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ABSTRAKT 
Návrh nového zákona o odpadoch prináša vytvorenie nového Informačného systému odpadového 
hospodárstva (ISOH) v takej podobe, aby bolo možné sledovanie nakladania s jednotlivými prúdmi 
odpadu, t. j. či je realizované v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (OH) vrátane množstva 
produkcie odpadov.Zriaďovateľom a prevádzkovateľom nového systému je Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky. Od 1.1.2021 budú musieť všetci producenti odpadov do tohto systému 
odosielať dáta o produkcii odpadu a o nakladaní s ním. Príspevok poukazuje na zmeny,ktoré nový 
systém evidencie odpadov prinesie. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: odpady, informačný systém odpadového hospodárstva, ISOH, producenti 
odpadov, nakladanie s odpadmi, evidencia odpadov 

 
ABSTRACT 

The proposal of the new Waste Act brings the creation of a new Waste Management Information 
System (ISOH) in such a form that it is possible to monitor the management of individual waste 
streams, it means whether it is carried out in accordance with the waste hierarchy (OH), including the 
amount of waste production. The founder and operator of the new system is the Ministry of the 
Environment of the Slovak Republic. From the 1stJanuary 2020, all waste producers will have to send 
data on waste production and management to this system. The paper points out the changes that the 
new waste registration system will bring. 
 
KEYWORDS: waste, waste management information system, ISOH, waste producers, waste 
management, waste records 

 
 
ÚVOD 
 

Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) zjednocuje a nahrádza niektoré existujúce 
informačné systémy v oblasti odpadového hospodárstva v Slovenskej republike (RISO, štatistické 
zisťovanie o nakladaní s odpadmi Štatistickým úradom Slovenskej republiky, informačné systémy 
tretích strán), je nástrojom na kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov, ale 
slúži aj k plneniu úloh a povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov či 
medzinárodnými záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti. ISOH slúži aj na priebežné sledovanie 
plnenia cieľov ustanovených v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky a poskytuje 
základné štatistické údaje a prehľady. Je zameraný na sledovanie odpadu od jeho vzniku až po jeho 
zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Sústreďuje potrebnú evidenciu a relevantné hlásenia, zhromažďuje 
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údaje o pôvodcoch odpadov a o zariadeniach na nakladanie s odpadmi. Vychádza z platnej legislatívy 
v oblasti odpadového hospodárstva, ktorej základ tvorí zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov[1]. 

Cieľom nového systému je vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho 
monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve ako kľúčového podporného 
nástroja pre implementáciu Programov odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR), 
prijatého uznesením vlády Slovenskej republiky, ktorý je najvýznamnejším programovým 
dokumentom v danej oblasti plne rešpektujúcim príslušné záväzky SR. Vzhľadom na to, že 
nahlasovatelia a využívatelia systému sú všetky povinné osoby zo zákona ako aj všetky obce, bude 
využívanie výstupov zamerané na celé územie SR [2], [3]. 
 
CIELE NOVÉHO ISOH 
 

Základným zmyslom POH SR je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania 
s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. To znamená najmä znižovanie relatívne vysokej miery 
environmentálne nevhodných spôsobov zneškodňovania odpadu (najmä skládkovaním). Strategickým 
cieľom odpadového hospodárstva SR zostáva zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania 
skládkovaním a funkčné vytvorenie stimulov smerujúcich k podpore ekologicky priaznivých spôsobov 
nakladania s odpadmi, plne rešpektujúcich zásadnejšie presadzovanie a rešpektovanie záväznej 
hierarchie odpadového hospodárstva. Na dosiahnutie tohto strategického cieľa POH SR navrhuje 
niekoľko opatrení, z ktorých kľúčové je vytvorenie mechanizmov podpory ekologicky vhodných 
spôsobov nakladania s odpadmi založené najmä na monitorovaní pôvodcov odpadov a systéme 
prenášania nákladov na ekologicky priaznivé nakladanie s odpadmi na týchto pôvodcov.  

Hoci ide o jednoduchý a účinný princíp, ktorý rýchlo povedie k zvyšovaniu ekologicky 
vhodnejšieho nakladania s odpadmi, v praxi je ho veľmi náročné implementovať. So súčasnými 
kapacitami a informačnými zdrojmi je totiž pre MŽP SR takmer nemožné presne monitorovať životný 
cyklus každého odpadu a zaviesť účinný systém pozitívnych a negatívnych stimulov. Práve na to, aby 
bolo možné účinne implementovať princíp „znečisťovateľ platí", je potrebné vybudovať jednotný 
monitorovací a informačný systém. Cieľom je aby nový ISOH zabezpečil elektronizáciu služieb 
v oblasti OH tak, aby bolo možné plne využiť potreby naplnenia cieľov POH SR [4].  
 

Vytvorenie prostredia pre efektívnu elektronickú komunikáciu zabezpečí[4]: 
• vytvorenie elektronického komunikačného rozhrania pre podporu plnohodnotnej 

zabezpečenej elektronickej komunikácie v oblasti OH, 
• vybudovanie integračnej platformy, ktorá zabezpečí integráciu vnútorných rezortných 

informačných systémov a vytvorenie integračného rozhrania pre informačné systémy tretích 
strán, ktorými sú predovšetkým vybrané registre a spoločné moduly ÚPVS; 

• zavedenie jednotných registrov a číselníkov v oblasti OH, ktoré vytvorí predpoklady 
na efektívnu tvorbu plánov OH a bude referenčným zdrojom informácii aj pre ekonomické 
agendy, vrátane systémov zabezpečujúcich elektronickú komunikáciu v procesoch OH 
prostredníctvom systému automatizovanej správy registratúry. 

 
PRINCÍP FUNGOVANIA ISOH 
 

Používateľmi informačného systému OH budú pôvodcovia odpadov, zariadenia na nakladanie 
s odpadom, výrobcovia vyhradených výrobkov, orgány štátnej správy v oblasti odpadového 
hospodárstva, Štatistický úrad SR, Environmentálny fond, Slovenská agentúra životného prostredia, 
Daňový úrad, Policajný zbor a Slovenská obchodná inšpekcia. V neposlednom rade to bude aj 
verejnosť, keďže systém bude postavený na princípe otvorených dát (obr. 1). ISOH prepojením týchto 
subjektov zjednoduší administratívu, ktorá je spojená s produkciou, nakladaním a evidenciou odpadu 
[3]. 
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Zaškolenie užívateľov jednotného informačného systému životného prostredia. Nový ISOH je 
určený pre [3]: 

• pracovníkov na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni pracujúcich s OH, 
• verejnosť (samotných interných a externých užívateľov a pôvodcov odpadov), 
• jednotný integrovaný systém, ktorý zahŕňa všetky doterajšie existujúce externé databázy 

pracujúce s OH, umožní ľahkú dostupnosť a prístup k databáze ISOH, prehľadnosť 
a zrozumiteľnosť systému, zvýši aktuálnu transparentnosť informácii, zníži časovú 
nenáročnosť, zníženie byrokracie. 

 

 
Obr. 1 Princíp fungovania ISOH [5] 

 
JEDNODUCHÁ ORIENTÁCIA V SYSTÉME 
 

Portál poskytne prihlásenému užívateľovi možnosť skontrolovať si svoje údaje vedené v ISOH, či 
prístup do privátnej časti nazvanej „Moja zóna“. Návštevníci budú navigovaní prostredníctvom 
príkladov zo životných situácii. Ministerstvo od tohto kroku očakáva jednoduchšiu prístupnosť 
funkcionality pre užívateľov s nižšími skúsenosťami s elektronickými službami. Samozrejmosťou je 
sekcia portálu s odkazmi na odbornú legislatívu odpadového hospodárstva. 

V tejto fáze projektu ešte nedošlo k preregistrácii jednotlivých povinných subjektov a v registroch 
sa často nachádzajú staršie kontaktné informácie na jednotlivé subjekty. To má za následok, 
nemožnosť automatického sprístupnenia týchto služieb každému subjektu. Pre tieto prípady 
ministerstvo zriadilo špeciálnu e-mailovú adresu. Vyškolení pracovníci pomôžu užívateľom 
s vygenerovaním prístupových oprávnení, čím sa im otvorí možnosť elektronického podávania 
ohlásení vyhradených výrobkov [1], [6]. 
 
DÁTA O ODPADE SA MUSIA ZASIELAŤ DO SYSTÉMU MESAČNE 
 

Najväčšou zmenou v systéme je interval a spôsob zasielania údajov, ktorý bol doteraz stanovený 
na súhrnné ohlásenie raz ročne a písomne. Od 1.1.2021 bude nutné štátu odosielať dáta priebežnej 
evidencie odpadov a to spätne raz mesačne. Táto novinka rozhodne zvýši administratívnu záťaž 
všetkým firmám a obciam, ktoré budú musieť dáta do ISOH odovzdávať. Okrem toho dáta priebežnej 
evidencie na rozdiel od dát súhrnných hlásení obsahujú citlivé obchodne informácie (kto, kedy, komu, 
čo predal a za akým účelom) a ich centralizáciu v jednom systéme môžu podľa mňa predovšetkým 
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väčšie spoločnosti považovať za útok na ich podnikanie. To sa nepodarilo ani pri zavedení 
kontrolného hlásenia DPH alebo projektu eKasa, pri ktorých sa detaily obchodovania v systémoch 
štátnej správy necentralizujú [6]. 
 
ISOH PRINESIE ZEFEKTÍVNENIE ČINNOSTI PRE SLOVENSKÚ INŠPEKCIU ŽP (SIŽP) 
V OBLASTI OH 

 
Jednou z výhod ISOH je aj zefektívnenie činnosti pre Slovenskú inšpekciu ŽP (SIŽP) v oblasti 

odpadového hospodárstva[4]: 
 
• Pri výkone štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve je jedným z jeho základných 

predpokladov dostatok reálnych (pravdivých) informácií o stave nakladania s odpadmi 
v určitom čase. Takéto informácie sú pre SIŽP, ale aj okresné úrady (OÚ), rozhodujúce 
pre verifikovanie dodržiavania zákonom ustanovených povinností subjektmi, ktorých sa 
povinnosti týkajú, 

• ISOH bude možno až rozhodujúcim nástrojom, ako tieto informácie zabezpečiť, zachytiť ich 
v tomto systéme, uchovať ich a využívať ich. Orgány štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve budú mať jeho zavedením do praxe bezprostredný, nerušený a neobmedzený 
prístup k informáciám obsiahnutým v tomto systéme v čase tak, aby napríklad nebol rušený 
alebo marený výkon kontrol. Údaje uvedené v ISOH nebudú môcť byť spochybňované 
a budú slúžiť ako dôkazový materiál vo veci určenia plnenia/neplnenia povinností 
ustanovených zákonom o odpadoch konkrétnym subjektom, 

• SIŽP si tak napríklad bude môcť obratom preveriť, či subjekt zaevidoval vznik odpadu, jeho 
zhromažďovanie/skladovanie, odovzdanie inému subjektu - a aj konkrétne ktorému, a to 
v konkrétnom čase a v akom množstve. Ďalej bude môcť obratom zistiť produkciu 
komunálnych odpadoch v určitom čase v jednotlivých obciach, bude môcť preverovať 
objemy vyhradených výrobkov uvádzaných na trh jeho výrobcom. Rovnako bude mať 
bezprostredný prístup k zneniu povolení, ktoré k činnostiam podľa zákona o odpadoch 
vydali orgány štátnej správy odpadového hospodárstva, 

• Uvedením ISOH sa SIŽP dostane rýchlejšie k hodnoverným údajom, ktoré potrebuje k svojej 
kontrolnej činnosti a ktoré v súčasnosti musí neraz obtiažne získavať.  

 
LEGISLATÍVNA A PREVÁDZKOVÁ EVIDENCIA ODPADOV 

 
Pre minimalizáciu zmienených rizík je nevyhnutné digitalizáciu „dotiahnuť“ až do prevádzkovej 

evidencie schválených zariadení na nakladanie s odpadmi u oprávnených osôb.Čiže až do skladového 
hospodárstva, ktoré slúži ako prevádzková evidencia schváleného zariadenia tak, aby nevznikali 
disproporcie medzi potvrdením o prevzatí a odovzdaní odpadu (vážnym lístkom) a zároveň aby bola 
riadne vytváraná aj evidencia spracovania (zhodnotenia a zneškodnenia) odpadu, pri ktorej už 
nedochádza k odovzdaniu odpadu ďalšej osobe. Okrem toho by mal prevádzkový systém umožňovať 
tvorbu prevádzkovej evidencie a z nej vytváranie dokladov na základe číselníkov, ktoré ISOH 
považuje za validné a ktoré si bude pravidelne načítavať a oproti ktorým bude vstupované dáta 
validovať (obr. 2). Nemal by umožňovať odovzdávať odpad od osôb, ktoré na jeho prevzatie nemajú 
v danej dobe oprávnenie, mal by kontrolovať množstevné limity pre príjem do zariadení atď. 

 
Pre prípravu dát priebežnej evidencie odpadov pre ISOH v legislatívne správnej podobe je 

najvhodnejšie si za týmto účelom zabezpečiť špecializovaný softvér pre vedenie tejto evidencie. 
Existujú distribuované softvérové riešenia, špecializované na evidenciu odpadov, ktoré umožňujú 
vedenie tak prevádzkovej, ako aj legislatívnej evidencie odpadov. Ak sa ako oprávnená osoba 
z akýchkoľvek dôvodov rozhodnete využiť už zavedenú prevádzkovú evidenciu (ktorá je napríklad 
súčasťou ERP systémov ako je SAP, Helios, Cross, QI, Pohoda, RECY System, Money atď.), mali by 
ste si zabezpečiť systém pre vedenie legislatívne správnej priebežnej evidencie odpadov, ktorý 
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umožňuje načítanie dát z  ERP. Oprávnené osoby sa už rozhodne nezaobídu s vedením evidencie 
v exceli a väčšina pôvodcov taktiež nie. Aj keby takúto evidenciu podľa novej pripravovanej vyhlášky 
niekto v exceli zvládol, prvé problémy zažije v momente, keď bude potrebovať odoslať do ISOH 
opravnú dávku.  

 
Výhody používania špecializovaného softvéru užívatelia nachádzajú vo funkciách pre hromadnú 

prácu s dátami, kontroly vstupných zadaní dát, následnej krížovej kontroly a validácií dát oproti 
aktuálne akceptovaným dátam zo strany ISOH, ale aj vo funkciách pre ďalšie legislatívne činnosti ako 
napr. pre tvorbu identifikačných a sprievodných listov nebezpečných odpadov alebo obľúbenú tvorbu 
legislatívnej evidencie pre dodávateľov odpadov (partnerská evidencia) a jej prenos[2]. 

 

 
 

Obr. 2 Vzťah medzi prevádzkovou evidenciou zariadenia pre nakladenie s odpadmi a legislatívnou 
evidenciou pre štatistické a kontrolné účely MŽP [6] 

 
ZÁVER  

 
Zelený rezort po zavedení nového systému očakáva prechod na výlučne elektronickú komunikáciu 

v oblasti evidencie odpadov a s tým súvisiace ušetrenie ton papiera. Tento krok umožní mať jednotný 
a štandardizovaný pohľad na odpady v rámci celej Slovenskej republiky. Získané informácie výrazne 
znížia možnosť tvorby čiernych skládok. Zároveň umožnia dynamicky prispôsobovať legislatívu, aby 
pružne reagovala na stav v odpadovom hospodárstve, za účelom napĺňania záväzku Slovenskej 
republiky v rámci dokumentu WastePackage 2030 [6]. 
 

Medzi výhody  ISOH patrí [7], [3]: 
 
• Komplexná online evidencia (register) všetkých subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu 

s odpadmi (pôvodcovia odpadov, držitelia, spracovatelia, zberné dvory), ktorá bude 
obsahovať široké informácie pre verejnosť o kapacitách na spracovanie odpadov, možnosti 
odovzdávania jednotlivých druhov odpadov, povolenia vydané orgánmi štátnej správy a pod. 

• Zásadné urýchlenie spracovania údajov o materiálovom toku odpadov a skvalitnenie 
zberaných údajov pre účely medzinárodného reportingu ako aj plánovania OH. 
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• Zjednodušenie nahlasovania údajov pre všetky subjekty nakladajúce s odpadom, ktoré musia 
momentálne nahlasovať údaje „papierovou“ formou, čo podnikateľské prostredie značne 
zaťažuje. Nový systém má byť len o zodpovednosti za odovzdanie odpadu, pričom žiadateľ 
si v systéme bude môcť online overiť, či odpad odovzdáva osobe oprávnenej. Odstránenie 
papierových hlásení bude mať prínos aj pre životné prostredie. 

• Online systém umožní menším subjektom evidovať odpad on-line bez potreby vlastného 
informačného systému, pričom tieto údaje bude mať neustále k dispozícii, čo mu umožní 
v prípade potreby prezerať a porovnávať údaje o vzniku odpadu z minulosti. Systém bude pri 
evidovaní odpadov priebežne vyhodnocovať, či sa nejedná napr. o chybné množstvo, chybný 
spôsob nakladania a pod.  

• Zlepšenie prehľadu informácií zadaných z registra výrobcov vo vzťahu k plneniu si 
povinností o recyklácii (prepojenie registra výrobcov a evidencie nakladania s odpadmi) – 
zabezpečí sa, aby systém sledoval limity a kapacity recyklačných spoločností a vykazovanie 
voči OZV. 

 
K nevýhodám nového systému ISOH možno zaradiť [4]: 
 
Vďaka tejto skúsenosti musím upozorniť všetkých tých, ktorí budú priebežne pripravovať 

a odosielať dáta do ISOH, že im hrozia nasledovné riziká: 
 
• Bilančnými kontrolami dôjde k identifikovaniu vinníkov, u ktorých bude podozrenie na 

nesprávne vedenú evidenciu alebo na zámerné zatajovanie informácií. Stačiť na to bude 
rozdiel medzi vydaným dokladom o prevzatí a priebežnou evidenciou týchto dokladov na 
strane príjemcu alebo dodávateľa. 

• Kontrolou oprávnenosti na prevzatie odpadu dôjde k identifikovaniu spoločností, ktoré 
odovzdali odpad osobe, ktorá na prevzatie odpadu nemala v danom čase platné oprávnenie, 
vinníkom v tomto prípade bude odovzdávajúci. 

• Kontrolou prekročenia limitov zariadenia schváleného na nakladanie s odpadmi dôjde 
k identifikovaniu spoločností, ktoré prevzali do svojho zariadenia väčšie množstvo odpadov 
než bolo povolené pre dané zariadenie. 
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