
   

 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Ján Budaj, minister 

Námestie Ľudovíta Štúra 1 

812 35 Bratislava 

 

Otvorený list ministrovi životného prostredia 

8.10.2020 

Vážený pán minister, 

 

dovoľte nám oceniť Vaše rozhodnutie posunúť povinnosť elektronickej evidencie a ohlasovania 

odpadov podľa zákona 79/2015 Z. z. prostredníctvom informačného systému odpadového 

hospodárstva (ISOH) o rok. Sme presvedčení, že bol urobený prvý krok k tomu, aby tento dlho 

očakávaný a potrebný informačný systém bol dobre prijatý nie len samotnými pôvodcami 

a držiteľmi odpadu, ale aj širokou verejnosťou. 

 

Firmy, obce a mestá od ISOH očakávajú, že sa stane nástrojom na sprehľadnenie metodiky 

evidencie odpadov a zároveň nástrojom debyrokratizácie odpadového hospodárstva. Podklady 

pre prvotný návrh úpravy vyhlášky 366/2015 Z. z. o novom spôsobe vedenia priebežnej evidencie 

v súvislosti s digitalizáciou evidencie, ktoré sme mali možnosť si podrobnejšie naštudovať, však 

z nášho pohľadu negarantujú dostatočnú mieru naplnenia týchto cieľov. 

 

Naše spoločnosti ako výrobcovia evidenčných softvérov získali posunutím termínu približne 

10 mesiacov na to, aby s predstihom upravili svoje riešenia a pomohli pripraviť čo najviac 

pôvodcov a držiteľov odpadu na elektronickú evidenciu a ohlasovanie odpadov. Ministerstvo 

životného prostredia SR dostalo rovnako dlhý čas na to, aby mohlo ISOH čo najlepšie pripraviť na 

reálnu prevádzku. Aj tento čas získaný navyše by však mohol byť nedostatočný, ak nebude vhodne 

upravená metodológia elektronickej komunikácie s ISOH. 

 

V tejto súvislosti by sme Vám radi ponúkli spoluprácu. Naše poznatky a skúsenosti sme s Vami 

pripravení kedykoľvek konzultovať. Rovnako tak sme schopní testovať integráciu systémov 

tretích strán s ISOH ako aj samotnú elektronickú evidenciu v ISOH a to v reálnych podmienkach 

prevádzok pôvodcov a držiteľov odpadu. Našim spoločným cieľom je, aby elektronická evidencia 

a ohlasovanie odpadov v ISOH fungovali dobre už od ich prvotného spustenia a splnili účel, ktorý 

od nich ministerstvo ako aj verejnosť očakáva. 

 

S pozdravom 

 

Miroslav Jakuš 
INISOFT s.r.o. 
riaditeľ 
 

 

Ing. Tomáš Schabjuk 
Odpadový  
hospodár s.r.o. 
riaditeľ 

Mgr. Juliana Hennelová  
BE-SOFT a. s. 
riaditeľ 

Mgr. Peter Socháň 
ENVIS, s.r.o. 
riaditeľ   

Ing. Štefan Konečný 
BC Logia SK a.s. 
riaditeľ   



   

Základné informácie a kontakty na naše spoločnosti: 
 

INISOFT s.r.o. | www.inisoft.sk | www.envita.sk 

Miroslav Jakuš | jakus@inisoft.cz  | +420 777 357 333 

Sme tvorcami a dodávateľmi systému ISOH pre Ministerstvo ŽP v Českej republike, kde tento systém už 
vyše 10 rokov spravujeme a aktualizujeme.  

Na Slovensku pôsobíme od roku 2009, sídlo máme v Banskej Bystrici.  

Náš softvér ENVITA je distribuovaným riešením s garantovanou legislatívnou aj technickou podporou a 
slúži na prevádzkovú aj legislatívu evidenciu odpadov, vrátane tvorby Ohlásenia pre štátnu správu. 

Našimi zákazníkmi sú významné veľké aj menšie slovenské oprávnené spoločnosti, mnohé výrobné 
firmy, verejnoprospešné podniky, ale aj veľký počet miest a obcí. 

  

Odpadový hospodár s.r.o. | www.odpadovyhospodar.sk | www.elo.sk 

Ing. Tomáš Schabjuk | info@odpadovyhospodar.sk | +421 948 605 300 

Spoločnosť Odpadový hospodár sa zameriava na poradenstvo v odpadovom hospodárstve.  

Poskytuje školenia o odpadoch, na ktorých je takmer vždy nosnou témou evidovanie a ohlasovanie 
odpadov. 

Prevádzkuje online odpadovú aplikáciu ELO.sk, ktorá je určená na evidovanie a ohlasovanie údajov o 
odpadoch, ako aj správu odpadového hospodárstva. 

V aplikácii evidujú odpady najmä pôvodcovia odpadov a obce, ako aj zberové spoločnosti a spracovatelia 
odpadov. 

 

BE-SOFT a. s. | www.besoft.sk | https://www.besoft.sk/bts/moduly#predpisove-moduly  

Mgr. Juliana Hennelová | hennelova@besoft.sk | +421 0903 611 226 

Spoločnosť BE-SOFT, a.s. vznikla v roku 1999 a okrem iného sa zaoberá vývojom a predajom 
špecializovaných odborných softvérových nástrojov pre oblasti BOZP, PO, CO a Životné prostredie. 

Softvér BTS je efektívnym nástrojom pre riešenie jednotlivých legislatívnych požiadaviek v praxi, 
poskytuje platnú legislatívu, vzorové dokumenty, postupy, návody riešení a hlavne rôzne elektronické 
evidencie, ktoré spracúvajú dáta používateľov do požadovanej podoby. 

Modul „Odpady“ je jedným z takýchto nástrojov, ktorý umožňuje viesť elektronickú evidenciu odpadov 
a má k dispozícii praktické funkcie na tvorbu rôznych výstupov, generovanie hlásení, spracovanie 
štatistík a pod.  

V súčasnosti softvér využíva v rámci SR viac ako 2000 firiem prostredníctvom určených používateľov 
v sólo alebo sieťovej verzii.    
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ENVIS, s.r.o. | www.envis.sk | www.envisys.sk 

Peter Socháň |   info@envisys.sk | +421 903 636 032 

EnviSys je online aplikácia na vedenie elektronickej evidencie a ohlasovanie odpadov. 

Za vývojom aplikácie EnviSys stoja od jej samého začiatku v roku 2016 environmentálni konzultanti 
a poradcovia v odpadovom hospodárstve s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou. 

Konzultanti spoločností ENVIS, s.r.o. a EPA Plus, s.r.o; ktorí stoja za vývojom aplikácie EnviSys sa už vyše 
dve desaťročia zaoberajú poskytovaním poradensko-konzultačných služieb v oblasti životného 
prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo. 

Aplikácia EVOD, ktorá sa v roku 2020 zlúčila s aplikáciou EnviSys, získala ocenenie v súťaži ZLATÝ 
MRAVEC 2017 v kategórii Inovatívne riešenie. 

 

BC Logia SK a.s. | www.bclogia.sk | http://bclogia.sk/envi.aspx 

Ing. Štefan Konečný |   konecny@bclogia.cz | +421 905 210 699 

Spoločnosť BC LOGIA SK a.s., je softvérová spoločnosť pôsobiaca na Slovensku a prostredníctvom 
sesterskej spoločnosti BC Logia service s.r.o. aj v Českej republike od r. 1990.  

Náš informačný systém WinyX© je KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM, ktorý rieši nakladanie s 
odpadmi, prevádzku zariadení na nakladanie s odpadmi a s tým súvisiace činnosti, ako aj činnosť 
technických služieb, správu zvozového parku, vrátane súvisiacej legislatívy a ekonomiky a s tým 
spojených legislatívnych výkazov, v ČR aj elektronické odosielanie ohlásení. 
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