
INFORMAČNÝ SYSTÉM NAKLADANIA 
S ŤAŽOBNÝM ODPADOM

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho  
parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom  

z ťažobného priemyslu

Informačný leták je súčasťou výstupov projektu

Ministerstvo životného prostredia 
slovenskej republiky

SAŽP
prevádzkovateľ IS-u

SCHÉMA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NAKLADANIA
S ŤAŽOBNÝM ODPADOM

MŽP SR
gestor a správca IS-u

Informačný systém nakladania
s ťažobným odpadom

Register úložísk

Prevádzkované úložiská

Register prevádzkovateľov

Register dokumentov

Register závažných havárií

In
fo

rm
ač

né
sy

st
ém

y
ve

re
jn

ej
sp

rá
vy

Európska komisia

Zhromažďovanie
údajov Poskytovanie informácií

Orgány verejnej
správy

MŽP SR, MH SR, SIŽP,
KÚ ŽP, ObÚ ŽP

Hlavný banský úrad
Obvodný banský úrad

Stavebné úrady

Plány nakladania

Vydané povolenia

Opustené a uzavreté úložiská

Súhrnné správy z monitoringu
a kontroly

Súhrnné správy z reportingu

Informácie a služby

Register odborne spôsobilých
osôb

Vytvárané úložiská

Prevádzkovatelia

Odborne spôsobilé
osoby

Verejnosť

sChéMa inForMaČného systéMu nakladania  
s ŤažobnÝM odpadoM

   prois, s.r.o.
   Na Troskách 12
   974 01 Banská Bystrica

tel.: 048 / 4142520, fax: 048 / 4125532
info@prois.sk, www.prois.sk

Realizované s finančnou podporou EÚ v rámci programu   
Prechodný fond UIBF č. 2006/018 - 175.06.01  

enviGeo, a.s.
Kynceľová 2
974 11 Banská Bystrica

tel.: 048 / 4712430, fax: 048 / 4712423
envigeo@envigeo.sk,  www.envigeo.sk

Riešitelia projektu:

Ministerstvo životného   
prostredia slovenskej   
republiky

Prijímateľ: Odbor geologických faktorov životného prostredia
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava 
tel.: 02 / 57783202, fax: 02 / 57783218
www.enviro.gov.sk

Prospekt-2.indd   1 6. 11. 2009   12:12:30



všeobeCné údaje o inForMaČnoM systéMe nakladania 
s ŤažobnÝM odpadoM

informačný systém nakladania s ťažobným odpadom (ďalej len „informačný systém“) 
je prostriedok, prostredníctvom ktorého je zabezpečené zhromažďovanie údajov 
a poskytovanie informácií o nakladaní s ťažobným odpadom.  požiadavka na vybudovanie 
informačného systému je ustanovená v zákone č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom 
z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy a je vytvorený 
v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a na základe zákona  
č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

úlohou informačného systému je:

 vytvoriť podporu pre praktickú implementáciu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady č. 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, 

 zozbierať relevantné údaje týkajúce sa nakladania s ťažobným odpadom 
v Slovenskej republike, 

 vytvoriť podmienky pre ich verifikáciu a hodnotenie, 

 zabezpečiť informovanosť o nakladaní s ťažobným odpadom, 

 vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch, 

 zhromaždiť informácie pre reporting do Európskej komisie – periodické 
predkladanie správ o nakladaní s ťažobným odpadom v Slovenskej republike v 
predpísanej štruktúre.  

kto je prevádZkovateľoM inForMaČného systéMu?

prevádzkovanie, aktualizáciu a  sprístupňovanie obsahu informačného systému 
zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia. 

Čo obsahuje inForMaČnÝ systéM

Informačný systém obsahuje:

 informácie a  služby, vrátane metainformácií a štatistiky, formulárov, 
elektronických služieb, informácií o najlepších dostupných technikách (BAT), 
mapových služieb a kontaktov, 

 register dokumentov obsahujúci najmä: 

o plány nakladania, 

o vydané povolenia, 

o súhrnné správy o výsledkoch monitoringu a kontrol úložísk, 

o súhrnné správy zasielané Európskej komisii, 

 register prevádzkovateľov, 

 register odborne spôsobilých osôb, 

 register úložísk v členení na prevádzkované, uzavreté a opustené úložiská,  

 register závažných havárií.

užívatelia inForMaČného systéMu

orgány štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom:

 Ministerstvo životného prostredia SR, 

 Ministerstvo hospodárstva SR, 

 Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

 krajské úrady životného prostredia, 

 obvodné úrady životného prostredia, 

 Hlavný banský úrad,

 obvodné banské úrady, 

 stavebné úrady, 

ďalej:

 prevádzkovateľ informačného systému (SAŽP), 

 prevádzkovatelia úložísk ťažobných odpadov, 

 odborná a laická verejnosť,

 orgány Európskej komisie.
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