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Cieľový stav informa čného 
systému ČMS

• Úplné a správne údaje o stave odpadového 
hospodárstva SR.

• Centrálny informačný systém o odpadoch 
zahŕňajúci IS prevádzkované pracoviskom SAŽP 
– COH (RISO, OBALY, ELEKTRO, BATÉRIE, 
prípadne PCB).

• Automatizovaná kontrola evidovaných údajov.
• Výlučne elektronická komunikácia so 

zainteresovanými subjektmi (poskytovatelia a 
odberatelia údajov).

• Možnosť prepojenia údajov o evidovaných 
subjektoch v oblasti odpadov na iné ČMS.



Predstava o spôsobe rozvoja 
informa čného systému ČMS

• GARANT MŽP SR –
– Spracovanie legislatívnych úprav v zmysle stanovenia zodpovednosti za 

správnosť údajov v informačnom systéme RISO, vrátane možnosti 
udelenia sankcie za poskytnutie nesprávnych (neúplných) údajov zo 
strany poskytovateľov údajov.

– Definovanie pozície SAŽP – COH v procese zberu a spracovania 
údajov o odpadovom hospodárstve.

• GARANT SAŽP –
– Zabezpečenie súladu informačných systémov s platnou legislatívou a 

rozširovanie funkcionality IS podľa požiadaviek používateľov.
– Zabezpečovanie potrebného servisu pre prevádzku IS (podpora 

používateľov, prevádzka hot-line).
– Personálne zabezpečenie činnosti strediska ČMS.

• VYUŽITIE INÝCH ZDROJOV –
– Na ČMS ODPADY sú zabezpečené doplnkové zdroje zo štátneho 

rozpočtu do roku 2010.



Hlavné problémy, ktoré bránia 
rozvoju ČMS

• Legislatívne nie je definovaná prevádzka 
informačného systému RISO.

• Legislatívne nie je stanovená
zodpovednosť za kvalitu (presnosť a 
úplnosť) evidovaných údajov.

• Organizačné zmeny v SAŽP – COH 
Bratislava.

• Zmena dodávateľa programovacích prác.
• Neprehľadné financovanie.



Riziká - dôsledky, ke ď tieto 
problémy nebudú vyriešené

• V prípade neposkytnutia údajov v rámci 
plnenia reportingových povinností možné
sankcie zo strany EÚ.

• Platná medzirezortná dohoda medzi MŽP 
SR a ŠÚ SR o vzájomnom poskytovaní
údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi (vo 
vzťahu k EUROSTAT).



Návrh opatrení
• V plánovanom novom zákone o odpadoch zadefinovať

prevádzku IS RISO, vrátane stanovenia úloh a 
zodpovedností jednotlivých zainteresovaných subjektov 
(poskytovatelia údajov, orgány štátnej správy v životnom 
prostredí).

• Legislatívna úprava definovaných dátových tokov s 
cieľom zrýchlenia a zjednodušenia spracovania údajov 
zadefinovaním pozície SAŽP ako spracovateľa údajov 
(povinnosť poskytovateľov údajov podať vysvetlenia, 
prípadne doplniť údaje).

• Organizačné zmeny v SAŽP – COH smerujúce k 
personálnemu posilneniu prevádzky informačných 
systémov.

• Spriehľadnenie financovania ČMS ODPADY.


