
Slovenská inšpekcia životného prostredia 

 14. 1. 2019 Zverejnenie štúdie a oznámený termín verejného prerokovania 

 18.1. 2019 Žiadosť dodávateľom agendových IT riešení o indikatívny rozpočet 

 21. 1. – 22. 1. 2019 Doručené indikatívne rozpočty od 3 oslovených dodávateľov 

 22. 1. 2019 Verejné prerokovanie 

 Séria konštruktívnych stretnutí s predstaviteľmi ÚPPVII a ÚHP 

 Zámer národného projektu OPII vytvorený 
 

Pripomienky odbornej verejnosti: 
- 0 na verejnom prerokovaní  

- 15 e-mailom od Slovensko.Digital dňa 29. 1. 2019, žiadna nebola označená ako zásadná  

- odpoveď na pripomienky Slovensko.Digital e-mailom dňa 31. 1. 2019  

- všetky pripomienky boli komunikované telefonicky a e-mailom 

 

Riešenie pripomienky odbornej verejnosti k rozpočtu: 
- Na základe pripomienky Slovensko.Digital a takisto pripomienky obdobného charakteru od ÚHP sme kalkulované 

náklady prehodnotili a docielili významné zníženie kalkulovaných súm v prípade všetkých modulov; v prípade 

modulu „Podnety" ktorý pripomienkoval Slovensko.Digital sme dosiahli zníženie kalkulovanej sumy o viac ako 

40%. 

Riešenie: Komplexný systém environmentálneho dohľadu 

Projekt: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné  prostredie 

Najdôležitejšie aktivity realizované v januári 2019 

Rozpočty: 

Min.: 8.5 mil. 

Max.: 12 mil. 

Priem: 10.4 mil. 



Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Komplexný systém environmentálneho dohľadu 

 investičné náklady v CBA dekomponované na úroveň jednotlivých modulov 

 

 MD rate v CBA navrhnutý v súlade so sadzbami stanovenými pre jednotlivé roly, ktoré 

sa budú podieľať na realizácii projektu (rozpočet projektu bol upravený z cca. 11,4 mil. 

EUR na cca. 8,7 mil. EUR) 

 

 úroveň SLA upravená primerane vzhľadom na poznanie kapacitnej a odbornostnej 

situácie SIŽP v oblasti prevádzky IS na 9,9 % 

 

 Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) uvedené v ŠU upravené v zmysle pripomienok 

ÚPPVII 

 

 integrácie uvedené v ŠU a jej prílohách upravené podľa pripomienok ÚPPVII 

 

 všetky pripomienky ÚPPVII zapracované 

 

 všetky pripomienky UHP zapracované 

 

 vysvetlenia k pripomienkam Slovensko.Digital komunikované, odoslané 

Zmeny - podľa pripomienok k ŠU I 



Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Komplexný systém environmentálneho dohľadu 

 investičné náklady: 8 733 367 € 

 ekonomická čistá súčasná hodnota (ENPV): 2 797 081 € 

 náklady na riadenie projektu: 7 % 

 prevádzkové náklady: 9,9 % z investičných nákladov 

 návratnosť v rokoch: 8 

 Nadobúdateľovi licencie software, Slovenskej inšpekcii životného prostredia, 

musí dodávateľ riešenia poskytnúť zdrojový kód software a oprávnenie 

software bezodplatne poskytnúť ďalším orgánom verejnej moci vo forme 

zdrojového kódu, aj vo forme spustiteľného súboru, pričom zdrojový kód musí 

byť poskytnutý v takej forme, aby nadobúdateľ licencie bol schopný software 

modifikovať.  T.j. licencia zabezpečujúca odovzdanie zdrojového kódu a 

prenositeľnosť na iné orgány verejnej moci. 

Doplnené 

Zmeny - podľa pripomienok k ŠU II 



Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Komplexný systém environmentálneho dohľadu 

Počet zamestnancov: 219 

Počet kontrol: 2659 

Počet zistených porušení: 900 

% podiel: 33,84  

počet kontrol 
počet zistených  

porušení 

rok 2017 
 Počet kontrol – merateľný ukazovateľ 

 Účinnosť kontrol – merateľný ukazovateľ  

Zmeny - podľa pripomienok k ŠU III 



Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Komplexný systém environmentálneho dohľadu 

pre občana:  

 uľahčenie podávania podnetov, 

 rýchle a prehľadné publikovanie výsledkov v integrácii s mapami 
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Dátum kontroly 

Predmet kontroly 

Kontrolovaný subjekt 

Kontrolné zistenia 

Uložené opatrenia 

Uložená pokuta 

Najzásadnejšie KPI projektu 

Počet vykonaných kontrol (2659→4000) 

Pomer podaní cez mobilnú aplikáciu voči všetkým podaniam (75 %) 

Podiel výstupov inšpekčnej, povoľovacej a sankčnej činnosti zverejnených 

na verejnom portáli IS KSED  (100 %) 

Počet incidentov ohrozujúcich integritu výstupov (0) 

    Poprad 

    2.7.2017 

 Kontrola emisie 

skleníkových plynov 

 Aquapark s.r.o. 

 Prevádzkovateľ 

chladiarenských 

zariadení 

 Nezistilo sa 

porušenie zákona 



Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Komplexný systém environmentálneho dohľadu 

 pre kontrolované subjekty: transparentný výber kontrolovaných subjektov analýzou 

rizík, zníženie administratívnej záťaže v priebehu kontroly 

 pre nadriadený orgán MŽP SR: zvýšenie účinnosti a efektívnosti kontrolnej a 

povoľovacej činnosti, zvýšenie využitia výsledkov činnosti rezortu 

 pre iné OVM: využitie datasetov IS KSED o výsledkoch činnosti SIŽP, zníženie 

vlastnej administratívnej záťaže pri poskytovaní vlastných údajov, zvýšenie využitia 

výsledkov vlastnej činnosti 

 pre SIŽP:  

• úspora času inšpektora  

• odstránenie jestvujúcej izolovanosti výkonu procesov na inšpektorátoch a v šiestich 

oblastiach ochrany životného prostredia  

• odstránenie fragmentácie údajov  

• zvýšenie schopnosti odhaľovať a preukazovať porušenia predpisov 

• vysoký komfort pri zbere údajov a pri využívaní systému v rámci workflow, vrátane 

on-line/off-line režimu v teréne  

• uľahčenie spracovania podnetov  

• zvýšenie atraktivity práce inšpektora 

 

 pre všetkých: lepšie chránené životné prostredie 

Prínosy 



Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Riešenie: Komplexný systém environmentálneho dohľadu 

Zriaďovateľ 

6. 2. 2019 

Projekt: Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie 

Špecializovaný orgán štátnej správy pre ochranu ŽP 


