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6 Čiastkový monitorovací systém Odpady  

 

Čiastkový monitorovací systém Odpady je orientovaný na monitorovanie vzniku odpadov a 

spôsoby nakladania s nimi. Zameriava sa na zber údajov o vzniku odpadov (miesto vzniku, druh 

odpadu podľa katalógu odpadov, množstvo odpadu), spôsobe nakladania s nimi (miesto nakladania, 

činnosť pri nakladaní s nimi) a ich zneškodnení (miesto zneškodnenia, organizácia zneškodňujúca 

odpad, spôsob zneškodnenia odpadu). Čiastočne tiež registruje prepravu nebezpečných odpadov na 

území SR. 

Systém pracuje od roku 1994, kedy bol overovaný na pilotnom území a v roku 1995 bol týmto 

systémom po prvý raz uskutočnený celoplošný zber údajov z celého územia SR pre potreby 

aktualizácie Programu odpadového hospodárstva SR. Odvtedy je tento systém nasadený na 

všetkých pracoviskách štátnej správy v odpadovom hospodárstve obvodných a krajských úradov 

životného prostredia. Zabezpečenie vstupných údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi smeruje od 

obvodných a krajských úradov životného prostredia do Regionálneho informačného systému 

(RISO) a do Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva Slovenskej 

agentúry životného prostredia v Bratislave. Na základe zmluvy medzi MŽP SR a Štatistickým 

úradom SR o vzájomnom poskytovaní údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi sa Štatistický úrad 

SR vo svojich zisťovaniach zameriava na oblasť komunálnych odpadov a rezort životného 

prostredia sa zameriava na oblasť odpadov z priemyselnej sféry. Tieto údaje si rezorty navzájom 

poskytujú. V roku 2001 bolo potrebné reagovať na zmeny legislatívy v oblasti odpadového 

hospodárstva SR. Do platnosti vstúpili nové legislatívne predpisy (Zákon č. 223/2001 Z.z. o 

odpadoch a s ním súvisiace vyhlášky), dôležité pre prevádzku informačného systému o odpadoch.  

Periodicita zberu údajov o vzniku odpadov je ročná, aktualizácia údajov o zariadeniach na 

zneškodnenie odpadov je priebežná podľa podkladov poskytovaných štátnou správou v odpadovom 

hospodárstve. Údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi sú zbierané v nasledujúcej štruktúre: 

- identifikačné údaje organizácie, 

- údaje o činnosti organizácie (pôvodca, držiteľ, výkupca, prevádzkovateľ zariadenia na 

zneškodňovanie, dopravca), 

- údaje o odpadoch (podľa Katalógu odpadov),  

- spôsob nakladania s odpadom. 

Získané údaje je možné územne identifikovať až na úroveň sídla organizačnej jednotky pôvodcu 

odpadu. Týmto spôsobom je možné údaje o vzniku a nakladaní s odpadom v SR interpretovať a 

vizualizovať v prostredí GIS. Tieto dáta sú využívané ako podklady pre potreby orgánov štátnej 

správy v životnom prostredí, pri spracúvaní rôznych analýz a projektov zaoberajúcich sa životným 

prostredím. Všeobecné sumárne údaje, ako je napr. vznik odpadov v jednotlivých okresoch a 
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krajoch SR a spôsobe nakladania s nimi v zmysle platnej legislatívy sú prístupné pre širokú 

verejnosť na internetovej stránke Regionálneho informačného  systému o odpadoch. Po spracovaní 

sú údaje k dispozícii orgánom štátnej správy a tiež subjektom z hospodárskej sféry.  

 


