
odpadov a zoskupenodpadov a zoskupeníím pom požžadovaným adovaným 
EUROSTATEUROSTAT--omom

�� Zakomponovanie prevodnZakomponovanie prevodnííku do systku do systéému mu 
spracovania spracovania úúdajovdajov

�� Prevod Prevod úúdajov zo systdajov zo systéému RISO do mu RISO do 
popožžadovaných zostadovaných zostááv v 



SprSpr áávca RISOvca RISO

�� SprSpráávcom RISO je Centrum odpadovvcom RISO je Centrum odpadovéého ho 

hospodhospodáárstva Slovenskej agentrstva Slovenskej agentúúry ry žživotnivotnéého ho 

prostredia Bratislavaprostredia Bratislava

�� Odborným gestorom RISO je Odbor Odborným gestorom RISO je Odbor 

odpadovodpadovéého hospodho hospodáárstva Ministerstva rstva Ministerstva 

žživotnivotnéého prostredia Slovenskej republikyho prostredia Slovenskej republiky



DatabDatab áázy RISOzy RISO

�� Register pôvodcov odpadovRegister pôvodcov odpadov

�� Register zariadenRegister zariadeníí na na 
zneznešškodkodňňovanie odpadovovanie odpadov

�� Register zariadenRegister zariadeníí na na 
zhodnocovanie odpadovzhodnocovanie odpadov

�� Register sprievodných listov pri Register sprievodných listov pri 
preprave nebezpepreprave nebezpeččných odpadovných odpadov



ŠŠtrukttrukt úúra systra syst éému mu RISORISO--NetNet
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ŤŤaažžiskoviskov éé prpr ááce v roku 2006ce v roku 2006

�� ŠŠtandardntandardnéé ččinnosti:innosti:
�� úúdrdržžba aplikba aplikááciecie

�� úúdrdržžba ba ččííselnselnííkovkov

�� šškolenia ukolenia užžíívatevateľľovov

�� Prepracovanie aplikPrepracovanie aplikáácie a databcie a databáázy pod zy pod 
ORACLEORACLE

�� Spracovanie modulu pre moSpracovanie modulu pre možžnosnosťť podpodáávania vania 
hlhláásenseníí povinnými subjektami cez internetpovinnými subjektami cez internet



ÚÚdaje poskytnutdaje poskytnut éé v roku 200v roku 200 66

�� Zostavy pre publikZostavy pre publikáácie cie ŠÚŠÚ SRSR
�� Zostavy pre potreby SBDZostavy pre potreby SBD
�� Zostavy v zmysle nariadenia komisie Zostavy v zmysle nariadenia komisie čč. 2150/2002 z . 2150/2002 z 

25. novembra 2002 o 25. novembra 2002 o šštatistike odpadovtatistike odpadov
�� Zostavy v zmysle nariadenia komisie Zostavy v zmysle nariadenia komisie čč. 782/2005 z 24. . 782/2005 z 24. 

mmáája 2005, ktorým sa ustanovuje formja 2005, ktorým sa ustanovuje formáát pre t pre 
odosielanie výsledkov odosielanie výsledkov šštatisttatistíík o odpadochk o odpadoch

�� Podklady pre plnenie reportingových povinnostPodklady pre plnenie reportingových povinnostíí v rv ráámci mci 
ččinnosti EEAinnosti EEA



Vývoj poVývoj po ččtu evidovaných tu evidovaných 
organizorganiz áácici íí
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Vývoj pVývoj p ooččttu zu zááznamov o znamov o 
vzniku odpadovvzniku odpadov
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PrPríístupnosstupnos ťť úúdajovdajov

�� Na vyNa vyžžiadanie:iadanie:
�� orgorgáány ny ššttáátnej sprtnej spráávyvy
�� hospodhospodáárska sfrska sféérara
�� medzinmedzináárodnrodnéé ininšštittitúúcie (v zmysle cie (v zmysle 

výkaznvýkaznííckych povinnostckych povinnostíí))

�� Verejne prVerejne príístupnstupnéé –– InternetInternet
�� http://http://www.sazp.skwww.sazp.sk
�� http://http://www.enviroportal.skwww.enviroportal.sk



KontaktyKontakty

�� EE--mail:mail:
�� ba_riso@sazp.skba_riso@sazp.sk
�� alexander.jancarik@sazp.skalexander.jancarik@sazp.sk
�� darina.chovancova@sazp.skdarina.chovancova@sazp.sk

�� Internet:Internet:
�� http://http://www.sazp.skwww.sazp.sk
�� http://http://www.enviroportal.skwww.enviroportal.sk


