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Úvod
Vyhodnotenie
Programu
odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky na roky
2016 až 2020 plynule nadväzuje údajovou
základňou na obdobie analyzované v samotnom
POH SR, kde boli spracované obdobie rokov
2010-2013.

informačný systém odpadového hospodárstva,
ktorý prevádzkuje Slovenská agentúra
životného
prostredia
v spolupráci
s Ministerstvom životného prostredia SR.
Agregovanie údajov je pre vybrané prúdy
odpadov vykonané v súlade s Nariadením
2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady
o štatistike o odpadoch, ktoré upravuje
štandardy
a metodiky pre medzinárodné
výkazníctvo. Pre prúdy odpadov, ktoré
nemožno agregovať
podľa
Nariadenia
o štatistike o odpadoch, boli druhy odpadov
vybrané na základe národnej metodiky použitej
aj v predchádzajúcich programoch.

Analyzované obdobie je vykonané pre roky
2014-2017, t.j. len pre dva roky aktuálne
platného programu. Napriek tomu možno
v tomto období pozorovať určité trendy, ktoré
sú pre ďalšie smerovanie odpadového
hospodárstva do určitej miery určujúce.
Vyhodnotenie
programu
obsahuje
vyhodnotenie cieľov a opatrení, ktoré boli
stanovené na národnej úrovni ako aj cieľov,
ktoré vychádzajú z rámcovej smernice
Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES
z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení
určitých smerníc (ďalej len „rámcová smernica
o odpade“) a ďalších smerníc upravujúcich
oblasť odpadového hospodárstva.

Vyhodnotenie programu prebieha v čase, kedy
Európska komisia vydala pre Slovenskú
republiku varovanie pred možným nesplnením
cieľov recyklácie komunálnych odpadov do
roku 2020.
Výsledkom vyhodnocovania cieľov a opatrení
Programu odpadového hospodárstva SR na
roky 2016-2020 je preto súbor opatrení, ktoré
čiastočne zohľadňujú odporúčania Európskej
komisie a ktorých realizácia môže zásadným
spôsobom napomôcť k priblíženiu sa k cieľom
recyklácie stanoveným pre rok 2020.

Zdroj údajov o vzniku a nakladaní s odpadom
je v prípade komunálnych odpadov Štatistický
úrad Slovenskej republiky, v prípade
priemyselných odpadov (skupina Katalógu
odpadov 01-19) je zdrojom údajov Regionálny
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1. Vznik odpadov v období rokov 2014-2017
1.1. Celkový vznik odpadov
Analýza vzniku a nakladania s odpadmi
je vykonaná pre horizont rokov 2014 – 2017
čím sa plynule nadväzuje na údaje uvedené v
POH SR na roky 2016-2020, v ktorom bolo
vykonané hodnotenie rokov 2010 - 2013.
Priemerne vzniklo v rokoch 2014 – 2017 v SR
10,6 mil. ton odpadov. Od roku 2014 možno
pozorovať trend nárastu vzniku komunálneho
odpadu. Najväčší medziročný nárast bol
pozorovaný v roku 2017, kde došlo k nárastu

produkcie až o 9%. Od roku 2014 sa zvyšuje aj
množstvo nebezpečných odpadov. Kulminácia
produkcie nebezpečných odpadov dosiahla
vrchol v roku 2016. Tento nárast súvisí jednak
s rozvojom
priemyslu,
zlepšovaním
štatistického
výkazníctva,
ale
najmä
s realizáciou viacerých investičných aktivít
v oblasti sanácie environmentálnych záťaží, kde
vznikli v rámci sanačných prác väčšie objemy
nebezpečných odpadov.

Tab. 1-1 Celkový vznik odpadov v SR v rokoch 2014 – 2017

2014

2015

2016

2017

Komunálne odpady (t)

1 838 924

1 888 456

1 953 478

2 130 148

Priemyselné ostatné odpady (t)

6 844 484

8 271 717

8 228 893

9 646 188

379 006

403 225

488 883

411 271

9 062 414

10 563 398

10 671 254

12 187 607

Kategória odpadu

Priemyselné nebezpečné odpady (t)
Spolu
Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR

1.2. Priemyselné odpady
Dôležitou súčasťou analýzy vzniku odpadov je
ich produkcia podľa priemyselnej činnosti.
Tab. 2-2 udáva množstvá odpadov rozdelené
podľa aktivít NACE (SK-NACE Rev.2 podľa
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č.
1893/2006). Najväčšou mierou sa na vzniku
iných ako komunálnych odpadov podieľa
tradične priemyselná výroba, v roku 2017
tvorila jeho produkcia 39% z celkového vzniku

odpadov.
V roku 2017 výrazne narástlo
zastúpenie produkcie odpadov v sektore
„Doprava a skladovanie“. Významnou mierou
sa na produkcii odpadov podieľa priemyselná
činnosť „Dodávka vody; čistenie a odvod
odpadových
vôd,
odpady
a služby
odstraňovania odpadov“ a „Dodávka elektriny,
plynu, pary a studeného vzduchu“.

Tab. 1-2 Vznik odpadu z priemyselných činností v SR v rokoch 2014 – 2017

Množstvo odpadov (t)
Sekcia Názov
2014

2015

2016

2017

A

Poľnohospodárstvo, lesníctvo
a rybolov

577 480

607 022

788 571

678 152

B

Ťažba a dobývanie

289 111

317 108

316 627

336 157
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C
D

E

Priemyselná výroba
Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu
Dodávka vody; čistenie
a odvod odpadových vôd,
odpady a služby odstraňovania
odpadov

2 641 546

3 298 830

3 445 859

3 908 117

537 055

605 606

957 778

896 497

1 023 231

652 405

957 950

1 012 462

1 391 107

2 086 242

967 276

534 375

F

Stavebníctvo

G

Veľkoobchod a maloobchod;
oprava motorových vozidiel a
motocyklov

357 614

661 564

381 623

563 277

H

Doprava a skladovanie

101 636

130 144

210 842

1 141 828

I

Ubytovacie a stravovacie
služby

3 577

3 820

5 148

4 871

J

Informácie a komunikácia

2 839

3 669

23 380

3 689

K

Finančné a poisťovacie
činnosti

518

661

462

342

L

Činnosti v oblasti
nehnuteľností

31 440

41 205

103 822

228 667

M

Odborné, vedecké a technické
činnosti

80 840

86 132

369 026

112 506

N

Administratívne a podporné
služby

11 146

18 346

29 941

178 385

O

Verejná správa a obrana;
povinné sociálne zabezpečenie

5 216

65 421

28 084

269 702

P

Vzdelávanie

1 042

2 882

1 582

2 462

Q

Zdravotníctvo a sociálna
pomoc

139 441

81 911

91 073

149 756

R

Umenie, zábava a rekreácia

637

594

1 926

977

S

Ostatné činnosti

1 333

11 378

36 805

35 236

X

Nezistené

26 684

0

0

0

7 223 490

8 674 942

8 717 776

10 057 459

Spolu

1.3. Komunálne odpady
Produkcia komunálnych odpadov má za
uplynulé obdobie stúpajúcu tendenciu. V roku
2017 Slovenská republika prvý krát prekročila
v produkcii komunálnych odpadov úroveň 2

mil. ton. Najväčším podielom sa na zvýšení
produkcie komunálnych odpadov v roku 2017
podieľali kovy, významnejší nárast bol
zaznamenaný aj u „zelených“ biologicky
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rozložiteľných odpadov, t.j. odpadov zo záhrad,
parkov a inej verejnej zelene.
Tab. 1-3 Vznik komunálneho odpadu v SR v rokoch 2014 – 2017

Rok
Vznik
komunálneho
odpadu v t

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 808 506 1 766 990 1 747 569 1 744 429 1 838 924 1 888 456 1 953 478 2 130 147

Napriek uvedenému patrí SR medzi krajiny
s najnižšou ročnou produkciou komunálnych
odpadov na obyvateľa v EÚ. V roku 2016
vyprodukoval každý obyvateľ SR podľa údajov
EUROSTAT 348 kg komunálneho odpadu.
Nižšiu produkciu mali len Česko, Poľsko
a Rumunsko. V porovnaní s priemerom krajín

EÚ 28 dosiahla SR v roku 2013 72% produkciu
komunálnych odpadov. Oproti roku 2013 je to
9% nárast. Naopak, medzi krajiny s najvyššou
produkciou komunálnych odpadov patrí
Dánsko,
Cyprus,
Nemecko,
Malta
a Luxembursko.
Produkciu komunálnych
odpadov v EÚ znázorňuje graf na obrázku 1-1.
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Obr. 1-1 Produkcia komunálnych odpadov v krajinách EÚ 28 v roku 2016 (kg/obyvateľa)

Zdroj: EUROSTAT
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2. Stručné grafické vyhodnotenie cieľov
Cieľ

Popis cieľu

Hlavný cieľ

Zásadné odklonenie
skládkovania odpadov

Cieľ recyklácie komunálnych
odpadov

Dosiahnuť
recykláciu
komunálnych
odpadov
na
úrovni 50% do roku 2020

Cieľ triedeného zberu

Dosiahnuť mieru triedeného
zberu 40% do roku 2018 a 60%
do roku 2020

Ciele pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady

Obmedzenie
skládkovania
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov
na
úroveň 35% do roku 2020

Ciele pre biologicky
rozložiteľné priemyselné
odpady

Zvýšiť recykláciu biologicky
rozložiteľných priemyselných
odpadov

Ciele pre papier a lepenku

Zvýšiť
recykláciu
a lepenky

Ciele pre sklo

Zvýšiť recykláciu skla

papiera

Aktuálny stav

2018














7

Ciele pre plasty

Zvýšiť recykláciu plastov

Ciele pre železné a neželezné
kovy

Zvýšiť recykláciu kovov

Ciele obaly a odpady z obalov

Plnenie cieľov zhodnotenia
a recyklácie odpadov z obalov
v zmysle smernice 94/62/ES

Ciele pre stavebné
a odpady z demolácií

Zvýšiť recykláciu stavebných
odpadov a odpadov z demolácii
na 70% do roku 2020

odpady

Ciele pre odpadové pneumatiky

Ciele pre staré vozidlá

Ciele pre použité
a akumulátory

batérie

Zvýšiť recykláciu odpadových
pneumatík
Plnenie limitov opätovného
použitia častí starých vozidiel,
zhodnocovania odpadov zo
spracovania starých vozidiel a
recyklácie starých vozidiel
Plnenie
cieľov
zberu,
zhodnotenia
a recyklácie
použitých
batérií
a akumulátorov
v zmysle
smernice 2006/66/ES
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Ciele pre elektrozariadenia
a elektroodpad

Plnenie
cieľov
zberu,
zhodnotenia
a recyklácie
odpadov
z elektrických
a elektronických
zariadení
v zmysle smernice

Ciele pre odpadové oleje

Zvýšiť recykláciu odpadových
olejov

Ciele
pre
polychlórované
bifenyly
a
zariadenia
obsahujúce
polychlórované
bifenyly





Vysvetlivky





-

Cieľ pravdepodobne bude splnený
Cieľ pravdepodobne nebude splnený
Cieľ sa priebežne plní
Cieľ sa priebežne neplní
Cieľ sa daného roku netýka
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3. Podrobné vyhodnotenie cieľov
3.1. Hlavný cieľ
Strategickým cieľom odpadového hospodárstva
SR je pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné
odklonenie odpadov od ich zneškodňovania

skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.
Tento cieľ zahŕňa celú sféru vzniku odpadov.

Tab. 2-1 Celkové nakladanie s odpadmi v SR v rokoch 2014-2017

Spôsob nakladania

2014

2015

2016

2017

3 765 656

3 933 537

3 789 334

3 821 290

557 385

443 759

379 339

402 844

59 944

47 321

36 342

47 109

Spálenie s energetickým využitím (t)

313 464

323 288

557 795

740 520

Iné zhodnotenie (t)

775 252

675 958

366 038

336 403

3 285 341

4 753 047

3 707 808

3 785 942

305 372

386 488

1 462 130

2 981 137

-

-

372 468

72 362

9 062 414

10 563 398

10 671 257

12 187 607

Skládkovanie (t)
Iné zneškodnenie (t)
Spálenie bez energetického využitia (t)

Materiálové zhodnotenie (recyklácia) (t)
Iné nakladanie (t)
Využitie odpadov na povrchovú úpravu
terénu*
Spolu (t)
*Údaj je sledovaný od roku 2016
Zdroj: MŽP SR

Nakladanie s odpadmi je od roku 2016 výrazne
ovplyvňované novými kódmi nakladania, ktoré
boli do právnej úpravy zavedené za účelom
zlepšenia
evidencie
odpadov.
Spôsob
štatistického vykazovania, ktoré je v SR
dlhodobo zavedené zberom údajov od
pôvodcov
odpadov
bez
sledovania
materiálového toku, však zavedením nových
kódov prispelo paradoxne k zhoršeniu kvality
vykazovaných dát a k väčšej neprehľadnosti
sledovaných údajov o vzniku a nakladaní s
odpadom na celoštátnej úrovni. Zavedenie
nových kódov v plnej miere zobrazilo
zastaranosť
a nepružnosť
existujúceho
Regionálneho
informačného
systému
o odpadoch (RISO).
Zo sledovaných dát

možno pozorovať od roku 2013 neustály pokles
skládkovania odpadov, ktoré v roku 2017 kleslo
na úroveň 31%. Otázne však je, akým smerom
by sa pohybovalo nakladanie s odpadom, ak by
boli zistené koncové kódy nakladania u kódov,
ktoré sa zaraďujú do tzv. „iných spôsobov
nakladania“. Iné nakladanie tvorilo v roku 2017
takmer štvrtinu celého nakladania s odpadom.
Recyklácia v roku 2017 v percentuálnom
vyjadrení poklesla, v absolútnych číslach však
oproti roku 2016 stúpla. Narástlo aj energetické
zhodnocovanie odpadov. Pokiaľ sa jedná
o zásadné
odklonenie
odpadov
od
skládkovania, nemožno zatiaľ v tomto smere
považovať stanovený cieľ za splnený
s negatívnym výhľadom do budúcnosti.
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K súčasnému spôsobu nakladania s odpadmi
na Slovensku má výhrady aj Európska komisia,
ktorá v oblasti odpadov vedie proti Slovenskej
republike dva prípady EU Pilot a jedno
konanie o porušení povinnosti podľa čl. 258
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).
Jeden z uvedených prípadov EU Pilot
poukazuje
na
nedostatočné
plnenie
povinnosti
upravovať
odpad
pred
skládkovaním, ktorá je stanovená v smernici

Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov.
Konanie o porušení povinnosti podľa čl. 258
ZFEÚ súvisí s nesplnením povinnosti uzavrieť
niektoré skládky odpadov. Zároveň je
potrebné poukázať na rozsudok Súdneho
dvora EÚ vo veci C-626/16 Európska komisia v.
Slovenská republika, na základe ktorého boli
Slovenskej republike uložené pokuta a penále
za neuzatvorenie skládky Považský Chlmec.

Obr. 2-1 Celkové nakladanie s odpadmi v SR v rokoch 2010-2017 (%)
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Energetické zhodnotenie

Iné zhodnotenie

Materiálové zhodnotenie (recyklácia)

Iné nakladanie

Využitie odpadov na povrchovú úpravu terénu

2017

Zdroj: MŽP SR

3.2. Ciele pre komunálne odpady
Ako hlavný strategický cieľ SR do roku 2020 je
50 % hranica recyklácie komunálnych odpadov.
Za týmto účelom program definuje ako
nevyhnutné
zásadné
zvýšenie
úrovne
triedeného zberu recyklovateľných zložiek
komunálnych odpadov, predovšetkým papiera

a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov. Medzi
komunálne odpady, ktoré možno považovať za
vytriedené sú zahrnuté nasledovné zložky
komunálnych odpadov:

Kód druhu odpadu

Názov druh odpadu

200201

Biologicky rozložiteľný odpad
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200102

Sklo

200103

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na
báze lepenky)

200108

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

200110

Šatstvo

200111

Textílie

200121

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

200123

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

200125

Jedlé oleje a tuky

200133

Batérie a akumulátory uvedené v 160601, 160602 alebo 160603 a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

200134

Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133)

200138

Drevo iné ako uvedené v 200137

200135
200136

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
200121, 200123 a 200135

200139

Plasty

200140

Kovy

20014001

Meď, bronz, mosadz

20014002

Hliník

20014003

Olovo

20014004

Zinok

20014005

Železo a oceľ

20014006

Cín

20014007

Zmiešané kovy

200201

Biologicky rozložiteľný odpad

200302

Odpad z trhovísk

V SR je povinnosť obcí mať zavedený triedený
zber komunálnych odpadov minimálne pre
papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové
kombinované materiály, ako aj pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady okrem tých,
ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
Napriek tomu možno
triedený zber
komunálnych
odpadov
hodnotiť
ako
nedostatočný a mnoho obcí si túto povinnosť
neplní v zmysle stanovenej zákonnej povinnosti
v plnom rozsahu. Pre úplnosť je potrebné
dodať, že povinnosti zaviesť triedený zber

biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov (kuchynských odpadov od občana),
konkuruje okruh výnimiek z plnenia tejto
povinnosti, ktoré v konečnom dôsledku
negatívne vplývajú na zavádzanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v obciach.
V zmysle požiadaviek rámcovej smernice
o odpade a v súvislosti s cieľom dosiahnuť do
roku 2020 50 % úroveň recyklácie
komunálnych odpadov, je potrebné vytvoriť
účinný systém triedeného zberu minimálne pre

12

nasledovné druhy komunálnych odpadov:
papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad, biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje
a tuky, drevo, elektroodpad, použité batérie
a akumulátory, textil a šatstvo. Pre účely
sledovania trendov triedeného zberu sú

jednotlivé druhy odpadov zaradené do 5
prúdov: „klasické zložky“ triedeného zberu
(papier, plasty, sklo, kovy), biologicky
rozložiteľné komunálne odpady (odpady zo
záhrad, kuchynské odpady, jedlé oleje a tuky
a drevo), elektroodpad, použité batérie
a akumulátory, šatstvo a textil.

Tab. 2-2 Vývoj triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov v SR

Druh/prúd odpadu

2014

2015

2016

2017

Papier a lepenka (t)

63 201

67 088

72 557

86 400

Sklo (t)

50 227

53 518

55 984

62 017

Plasty (t)

31 568

34 658

36 123

44 386

Kovy (t)

17 803

30 833

110 269

213 063

Spolu (4 „klasické zložky“) (t)

162 799

186 097

274 934

405 865

Biologicky rozložiteľný odpad
(t)

131 094

147 012

166 344

199 250

7 588

8 172

11 098

12 027

422

454

920

2 744

3 100

4 009

4 507

3 413

305 003

345 745

457 803

623 298

Elektroodpad1) (t)
Použité batérie a akumulátory2)
(t)
Šatstvo a textil (t)
Spolu všetky zložky (t)
1)Zahŕňa
2)

len elektroodpad z domácností vykázaný obcami (nezahŕňa odpad z domácností vyzbieraný v rámci spätého odberu)
Zahŕňa len batérie a akumulátory vykázané obcami (nezahŕňa batérie a akumulátory vyzbierané v rámci spätného zberu)

Počas celého sledovaného obdobia bol
zaznamenaný nárast množstiev triedených
zložiek komunálneho odpadu a to pri každej
zložke. Ak zoberieme do úvahy len tzv.
„klasické zložky“ komunálnych odpadov, t.j.
papier a lepenka, sklo, kovy a plasty, vytriedil
jeden obyvateľ SR v roku 2017 75 kg. V tomto
roku dosiahla najväčší medziročný nárast
vytriedenia zložka kovy, čo je zapríčinené
predovšetkým
zásadným
zlepšením
štatistického výkazníctva zberní a výkupní
odpadov. Pokiaľ zohľadníme všetky zložky
komunálnych
odpadov,
ktoré
sú

recyklovateľné, vytriedil jeden obyvateľ SR v
roku 2013 115 kg komunálnych odpadov.
Sledované údaje teda potvrdili výrazný
pokrok v oblasti triedeného zberu, stále však
zostáva veľký priestor na zlepšenie,
predovšetkým
v oblasti
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov. Zo
sledovaných údajov je potrebné upozorniť na
triedený zber šatstva a textilu, ktorý
v skutočnosti dosahuje
vyššiu úroveň,
metodika výkazníctva v oblasti komunálneho
odpadu však vedie obce k tomu, aby takýto
druh odpadu do hlásení vôbec neuvádzali.
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Tab. 2-3 Ciele pre triedený zber komunálnych odpadov
Roky

2016

2017

2018

2019

2020

Miera triedeného
zberu

20%

30%

40%

50%

60%

V roku 2016 bolo vytriedených 458 tis. ton
komunálnych odpadov. Úroveň triedeného
zberu dosiahla 23,44%, čím sa podarilo
splniť cieľ triedeného zberu na rok 2016.
V roku 2017 bolo vytriedených 623 tis. ton
komunálnych odpadov a úroveň triedeného
zberu tak dosiahla úroveň 29,26%. V roku
2017 sa preto tesne nepodarilo splniť cieľ
triedeného zberu. Medziročný rozdiel úrovne
triedeného zberu dosiahol 5,83%. Ak by tento
trend pokračoval aj v ďalších rokoch, nepodarí
sa do roku 2020 50% cieľ recyklácie
komunálnych odpadov, aj keď oproti
pôvodným odhadom bude úroveň recyklácie na
vyššej úrovni. Je však potrebné upozorniť, že
v roku 2016 a ani v roku 2017 nie sú do
triedeného zberu zahrnuté obaly vznikajúce
v komerčnej sfére (obaly zo skupiny 15
Katalógu odpadu), ktoré si ostatné krajiny EÚ

započítavajú do miery recyklácie, keďže aj tieto
odpady spĺňajú definíciu komunálneho odpadu.
Svedčí o tom aj nová právna úprava EÚ, kde
bola prijatá nová definícia komunálneho
odpadu (zdroj: Smernica EP a Rady (EÚ)
2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení
smernica 2008/98/ES o odpade). Najväčší
nárast vytriedených komunálnych odpadov je
jednoznačne v kovoch, kde oproti roku 2013
bol zaznamenaný vyše 40 násobný nárast.
Svedčí to o skutočnosti, že implementáciou
jednoznačnejšej definície komunálneho odpadu
sa množstvá železných a neželezných kovov
dostali konečne do evidencie komunálnych
odpadov a za predchádzajúce obdobie boli
výkupcami vykazované tieto odpady nesprávne.
Vývoj triedeného zberu je znázornený na obr. 22.

Obr. 2-2 Vývoj triedeného zberu komunálnych odpadov v SR

VÝVO J T RIE DÉ H O ZB E RUV S R
35,00%
29,26%

30,00%
23,44%

25,00%
18,31%

20,00%
15,00%

16,59%

11,77%

12,74%

13,34%

2010

2011

14,80%

15,04%

2012
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10,00%
5,00%
0,00%
2009

Zdroj: MŽP SR
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Aj v rokoch 2014-2017 je dominantným
spôsobom nakladania s komunálnym odpadom
jeho skládkovanie. V roku 2017 bolo na
skládku odpadov uložených 1,3 ton
komunálnych odpadov na čom má najvyšší
podiel zmesový komunálny odpadov. Napriek
tejto skutočnosti podiel skládkovaných
komunálnych odpadov postupne klesá a v roku

2017 dosiahlo skládkovanie úroveň 62%.
Pozitívne možno hodnotiť vývoj recyklovaných
komunálnych odpadov. Oproti roku 2013 sa
množstvo
recyklovaných
komunálnych
odpadov strojnásobilo a presiahlo úroveň 600
tis.
ton.
Energetické
zhodnocovanie
komunálnych odpadov sa dlhodobo pohybuje
na úrovni cca 200 tis. ton.

Tab. 2-4 Nakladanie s komunálnymi odpadmi v SR

Spôsob nakladania

2014

2015

2016

2017

Materiálové zhodnotenie (recyklácia) (t)

254 734

382 094

450 891

619 688

Energetické zhodnotenie (t)

185 939

191 432

196 629

197 070

94 617

2

823

0

1 210 043

1 303 845

1 289 895

1 312 907

3 995

0

0

0

Iné zneškodnenie (t)

59 201

230

75

0

Iné nakladanie (t)

30 394

10 852

15 007

482

0

0

158

0

1 838 924

1 888 456

1 953 478

2 130 148

Iné zhodnotenie (t)
Skládkovanie (t)
Spálenie bez energetického využitia (t)

Využitie odpadu na úpravu terénu
Spolu (t)
Zdroj: ŠÚ SR

3.3. Ciele pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady
-

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú
všetky druhy biologicky rozložiteľných
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20
Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov.
Medzi
triedené
zložky
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov
zaraďujeme
podľa
Katalógu
odpadov
a Stratégie obmedzovania ukladania biologicky
rozložiteľných odpadov na skládky odpadov,
nasledovné druhy komunálnych odpadov:

-

Papier a lepenka (vrátane obalov z papiera
a lepenky) (200101)
Biologicky
rozložiteľný
kuchynský
a reštauračný odpad (201008)
Jedlé oleje a tuky (200125)
Drevo (vrátane obalov z dreva) (200138)
„Zelený“ biologicky rozložiteľný odpad
(200201)
Odpady z trhovísk (20032).

Podobne ako za uplynulé roky, pokračoval aj
v rokoch 2014 nárast vytriedených biologicky
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rozložiteľných
komunálnych
odpadov.
Najväčší medziročný nárast bol zaznamenaný
u tzv. „zelených“ bioodpadov a papiera
a lepenky. V porovnaní s rokom 2013 narástlo

množstvo
vytriedených
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v roku
2017 o 68% na úroveň 284 tis. ton.

Tab.2-5 Vývoj triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v SR

Kód
odpadu

Druh odpadu

200101

Papier a lepenka (t)

200108

2014

2015

2016

2017

63 201

67 088

71 011

84 717

Biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad
(t)

3 212

4 755

27 030

24 788

200138

Drevo (t)

5 272

7 518

8 651

10 484

200125

Jedlé oleje a tuky (t)

123

450

176

241

200201

Zelený biologicky rozložiteľný
odpad (t)

122 085

133 582

129 854

163 083

200302

Odpad z trhovísk (t)

403

707

632

653

194 295

214 100

237 356

283 967

Spolu (t)
Zdroj: ŠÚ SR

Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES
o skládkach odpadu platí pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku
2020
znížiť
množstvo
skládkovaných
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov na 35 % z celkového množstva
(hmotnosti)
biologicky
rozložiteľných
komunálnych odpadov vzniknutých v roku
1995. V roku 2017 sa podarilo obmedziť
množstvo
skládkovaných
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov oproti
roku 2013 o 10%. V roku 2017 sa podarilo
znížiť úroveň skládkovaných biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov na
úroveň 57%. Dynamika obmedzovania
skládkovaných BRKO je však absolútne
nedostatočná a ešte ani v roku 2017 sa
nepodarilo splniť cieľ stanovený na rok 2013
(50% obmedzenie). Cieľ stanovený na rok
2020 tak nebude možné bez prijatia zásadných
legislatívnych zmien a účinných ekonomických
nástrojov dosiahnuť. Hlavným faktorom, ktorý
sa podieľa na nízkej úrovni triedeného zberu

komunálnych odpadov je nízka úroveň
poplatkov za skládkovanie odpadov. Ďalšími
faktormi ktoré vplývajú na nízku úroveň
triedenia BRKO sú nereálne a neadekvátne
miestne poplatky za komunálny odpad, ktoré
nepokrývajú, napriek prijatiu princípu RZV,
reálne náklady na pokrytie celej sféry vzniku
a nakladania
s komunálnym
odpadom.
Z pohľadu legislatívnych zmien je jednoznačne
potrebné prehodnotiť niektoré výnimky pre
triedený zber kuchynských odpadov. Tieto
výnimky sú zásadnou prekážkou
pre
zefektívnenie triedeného zberu kuchynských
odpadov. Predovšetkým výnimka umožňujúca
obciam nevykonávať triedený zber ak je to
ekonomicky neúnosné, je pri stanovenom cieli
recyklácie komunálnych odpadov do roku 2020
veľkou prekážkou rozvoju triedeného zberu.
Najväčšia pozornosť musí byť sústredená práve
na kuchynský odpad, kde okrem zberovej
infraštruktúry musia byť k dispozícii adekvátne
spracovateľské kapacity v podobe aeróbneho
alebo anaeróbneho zhodnocovania.
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Obr. 2-3 Obmedzovanie skládkovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z celkom vzniknutého biologicky
rozložiteľného odpadu v roku 1995
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3.4. Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
Ciele pre biologicky rozložiteľné priemyselné
odpady boli stanovené pre všetky biologicky
rozložiteľné odpady okrem komunálnych
biologicky
rozložiteľných
odpadov

a čistiarenských kalov z čistenia komunálnych
odpadových
vôd
a odpadových
vôd
s podobnými vlastnosťami ako komunálne
odpadové vody.

Tab.2-6 Vznik a nakladanie s biologicky rozložiteľnými priemyselnými odpadmi v SR za roky 2014-2017 (t)

Nakladanie

2014

2015

2016

2017

Energetické
zhodnotenie

81 314

84 516

256 083

406 738

Iné zhodnotenie

109 628

170 307

74 277

54 111

Iné zneškodnenie

12 975

10 054

3 618

55 336

Iný spôsob nakladania

46 187

50 769

69 743

125 333

831 274

828 771

1 018 985

815 658

Materiálové
zhodnotenie
(recyklácia)
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Skládkovanie

54 863

29 093

46 620

28 941

Spálenie bez využitia
energie

33 908

26 266

19 263

30 292

1 170 148

1 199 776

1 488 590

1 516 409

Spolu
Zdroj: MŽP SR

Už v roku 2017 sa podarilo splniť cieľ pre
energetické zhodnocovanie, ktoré výrazne
prekročilo stanovený cieľ. Rovnako sa podarilo
aj
výraznejšie
obmedziť
skládkovanie
biologicky rozložiteľných priemyselných
odpadov a to pod úroveň stanovenú na rok
2020. Cieľ pre materiálové zhodnocovanie
stanovený na rok 2018 v sledovanom období
splnený nebol, čo mohlo okrem iného zapríčiniť

zvýšené vykazovanie nakladania s odpadmi
v prospech iných kódov, ktoré nie sú
koncovými kódmi nakladania. Do budúcna je
preto nevyhnutné čo možno najrýchlejšie
zaviesť a implementovať nový informačný
systém odpadového hospodárstva. Splnenie
cieľa
materiálového
zhodnocovania
biologicky rozložiteľné priemyselné odpady
je pre obdobie rokov 2018 až 2020 reálne.

Tab. 2-7 Plnenie cieľov pre biologicky rozložiteľné priemyselné odpady za rok 2017
Aktuálny stav

Stanovené ciele

Nakladanie
2017

2018

2020

54%

70%

75%

27%

10%

10%

Skládkovanie

2%

7%

5%

Iné nakladanie

17%

13%

10%

Materiálové
zhodnocovanie
(recyklácia)
Energetické
zhodnocovanie

3.5. Ciele pre papier a lepenku
Produkcia papiera a lepenky rastie každoročne
v priemyselnej aj komunálnej sfére. Vznik
papiera a lepenky je reprezentovaný hlavne
dvomi druhmi odpadov - priemyselné obaly
(150101) a papier a lepenka z triedeného zberu

komunálnych odpadov. V zmysle Nariadenia č.
2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady
o štatistike o odpadoch sú medzi odpady
z papiera a lepenky zaradené nasledovné druhy
odpadov:

Kód odpadu

Názov druhu odpadu

150101

obaly z papiera a lepenky

O

191201

papier a lepenka

O

200101

papier a lepenka

O
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Kategória

Tab.2-8 Vznik a nakladanie s odpadmi z papiera a lepenky v SR za roky 2014-2017 (t)

Nakladanie

2014

2015

2016

2017

Energetické
zhodnotenie

871

559

352

456

75 565

66 246

12 857

8 493

486

331

28

30

6 347

6 870

79 025

79 997

160 227

174 413

164 991

204 094

1 521

1 756

1 218

772

62

21

142

28

245 078

250 197

258 612

293 869

Iné zhodnotenie
Iné zneškodnenie
Iný spôsob nakladania
Materiálové
zhodnotenie
(recyklácia)
Skládkovanie
Spálenie bez využitia
energie
Spolu
Zdroj: MŽP SR

V roku 2017 bol dominantným spôsobom
nakladania s odpadmi z papiera a lepenky
materiálové zhodnotenie, ktoré sa na celkom
nakladaní podieľalo 69%. Cieľ pre rok 2018
v oblasti materiálového zhodnotenia bol teda
výrazne prekročený a chýba len 1% na
dosiahnutie cieľa stanoveného pre rok 2020.
Rovnako sa podarilo splniť cieľ pre obmedzenie
skládkovania papiera a lepenky, v roku 2017
kleslo skládkovanie na 0,26% z celkového
vzniku. Cieľ pre energetické zhodnocovanie
odpadov z papiera a lepenky sa splniť
nepodarilo, túto skutočnosť však vzhľadom na

pokles skládkovania nemožno hodnotiť ako
negatívnu. Pozitívne možno hodnotiť aj
obmedzovanie iných spôsobov nakladania pod
stanovenú úroveň na rok 2018, v tomto smere je
však potrebné znovu upozorniť na urýchlené
zavedenie nového informačného systému
o odpadoch, ktorý by mal tieto medzistupne
nakladania s odpadom odstrániť v prospech
koncových kódov nakladania. Ak sa zásadným
spôsobom
nezmení
trh
s druhotnými
surovinami, možno vzhľadom na pozitívnu
hodnotu papiera a lepenky očakávať splnenie
stanovených cieľov.

Tab. 2-9 Plnenie cieľov pre odpady z papiera a lepenky
Aktuálny stav

Stanovené ciele

Nakladanie
Materiálové
zhodnocovanie
(recyklácia)
Energetické
zhodnocovanie
Skládkovanie

2017

2018

2020

69%

55%

70%

0%

10%

15%

0%

3%

2%
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Iné nakladanie

27%

32%

13%

3.6. Ciele pre sklo
Vznik odpadov zo skla mal do roku 2016
stúpajúcu tendenciu. V roku 2017 produkcia
odpadov zo skla klesol o 20 tis. ton, na čom má
podiel druh odpadu 191205 – sklo
z mechanického spracovania odpadu, t.j. sklo

zo zariadenia na zhodnocovanie odpadov
činnosťou R12. V zmysle Nariadenia č.
2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady
o štatistike o odpadoch sú medzi odpady zo skla
zaradené nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu

Názov druhu odpadu

Kategória

101112

odpadové sklo iné ako uvedené v
10 11 11

O

150107

obaly zo skla

O

160120

sklo

O

170202

sklo

O

191205

sklo

O

200102

sklo

O

Tab. 2-10 Vznik a nakladanie s odpadmi zo skla v SR za roky 2014-2017 (t)
Nakladanie

2014

2015

2016

2017

Energetické
zhodnotenie

12

2

0

3

18 843

4 447

1 247

1 000

81

157

16

57

2 485

1 859

7 416

6 816

Materiálové
zhodnotenie
(recyklácia)

40 356

78 004

87 358

67 795

Skládkovanie

1 424

937

1 308

1 141

0

0

0

63 201

85 407

97 345

Iné zhodnotenie
Iné zneškodnenie
Iný spôsob nakladania

Spálenie bez využitia
energie
Spolu

76 812

Zdroj: MŽP SR

V nakladaní so sklom dlhodobo prevláda
materiálové zhodnocovanie. Vývoj v oblasti
nakladania so sklom dokazuje jeho výbornú
recyklovateľnosť.
Od roku 2015 sú
dosahované vysoké úrovne recyklácie

odpadov zo skla a preto stanovený cieľ do
roku 2020 bude s určitosťou splnený. Stále
však zostáva veľký priestor na zlepšenie
triedeného zberu odpadov zo skla, čo si bude
vyžadovať
zabezpečenie
adekvátnych
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zberových kapacít. Na rozdiel od iných
triedených zložiek, triedený zber skla je
zabezpečovaný
výlučne
prostredníctvom
kontajnerov a zberných nádob, resp. vriec
v obciach. V roku 2017 bolo na skládku

odpadov uložených len 1% vzniknutých
odpadov zo skla, čím sa rovnako podarilo
dosiahnuť s výrazným rozdielom stanovený
cieľ pre skládkovanie pod stanovenú úroveň.

Tab. 2-11 Plnenie cieľov pre odpady zo skla
Aktuálny stav

Stanovené ciele

Nakladanie
2017

2018

2020

88%

60%

80%

0%

0%

0%

Skládkovanie

1%

20%

10%

Iné nakladanie

10%

20%

10%

Materiálové
zhodnocovanie
(recyklácia)
Energetické
zhodnocovanie

3.7. Ciele pre plasty
Medzi plastové odpady sú v zmysle Nariadenia
č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady

o štatistike o odpadoch zaradené nasledovné
druhy odpadov:

Kód odpadu

Názov druhu odpadu

020104

odpadové plasty (okrem obalov)

O

070213

odpadový plast

O

120105

hobliny a triesky z plastov

O

150102

obaly z plastov

O

160119

plasty

O

170203

plasty

O

191204

plasty a guma

O

200139

plasty

O

Vznik odpadov z plastov je na vzostupe.
Najvýznamnejší nárast v produkcii plastových
odpadov dosiahol triedený plast z komunálneho
odpadu. Medziročný nárast dosiahol vyše 8 tis.
ton na úroveň 44 tis. ton vytriedených
plastových odpadov. Na tomto najzásadnejšom
náraste vytriedených plastových odpadov
z komunálneho odpadu za posledné roky má

Kategória

zásluhu novozavedený princíp rozšírenej
zodpovednosti výrobcov. Vznik priemyselných
obalov z plastov sa dlhodobejšie drží na úrovni
40 tis. ton, len v roku 2015 ich produkcia
vystúpila nad 50 tis. ton. Každoročne rastie aj
produkcia plastových odpadov z priemyselnej
výroby, spracovania, distribúcie a používania
plastov (druh odpadu 070213).
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Tab. 2-12 Vznik a nakladanie s odpadmi z plastov v SR za roky 2014-2017 (t)

Nakladanie

2014

2015

2016

2017

Energetické
zhodnotenie

1 214

2 348

454

1 659

Iné zhodnotenie

24 287

19 618

5 407

11 269

Iné zneškodnenie

2 850

1 860

1 553

1 376

Iný spôsob nakladania

4 081

5 412

28 760

39 550

Materiálové
zhodnotenie
(recyklácia)

80 808

100 387

102 383

101 496

Skládkovanie

11 650

13 450

10 072

9 805

215

46

68

78

125 105

143 120

148 696

165 233

Spálenie bez využitia
energie
Spolu
Zdroj: MŽP SR

Miera materiálového zhodnotenia plastov
dosiahla v roku 2017 úroveň 61%. Tým sa
podarilo splniť cieľ recyklácie stanovený
nielen na rok 2018 ale aj na rok 2020. Cieľ pre
energetické zhodnocovanie plastových odpadov
sa plniť nedarí, nárast tohto spôsobu nakladania
však možno očakávať do budúcnosti
v súvislosti s obmedzením vývozu plastových
odpadov do Číny, kde sa vyvážala majoritná
časť plastov nie len zo Slovenskej republiky, ale
z celej
Európy
a iných
častí
sveta.
Skládkovanie plastových odpadov postupne

klesá, v roku 2017 dosiahlo 6%. Veľký podiel
v nakladaní s plastovými odpadmi dosahujú iné
spôsoby nakladania, čo opätovne súvisí so
zastaralým informačným systémom, ktorý
neumožňuje odsledovanie materiálového toku
odpadov. Napriek očakávanému plneniu cieľov
materiálového zhodnocovania je obzvlášť
v oblasti plastových odpadov potrebné
posúdenie spracovateľských kapacít, keďže ani
na úrovni EÚ nie sú pre niektoré druhy
plastových odpadov vytvorené adekvátne
recyklačné kapacity.

Tab. 2-13 Plnenie cieľov pre plastové odpady
Aktuálny stav

Stanovené ciele

Nakladanie
Materiálové
zhodnocovanie
(recyklácia)
Energetické
zhodnocovanie
Skládkovanie

2017

2018

2020

61%

50%

55%

1%

10%

15%

6%

10%

5%
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Iné nakladanie

32%

30%

25%

3.8. Ciele pre železné a neželezné kovy
Odpady zo železných a neželezných kovov
patria
svojou
produkciou
medzi
najmajoritnejšie zložky odpadov. Vo veľkých
množstvách vznikajú v priemyselnej ako aj
komunálnej
sfére.
Svojím
vysokým
potenciálom pre recykláciu patria medzi

najobchodovanejšiu surovinu. V roku 2017
dosiahla ich produkcia 1,5 mil. ton. Medzi
odpady zo železných a neželezných kovov sú
v zmysle Nariadenia č. 2150/2002 Európskeho
parlamentu a Rady o štatistike o odpadoch
zaradené nasledovné druhy odpadov:

Kód odpadu

Názov druhu odpadu

100210

okuje z valcovania

O

101206

vyradené formy

O

120101

piliny a triesky zo železných kovov

O

120102

prach a zlomky zo železných
kovov

O

160117

železné kovy

O

170405

železo a oceľ

O

190102

železné materiály odstránené z
popola

O

191001

odpad zo železa a z ocele

O

191202

železné kovy

O

110501

tvrdý zinok

O

120103
120104

piliny a triesky z neželezných
kovov
prach a zlomky z neželezných
kovov

Kategória

O
O

160118

neželezné kovy

O

170401

meď, bronz, mosadz

O

170402

hliník

O

170403

olovo

O

170404

zinok

O

170406

cín

O

170411

káble iné ako uvedené v 170410

O

191002

odpad z neželezných kovov

O

191203

neželezné kovy

O
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020110

odpadové kovy

O

150104

obaly z kovu

O

170407

zmiešané kovy

O

200140

kovy

O

Tab.2-14 Vznik a nakladanie s odpadmi zo železných a neželezných kovov v SR za roky 2014-2017 (t)

Nakladanie

2014

2015

2016

2017

Energetické
zhodnotenie

192

18

0

216

181 947

193 335

98 439

99 510

905

452

206

343

38 704

46 723

297 089

432 838

555 103

1 024 624

914 285

973 928

5 783

1 582

2 475

24 635

3

132

0

0

782 637

1 266 866

1 312 495

1 531 470

Iné zhodnotenie
Iné zneškodnenie
Iný spôsob nakladania
Materiálové
zhodnotenie
Skládkovanie
Spálenie bez využitia
energie
Spolu
Zdroj: MŽP SR

Pri odpadoch z odpadov zo železných
a neželezných kovov sa najviac prejavujú
nedostatky
súčasného
Regionálneho
informačného systému o odpadoch a nový
spôsob evidencie a výkazníctva o nakladaní
s odpadmi. Množstvo odpadov zo železných
a neželezných kovov je vykazovaných pod
inými kódmi zhodnocovania, najmä ich
odovzdanie
obchodníkovi
alebo
sprostredkovateľovi, kde nie je zatiaľ bez
nového informačného systému možné zistiť

konečný spôsob nakladania. Vzhľadom na
pozitívnu hodnotu tejto komodity je však
vysoko pravdepodobné, že väčšina vzniknutých
odpadov zo železných a neželezných kovov
končí v recyklačných zariadeniach. Na základe
uvedeného možno predpokladať, že
zavedením nového informačného systému
o odpadoch, ktorý bude schopný sledovať
materiálový tok odpadov, budú ciele pre
roky 2018 a 2020 splnené, čo potvrdzuje aj
nízka úroveň skládkovania za uplynulé roky.

Tab. 2-15 Plnenie cieľov pre železné a neželezné kovy
Aktuálny stav

Stanovené ciele

Nakladanie

Materiálové
zhodnocovanie

2017

2018

2020

64%

80%

90%
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Energetické
zhodnocovanie

0%

0%

0%

Skládkovanie

2%

1%

1%

Iné nakladanie

34%

19%

9%

3.9. Ciele pre obaly a odpady z obalov
Ciele pre odpady z obalov sú stanovené
smernicou č. 94/62/ES Európskeho parlamentu
a Rady o obaloch a odpadoch z obalov.
Smernica
stanovuje
požiadavky
na
zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov
pre odpadové obaly z papiera (vrátane kartónu

a lepenky), skla, plastov, kovov a dreva.
Množstvá obalov uvedených na trh ako aj
množstvá odpadov z obalov evidovaných
prostredníctvom Regionálneho informačného
systému o odpadoch majú stúpajúcu tendenciu.

Tab. 2-16 Ciele pre odpady z obalov
a) celkovú mieru zhodnocovania najmenej vo výške 60 % hmotnosti odpadov z obalov,
b) celkovú mieru recyklácie najmenej vo výške 55 % a najviac vo výške 80 % celkovej hmotnosti odpadov
z obalov,
c) mieru zhodnocovania pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1.

60 %

hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

2.

68 %

hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

3.

55 %

hmotnosti kovových odpadov z obalov,

4.

48 %

hmotnosti plastových odpadov z obalov,

5.

35 %

hmotnosti drevených odpadov z obalov,

d) mieru recyklácie pre jednotlivé obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej vo výške:
1.

60 %

hmotnosti sklenených odpadov z obalov,

2.

60 %

hmotnosti papierových odpadov z obalov (vrátane kartónu a lepenky),

3.

55 %

hmotnosti kovových odpadov z obalov,

4.

45 %

hmotnosti plastových odpadov z obalov,

5.

25 %

hmotnosti drevených odpadov z obalov.
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Množstvá obalov uvedených na trh, úroveň ich
vyzbierania a mieru zhodnotenia a recyklácie
majú
povinnosť
evidovať
a ohlasovať
organizácie zodpovednosti výrobcov (pôvodne
kolektívne organizácie). Za sledované obdobie

boli splnené ciele zhodnotenia a recyklácie
odpadov z obalov každý rok a pre všetky
obalové materiály ustanovené smernicou
o obaloch a preto plnenie cieľov možno
očakávať aj pre obdobie rokov 2018 až 2020.

Tab. 2-17 Plnenie cieľov zhodnotenia a recyklácie pre obaly a odpady z obalov
2014

Základ pre
povinnosť zberu,
zhodnotenia a
recyklácie

Množstvo
zhodnoteného
odpadu z obalov

Zhodnotenie

Recyklácia

Základ pre
povinnosť zberu,
zhodnotenia a
recyklácie

Množstvo
zhodnoteného
odpadu z obalov

Zhodnotenie

Recyklácia

Obalový
materiál

2015

t

t

%

%

t

t

%

%

Sklo

79 168

53 577

67,67

67,67

81 157

53 704

66,17

66,17

Plasty

97 705

59 982

61,39

55,89

106 417

64 932

61,02

54,37

191 914 154 569

80,54

79,86

206 616

159 659

77,27

76,78

Papier a lepenka
Kovy

23 433

16 596

70,82

70,76

24 522

18 035

73,55

73,49

Drevo

64 225

28 777

44,81

37,19

66 574

31 732

47,66

42,13

Sklo

Množstvo
zhodnoteného
odpadu z obalov

Zhodnotenie

Recyklácia

Základ pre
povinnosť zberu,
zhodnotenia a
recyklácie

Množstvo
zhodnoteného
odpadu z obalov

Zhodnotenie

Recyklácia

Obalový
materiál

2017

Základ pre
povinnosť zberu,
zhodnotenia a
recyklácie

2016

t

t

%

%

t

t

%

%

85 676

53 332

62,25

62,25

85 560

58 805

68,73

68,73

Plasty

119 409

69 289

58,03

51,68

124 158

75 622

60,91

52,44

Papier a lepenka

214 445 169 080

78,85

78,44

212 537

163 350

76,86

75,73

Kovy

28 815

23 919

83,01

80,44

30 500

27107

88,88

86,07

Drevo

59 631

34 471

57,81

55,33

56 564

27 618

48,83

47,22

3.10. Ciele pre stavebné odpady a odpady z demolácií
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Z hľadiska charakteru vznikajúcich odpadov
predstavujú stavebné odpady až jednu štvrtinu
z celkovej produkcie. Vznik stavebných
odpadov ovplyvňujú v dominantnej miere
výkopové zeminy. Predovšetkým v období
realizácie veľkých líniových stavieb možno
pozorovať dramatický nárast v produkcii
výkopových zemín. V roku 2017 presiahla

produkcia stavebných odpadov úroveň 3 mil.
ton. Vo veľkej miere sú vykazované v rámci
nakladania so stavebnými odpadmi iné spôsoby
nakladania, čo znižuje kvalitu reportovaných
údajov bez možnosti analýzy skutočného
nakladania so stavebnými odpadmi. Tento
negatívny trend je zjavný práve pri výkopových
zeminách.

Tab. 2-18 Vznik a nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií za roky 2014-2017 (t)
Nakladanie

2014

2015

2016

2017

Energetické
zhodnotenie

2 061

421

134

16 959

Iné zhodnotenie

326 394

199 545

110 995

110 804

Iné zneškodnenie

92 484

82 336

31 418

10 902

Iný spôsob nakladania

62 099

169 888

781 068

2 000 250

1 076 058

1 806 497

676 586

613 429

861 149

659 127

456 602

405 265

844

1 436

68

269

-

-

285 993

27 110

2 421 088

2 919 251

2 342 866

3 184 988

Materiálové
zhodnotenie
Skládkovanie
Spálenie bez využitia
energie
Využitie odpadu na
úpravu terénu
Spolu
Zdroj: MŽP SR

Cieľ recyklácie pre stavebné odpady vychádza
zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č.
2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých
smerníc. Cieľom smernice je do roku 2020
zvýšiť prípravu na opätovné použitie,
recykláciu stavebných odpadov najmenej na
70%. V zmysle metodiky EUROSTAT je
potrebné do výpočtu cieľa recyklácie pre
stavebné odpady a odpady z demolácií
započítať celý objem vzniknutých odpadov
v skupine 17 Stavebné odpady a odpady
z demolácií okrem nebezpečných druhov
stavebných odpadov, druhu odpadu 17 05 04 a
17 05 06. Za obdobie rokov 2014-2017
nedosiahla recyklácia stavebných odpadov
pozitívne smerovanie, práve naopak, oproti
roku 2015, kedy dosiahla úroveň 61%, klesla

v roku 2017 o takmer 30 percentuálnych bodov
na 32%. Tento obrovský pokles však nemožno
hodnotiť ako skutočný pokles recyklácie
stavebných odpadov. Dôvodom poklesu je
opätovne negatívny vplyv nového spôsobu
evidencie
a výkazníctva
prostredníctvom
nových kódov nakladania. Až 450 tis. ton bolo
vykázané pod kódmi, ktoré neumožňujú reálne
zhodnotenie nakladania so stavebnými odpadmi
a určenie správnej miery recyklácie. Dá sa
reálne očakávať, že ak sa implementáciou
nového informačného systému odpadového
hospodárstva podarí sledovať celý materiálový
tok odpadu až po jeho konečné spracovanie,
budú cieľ recyklácie stavebných odpadov do
roku 2020 splnený.
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Tab. 2-19 Vznik a nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií za roky 2014-2017 (t) pre účely
výpočtu cieľa recyklácie podľa smernice 2008/98/ES.
Nakladanie

2014

2015

2016

2017

Energetické
zhodnotenie

2 061

400

134

490

127 900

132 758

90 588

105 557

8 869

10 261

3 913

4 689

50 275

72 885

223 443

450 186

Materiálové
zhodnotenie
(recyklácia)

445 953

688 077

414 308

372 017

Miera recyklácie

53,30%

61,46%

44,50%

32,00%

Skládkovanie

200 947

214 317

187 271

208 852

758

872

68

58

11 287

20 640

931 013

1 162 490

Iné zhodnotenie
Iné zneškodnenie
Iný spôsob nakladania

Spálenie bez využitia
energie
Využitie odpadu na
úpravu terénu
Spolu

836 763

1 119 570

Zdroj: MŽP SR

3.11. Ciele pre odpadové pneumatiky
Odpadové pneumatiky sú v rámci Katalógu
odpadov zastúpené jedným druhom odpadu 16
01 03. Vznik odpadových pneumatík bol za

sledované obdobie v rokoch 2014-2017
pomerne konštantný, ročne ich vzniká cca 17
tis. ton.

Tab. 2-20 Vznik a nakladanie s odpadovými pneumatikami za roky 2014-2017 (t)
Nakladanie

2014

2015

2016

2017

Energetické
zhodnotenie

2 698

4 136

1 131

683

Iné zhodnotenie

7 676

5 184

1 415

6 231

39

42

0

13

1 200

1 243

4 915

5 418

Iné zneškodnenie
Iný spôsob nakladania
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Materiálové
zhodnotenie
Skládkovanie
Spálenie bez využitia
energie
Spolu

5 786

7 440

7 827

4 977

138

44

0

31

48

0

0

2

17 585

18 089

15 288

17 355

Zdroj: MŽP SR

Cieľom pre odpadové pneumatiky je do roku
2020
dosiahnuť
mieru
materiálového
zhodnocovania na úroveň
80% s 15%
energetickým zhodnocovaním a postupným
znižovaním skládkovania na úroveň maximálne
1%. V roku 2017 dosiahlo materiálové
zhodnocovanie odpadových pneumatík úroveň
29%. Veľké množstvo odpadových pneumatík
bolo vykázané cez iné kódy nakladania a to
najmä cez kód R13 skladovanie pred
zhodnotením, resp. cez novozavedené kódy
nakladania V, OO, OS, t.j. odovzdanie odpadu
za účelom zberu, odovzdanie obchodníkovi
alebo odovzdanie sprostredkovateľovi. Ako
pozitívne možno hodnotiť pokles skládkovania
odpadových pneumatík takmer na nulovú

úroveň. Pokles zaznamenala aj činnosť
energetického zhodnocovania. Vysoké číslo
iného nakladania s odpadovými pneumatikami,
ktoré je vykazované od roku 2016 je opätovne
spôsobená
zastaraným
Regionálnym
informačným
systémom
odpadového
hospodárstva
a zavedením nových kódov
nakladania s odpadmi, ktoré pôvodcovia
odpadov využívajú. V prípade odpadových
pneumatík je ťažké prognózovať, či by pri
neexistencii iných kódov nakladania boli
splnené
stanovené
ciele,
materiálové
zhodnocovanie odpadov by sa však s určitosťou
pohybovalo vo vyšších číslach. Splnenie cieľa
recyklácie odpadových pneumatík do roku
2020 je však stále reálne.

Tab. 2-21 Plnenie cieľov pre odpadové pneumatiky
Aktuálny stav

Stanovené ciele

Nakladanie
2017

2018

2020

Materiálové
zhodnocovanie

29%

75 %

80 %

Energetické
zhodnocovanie

4%

10 %

15 %

Skládkovanie

0%

1%

1%

Iné nakladanie

67%

14 %

4%

3.12. Ciele pre staré vozidlá
Od roku 2016, kedy nadobudol účinnosť nový
zákon o odpadoch a boli zavedené prísnejšie
pravidlá pri odhlasovaní starých vozidiel
z evidencie vozidiel (bol zrušený inštitút tzv.
„čestného vyhlásenia“ pri vyraďovaní starých

vozidiel z evidencie, sprísnili sa podmienky pri
vydávaní rozhodnutí o neexistencii vozidla),
množstvo spracovaných starých vozidiel
opätovne stúplo na úroveň cca 35 tis. ročne.
Evidencia zberu a spracovania starých vozidiel
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nie je vykonávaná cez Regionálny informačný
systém o odpadoch, ale prostredníctvom
informačného elektronického portálu „eZAP“,
prevádzkovaného Zväzom automobilového
priemyslu
SR,
ktorý je
nahrádzaný

modernejším systémom „Elektronický register
starých vozidiel“, integrovaným na Národnú
evidenciu vozidiel a slúžiaci pre evidenciu
starých vozidiel a pre podporu vyradenia
vozidiel z národnej evidencie vozidiel.

Tab. 2-22 Počet a hmotnosť spracovaných starých vozidiel v období rokov 2014-2017
Rok

2014

2015

2016

2017

Počet spracovaných starých vozidiel (ks)

29 175

26 176

36 931

35 462

Hmotnosť spracovaných starých vozidiel
(t)

24 709,501

23 199,120

34 822,168

33 270,799

Opätovné použitie
starých vozidiel (t)

23 722,754

20 748,604

33 912,259

32 362,401

23 427,509

20 512,898

33 478,553

31 762,237

a zhodnocovanie

Opätovné použitie a recyklácia starých
vozidiel (t)

Cieľom pre staré vozidlá je dosiahnuť v období
rokov 2016 až 2020 záväzné limity pre rozsah
opätovného použitia častí starých vozidiel,

zhodnocovania odpadov zo spracovania starých
vozidiel a recyklácie starých vozidiel uvedené
v tabuľke 2-23.

Tab. 2-23 Limity pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania
starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel
Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu
činnosti
Činnosť
1.január 2015 a nasledujúce roky
všetky vozidlá
Opätovné použitie častí starých vozidiel a
zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých
vozidiel

95%

Opätovné použitie častí starých vozidiel
a recyklácia starých vozidiel

85%

Okrem roku 2015, kedy sa nepodarilo splniť
cieľ opätovného použitia a zhodnocovania
starých vozidiel, pričom cieľ recyklácie bol
splnený, sa od roku 2016 darí tak ako
v minulom období plniť ciele opätovného
použitia, zhodnocovania a recyklácie starých

vozidiel v zmysle Smernice Európskeho
parlamentu
a Rady
č. 2000/53/ES
z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe
životnosti. Pozitívne možno hodnotiť aj úroveň
zberu starých vozidiel. Je vysoký predpoklad
plnenia cieľov aj v období rokov 2018-2020.

Tab. 2-24 Plnenie cieľov pre staré vozidlá
Rok

2014

Cieľ opätovného použitia a
zhodnocovania starých vozidiel
Miera opätovného použitia
a zhodnocovania starých vozidiel (%)

96,007%
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2015

2016

2017

95%

95%

95%

89,437%

97,387%

97,270%

Cieľ opätovného použitia a recyklácie
starých vozidiel
Miera opätovného použitia a recyklácie
starých vozidiel (%)

94,812%

85%

85%

85%

88,421%

96,141%

95,466%

3.13. Ciele pre použité batérie a akumulátory
Pre použité batérie a akumulátory sú dané ciele
v zmysle požiadaviek smernice Európskeho
Parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra
2006 o batériách a akumulátoroch a použitých
batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje
smernica 91/157/EHS):
- dosiahnuť minimálne limity pre zber
prenosných batérií a akumulátorov 40 % pre
rok 2015 a 45 % pre rok 2016,
- dosiahnuť zber použitých automobilových
batérií a akumulátorov vo výške trhového
podielu batérií uvedených na trh SR
výrobcom automobilových batérií a
akumulátorov
v
predchádzajúcom
kalendárnom roku
- dosiahnuť zber použitých priemyselných
batérií a akumulátorov vo výške trhového
podielu batérií uvedených na trh SR
výrobcom
priemyselných
batérií
a
akumulátorov
v
predchádzajúcom
kalendárnom roku
- cieľ recyklácie použitých batérií a
akumulátorov je 100 % z množstva

vyzbieraných
použitých
batérií
a
akumulátorov za predchádzajúci kalendárny
rok;
- dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:
a) 90 priemerných hmotnostných percent
olovených batérií a akumulátorov vrátane
recyklácie oloveného obsahu v najvyššej
technicky dosiahnuteľnej miere bez
nadmerných nákladov;
b) 75 priemerných hmotnostných percent
niklovo-kadmiových
batérií
a
akumulátorov vrátane recyklácie obsahu
kadmia
v
najvyššej
technicky
dosiahnuteľnej miere bez nadmerných
nákladov;
c) 60 priemerných hmotnostných percent
ostatných
použitých
batérií
a
akumulátorov;
- pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory
zabezpečiť ich priebežné spracovanie u
autorizovaného spracovateľa.

Tab. 2-25 Plnenie cieľov pre použité batérie a akumulátory

Zber

Účinnosť zberu

Recyklačná
účinnosť

Úroveň recyklácie

Predaj

Zber

Účinnosť zberu

Recyklačná
účinnosť

Úroveň recyklácie

2015

Predaj

2014

[t]

[t]

[%]

[%]

[t]

[t]

[t]

[%]

[%]

[t]

Prenosné

842

617

66

x

x

939

482

53

x

x

Olovené

x

x

x

87

7130

x

x

x

92,28

6980

Ni-Cd

x

x

x

76

140

x

x

x

80,22

91

Druh použitých
batérií a
akumulátorov
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Ostatné

x

x

x

64

357

x

x

61,14
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Zber

Účinnosť zberu

Recyklačná
účinnosť

Úroveň recyklácie

Predaj

Zber

Účinnosť zberu

Recyklačná
účinnosť

Úroveň recyklácie

2017

Predaj

2016

x

[t]

[t]

[%]

[%]

[t]

[t]

[t]

[%]

[%]

[t]

Prenosné

1236

478,18

47,6

x

x

1460

1103,5

91,1

x

x

Olovené

x

x

x

90,5

6870

x

x

x

90,51

6240

Ni-Cd

x

x

x

80,92

93

x

x

x

79,98

87

Ostatné

x

x

x

65,3

218

x

x

x

67,38

356

Druh použitých
batérií a
akumulátorov

3.14. Ciele pre elektrozariadenia a elektroodpad
Cieľom
pre
odpady
z elektrických
a elektronických zariadení je dosiahnuť pri
spracovaní jednotlivých kategórií OEEZ mieru

zhodnotenia a mieru recyklácie podľa tabuľky
2-26.

Tab. 2-26 Minimálne ciele zhodnocovania a recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení
Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na
kategórie uvedené v prílohe č.6 časti I nového zákona o odpadoch
Kategória

Miera zhodnotenia

Miera recyklácie

1.Veľké domáce spotrebiče

85 %

80 %

2.Malé domáce spotrebiče

75 %

55 %

80 %

70 %

4.Spotrebná
elektronika
a fotovoltaické panely

80 %

70 %

5.Osvetľovacie
svetelné zdroje

75 %

55 %

-

80 %

75 %

55 %

7.Hračky zariadenia určené na
športové a rekreačné účely

75 %

55 %

8.Zdravotnícke prístroje

75 %

55 %

3.Informačné
technológie
telekomunikačné zariadenia

zariadenia

a

a

- z toho plynové výbojky
6.Elektrické
nástroje

a elektronické
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9.Prístroje na monitorovanie a
kontrolu

75 %

55 %

10. Predajné automaty

85 %

80 %

V období rokov 2014 až 2017 sa podarilo
splniť ciele zhodnocovania a recyklácie
odpadov z elektrických a elektronických

zariadení
pre
všetky
kategórie
elektrozariadení. Plnenie cieľov sa v tejto
oblasti očakáva aj v ďalšom období.

Tab. 2-27 Plnenie cieľov zhodnotenia a recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení SR za roky
2014-2017 (%)

2014

2015

Kat.

Názov

1.

Veľké domáce spotrebiče

92,48

91,62

89,34

88,15

2.

Malé domáce spotrebiče

87,70

86,11

88,35

75,96

3.

Informačné
technológie
telekomunikačné zariadenia

51,60

90,66

91,81

85,21

4.

Spotrebná elektronika

93,05

90,95

91,67

86,56

5.

Osvetľovacie zariadenia

91,35

91,25

89,66

85,00

6.

Elektrické a elektronické nástroje

90,46

89,15

82,94

62,11

7.

Hračky, zariadenia určené na športové
a rekreačné účely

87,22

86,35

91,40

70,68

8.

Zdravotnícke zariadenia

90,73

88,02

88,75

70,35

9.

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

88,25

87,95

90,98

75,52

10.

Predajné automaty

88,79

87,88

93,87

83,15

Miera
zhodnotenia

a

Miera
recyklácie

2016

Miera
zhodnotenia

Miera
recyklácie

2017

Kat.

Názov

1.

Veľké domáce spotrebiče

92,26

91,34

90,73

90,40

2.

Malé domáce spotrebiče

90,72

89,35

91,94

90,49

3.

Informačné
technológie
telekomunikačné zariadenia

93,01

88,61

89,02

88,20

4.

Spotrebná elektronika

91,69

90,61

90,99

89,76

5.

Osvetľovacie zariadenia

94,51

85,10

84,30

83,38

6.

Elektrické a elektronické nástroje

97,59

88,06

86,75

85,29

Miera
zhodnotenia

a
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Miera
recyklácie

Miera
zhodnotenia

Miera
recyklácie

7.

Hračky, zariadenia určené na športové
a rekreačné účely

90,21

86,99

91,84

89,68

8.

Zdravotnícke zariadenia

91,14

91,04

92,86

92,50

9.

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

92,63

84,20

79,48

76,82

10.

Predajné automaty

91,92

92,00

92,19

92,16

Tab. 2-28 Elektrozariadenia uvedené na trh a zozbierané v SR za roky 2014-2017 (kg)

2014
Kat.

Názov

1.

Veľké domáce spotrebiče

2.

Malé domáce spotrebiče

3.

Informačné
technológie
telekomunikačné zariadenia

4.

Uvedené na
trh

2015

Zozbierané
spolu

Uvedené na
trh

Zozbierané
spolu

29 853 155,62 11 590 453,19 28 856 746,25 11 768 367,34
6 824 035,88

1 968 600,65

6 076 359,60

2 294 184,83

6 516 235,67

2 691 261,86

6 467 488,43

3 093 556,08

Spotrebná elektronika

5 400 348,33

3 119 377,24

4 309 454,43

3 276 056,69

5.

Osvetľovacie zariadenia

3 303 288,57

1 302 798,84

2 304 062,73

1 327 146,73

6.

Elektrické a elektronické nástroje

4 087 136,55

1 193 289,54

3 686 799,60

903 261,23

7.

Hračky, zariadenia určené na športové
a rekreačné účely

641 299,19

185 373,65

389 091,16

77 937,05

a

Elektrozariadenia pre domácnosť spolu

56 625 499,81 22 051 154,97 52 090 002,20 22 740 509,95

Zozbierané elektroodpady kg/občan

4,067

4,190

8.

Zdravotnícke zariadenia

177 361,12

187 441,40

99 981,89

103 237,56

9.

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

194 205,01

234 167,60

232 211,05

231 332,75

10.

Predajné automaty

225 006,60

243 594,17

279 248,00

280 754,84

Kat.

Názov

1.

Veľké domáce spotrebiče

33 362 487

15 093 323

35 252 765

15 233 753

2.

Malé domáce spotrebiče

7 202 003

2 084 233

7 635 089

2 300 473

3.

Informačné
technológie
telekomunikačné zariadenia

7 085 156

3 997 898

6 513 506

4 346 776

2016
Uvedené na
trh

a
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2017

Zozbierané
spolu

Uvedené na
trh

Zozbierané
spolu

4.

Spotrebná elektronika

6 228 782

4 113 216

5 746 487

4 392 452

5.

Osvetľovacie zariadenia

3 774 672

1 360 833

3 969 987

1 590 858

6.

Elektrické a elektronické nástroje

6 479 788

1 078 481

6 514 865

1 332 358

7.

Hračky, zariadenia určené na športové
a rekreačné účely

931 533

119 702

1 733 278

184 068

64 777 192

27 901 678

66 494 639

29 246 963

Elektrozariadenia pre domácnosť spolu
Zozbierané elektroodpady kg/občan

5,133

5,37

8.

Zdravotnícke zariadenia

239 156

103 691

316 463

117 363

9.

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

305 871

188 197

338 346

166 190

10.

Predajné automaty

227 773

112 548

248 482

165 300

Zdroj: MŽP SR

Cieľ zberu elektroodpadu je rozsah zberu, ktorý
musí SR v súlade s princípom rozšírenej
zodpovednosti výrobcov elektrozariadení v

danom kalendárnom roku dosiahnuť, stanovený
v minimálnom
hmotnostnom
rozsahu
elektroodpadu podľa tabuľky 2-29.

Tab. 2-29 Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení
hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení
V roku 2016
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,
v roku 2017

hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,

v roku 2018

hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,

v roku 2019

hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch,

v roku 2020

hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení
uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch.

Tab. 2-30 Plnenie cieľov zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení
Rok
Priemerná
hmotnosť
elektrozariadení uvedených na trh
v SR v troch predchádzajúcich
rokoch (kg)
Hmotnosť vyzbieraných odpadov
z elektrických
a elektronických
zariadení (kg)
Cieľ zberu (%)
Dosiahnutý cieľ zberu (%)

2016

2017

51 438 648

57 830 898

27 901 678

29 246 963

48

49

54,24

50,57
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Ciele zberu pre odpady z elektrických
a elektronických zariadení sa v sledovanom
období podarilo splniť, aj keď v roku 2017 len
veľmi
tesne.
V súvislosti
s nárastom
elektrozariadení uvedených na trh bude

potrebné zásadnejšie zvyšovať aj vyzbierané
množstvá
odpadov
z elektrických
a elektronických zariadení. Stanovené ciele do
roku 2020 je však reálne splniť.

3.15. Ciele pre odpadové oleje
V Programe odpadového hospodárstva na roky
2016-2020 boli medzi oleje zaradené len
niektoré druhy odpadov, ktoré boli určené
v minulosti Slovenskou agentúrou životného
prostredia.
Za
účelom
zachovania
konzistentnosti údajov medzi vnútroštátnym
výkazníctvom a údajmi EUROSTATU, bol
Kód odpadu

zoznam
druhov
odpadových
olejov
prehodnotený podľa Nariadenia č. 2150/2002
Európskeho parlamentu a Rady o štatistike
o odpadoch. V zmysle nariadenia sa medzi
odpadové oleje zaraďujú nasledovné druhy
odpadov:

Názov druhu odpadu

Kategória

050102

kaly z odsoľovania

N

050103

kaly z dna nádrží

N

050104

kaly z kyslej alkylácie

N

120106
120107
120108
120109

minerálne rezné oleje obsahujúce
halogény okrem emulzií a roztokov
minerálne rezné oleje neobsahujúce
halogény okrem emulzií a roztokov
rezné emulzie a roztoky
obsahujúce halogény
rezné emulzie a roztoky
neobsahujúce halogény

N
N
N
N

120110

syntetické rezné oleje

N

120112

použité vosky a tuky

N

120118
120119

kovový kal z brúsenia, honovania a
lapovania obsahujúci olej
biologicky ľahko rozložitelný
strojový olej

N
N

130104

chlórované emulzie

N

130105

nechlórované emulzie

N

130109
130110

chlórované minerálne hydraulické
oleje
nechlórované minerálne
hydraulické oleje

N
N

130111

syntetické hydraulické oleje

N

130112

biologicky ľahko rozložitelné
hydraulické oleje

N

130113

iné hydraulické oleje

N

130204

chlórované minerálne motorové,
prevodové a mazacie oleje

N
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130205
130206
130207
130208
130306
130307
130308
130309

nechlórované minerálne motorové,
prevodové a mazacie oleje
syntetické motorové, prevodové a
mazacie oleje
biologicky ľahko rozložitelné
syntetické motorové, prevodové a
mazacie oleje
iné motorové, prevodové a mazacie
oleje
chlórované minerálne izolačné a
teplonosné oleje iné ako uvedené v
130301
nechlórované minerálne izolačné a
teplonosné oleje
syntetické izolačné a teplonosné
oleje
biologicky ľahko rozložitelné
izolačné a teplonosné oleje

N
N
N
N
N
N
N
N

130310

iné izolačné a teplonosné oleje

N

130506

olej z odlučovačov oleja z vody

N

200126

oleje a tuky iné ako uvedené v
200125

N

Cieľom pre odpadové oleje je do roku 2020
dosiahnuť
mieru
materiálového

zhodnocovania 60 % s 15 % energetickým
zhodnocovaním a 0 % skládkovaním.

Tab. 2-31 Vznik a nakladanie s odpadovými olejmi za roky 2014-2017 (t)

Nakladanie

2014

2015

2016

2017

Energetické
zhodnotenie

571

528

115

1 289

Iné zhodnotenie

2 214

1 667

546

374

Iné zneškodnenie

19 386

18 161

16 838

9 531

Iný spôsob nakladania

3 853

900

7 142

12 138

Materiálové
zhodnotenie

7 122

7 366

8 513

6 289

616

346

281

177

97

93

60

82

33 860

29 060

33 495

29 879

Skládkovanie
Spálenie bez využitia
energie
Spolu
Zdroj: MŽP SR

Materiálové zhodnocovanie odpadových olejov
dosiahlo v roku 2017 úroveň 21%, čo je
absolútne nepostačujúce pre splnenie cieľov
stanovených na roky 2018 a 2020. Veľký podiel

na nakladaní s odpadom majú činnosti „iného
zneškodnenia“, t.j. kódy D2-D9 a D12-D15.
Veľký podiel nakladania s odpadovými olejmi
tvoria aj činnosti iného nakladania, kde nie je
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možné
identifikovať
konečný
spôsob
nakladania s odpadmi. Čísla za sledované
obdobie naznačujú, že splnenie cieľa
materiálového zhodnotenia do roku 2020 nie
je reálne a cieľ pravdepodobne splnený

nebude. V tejto oblasti by bolo potrebné
spracovať podrobnejšiu analýzu trhu olejov
uvádzaných na trh ako aj celú sieť zberu
a spracovateľských kapacít na zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadových olejov.

Tab. 2-32 Plnenie cieľov pre odpadové oleje
Aktuálny stav

Stanovené ciele

Nakladanie
2017

2018

2020

Materiálové
zhodnocovanie

21%

50 %

60 %

Energetické
zhodnocovanie

4%

10 %

15 %

Skládkovanie

1%

0%

0%

Iné nakladanie

74%

40 %

25 %

3.16. Ciele pre polychlórované
polychlórované bifenyly

bifenyly

a

zariadenia

obsahujúce

Ciele pre nakladanie s PCB vrátane odpadov a zariadení obsahujúcich PCB sú (v zmysle požiadaviek
smernice Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní PCB a PCT a v zmysle
požiadaviek Štokholmského dohovoru) nasledovné:
do konca roka 2020 pripraviť podmienky tak, aby bolo možné do konca roka 2028 zabezpečiť
environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom kvapalín a zariadení kontaminovaných PCB
s obsahom viac ako 0,005 percenta PCB,
do konca roka 2020 pripraviť podmienky tak, aby bolo možné do konca roka 2025 zabezpečiť
identifikáciu, označenie a zneškodnenie zariadení obsahujúcich:
a) viac ako 10 % PCB a s objemom väčším ako 5 litrov,
b) viac ako 0,05 % PCB a s objemom väčším ako 5 litrov,
c) viac ako 0,005 % PCB a s objemom väčším ako 0,05 litra.
Inventarizáciu
zariadení
obsahujúcich
polychlórované bifenyly (PCB) vykonávala
podľa zákona o odpadoch Slovenská agentúra
životného prostredia, Centrum odpadového
hospodárstva
a environmentálneho
manažérstva do 31.12.2013. Od 1.1.2014 je
vedením a aktualizáciou zoznamu zariadení
obsahujúcich PCB poverené Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky,
odbor odpadového hospodárstva. Inventarizácia

je výsledkom hlásení držiteľov zariadení
obsahujúcich PCB. Ku koncu roka 2017 bolo v
informačnom systéme zariadení obsahujúcich
PCB evidovaných ešte 2 633 kusov zariadení,
ktorých držitelia si v zmysle vyššie uvedeného
zákona nesplnili povinnosť držiteľa zariadení
obsahujúcich PCB, dekontaminovať alebo
zneškodniť tieto zariadenia najneskôr do 31.
decembra 2010.

Tab. 2-25 Výsledky inventarizácie kontaminovaných zariadení v informačnom systéme IS – KZ ku koncu jednotlivých rokov
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Rok

2014

2015

2016

2017

celkový počet nahlásených zariadení (ks)

49 420

49 420

49 503

49 674

zariadenia v prevádzke (ks)

4 214

3 670

2 743

2 633

zariadenia zneškodnené (ks)

45 206

45 750

46 760

47 041

Zdroj: MŽP SR
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4. Stručné grafické vyhodnotenie opatrení
Opatrenie Popis opatrenia

Aktuálny stav

O1

Implementovať do praxe princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre nasledovné vyhradené
výrobky: elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové
výrobky

O2

Zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, najmä pre
papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložiteľné komunálne odpady tak, aby boli
splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov uvedené v tabuľke 4-1.

O3

Zvýšiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií vrátane činnosti spätného
zasypávania tak, aby bol splnený cieľ recyklácie uvedený v časti 4.1.9.

O4

V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky zaviesť podporu používania
materiálov získaných z recyklovaných odpadov na výrobu výrobkov a zlepšenie trhových
podmienok pre takéto materiály.

O5

Podporovať financovanie projektov na opätovné používanie a prípravu opätovného používania
v komunálnej sfére, napr. tzv. „centrá opätovného používania“.

O6

Zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom
hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach zberu, opätovného používania a recyklácie
odpadov, ako aj používania výrobkov, ktoré sú vyrobené recykláciou zavedením účinných a
všeobecne prístupných informačných systémov a vedením lokálnych a národných informačných
kampaní.

O7

Zvýšenie kontrolnej činnosti všetkých orgánov štátneho dozoru odpadového hospodárstva a obcí
za účelom dodržiavania právnych predpisov upravujúcich oblasť odpadového hospodárstva.

O8

Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov do systému triedeného zberu
komunálnych odpadov pre zložky komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje princíp rozšírenej
zodpovednosti výrobcov.
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O9

Posúdiť možnosť úpravy výšky a mechanizmu prerozdelenia poplatkov za uloženie odpadov na
skládky odpadov medzi obce a Environmentálny fond, za účelom vytvorenia dostatočných
finančných zdrojov na podporu predchádzania vzniku odpadov a triedeného zberu komunálnych
odpadov. Jedným z princípov nového ekonomického nástroja musí byť, že výška poplatkov za
ukladanie odpadov na skládky odpadov musí vychádzať z miery vytriedenia komunálneho
odpadu.

O10

V spolupráci s odbornou verejnosťou a tretím sektorom prijať jednotnú metodiku pre zisťovanie
zloženia komunálneho odpadu.

O11

Na základe priebežného vyhodnocovania účinnosti triedeného zberu komunálnych odpadov
v súvislosti s cieľmi recyklácie komunálnych odpadov posúdiť možnosti zavedenia nového
systému zberu jednorazových nápojových obalov. Na posúdenie možnosti zavedenia nového
systému zberu jednorazových nápojových obalov bude zriadená pracovaná skupina.

O12

Podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie malých kompostární v obciach,
v ktorých je budovanie takýchto zariadení účelné.

O13

V súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu v SR na roky 2014-2018 prijať
v spolupráci s tretím sektorom národný program domáceho kompostovania so stanovením
metodiky na výpočet množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktoré sú
kompostované v domácnostiach.

O14

Podporovať financovanie projektov na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov formou domáceho a komunitného kompostovania.

O15

Pokračovať v zavádzaní triedeného zberu kuchynského, reštauračného odpadu a biologicky
rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad na základe štandardov
triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady

O16

Podporovať financovanie projektov na modernizáciu existujúcich kompostární a bioplynových
staníc o hygienizačné jednotky umožňujúce spracovávanie biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov.

O17

Podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc, ktoré budú
bioplyn vyrábať v prevažnej miere z kuchynských a reštauračných komunálnych biologicky
rozložiteľných odpadov.
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O18

Podporiť zvýšenie odbytu produktov zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
implementáciou „Akčného plánu na podporu umiestnenia kompostov z biologických
rozložiteľných odpadov na trhu“ do praxe

O19

Posúdiť možnosť zavedenia zákazu skládkovania biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov, v ktorých je obsah organického uhlíka vyšší ako 5 hmotnostných percent

O20

Podporovať výrobu alternatívnych palív vyrobených zo zmesového komunálneho odpadu
v rámci podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie vtedy, ak nie je environmentálne
vhodné ich materiálové zhodnotenie

O21

Podporovať financovanie projektov zameraných na budovanie bioplynových staníc, ktoré budú
bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej miere z biologicky rozložiteľných odpadov

O22

Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne
120 000 ton vytriedeného papiera a lepenky z komunálnych odpadov

O23

Podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
zberového papiera progresívnymi technológiami na zhodnocovanie odpadov z papiera a lepenky,
ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT)

O24

Podporiť nové projekty zamerané na riešenie zhodnocovania a recyklácie papierov z vlnitej
lepenky

O25

Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne
90 000 ton vytriedeného skla z komunálnych odpadov

O26

Pri zvyšovaní množstiev sklenených odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov posúdiť
existujúce spracovateľské kapacity pre recykláciu odpadového skla s analýzou potreby rozšírenia
existujúcich recyklačných kapacít alebo vybudovanie nových recyklačných kapacít na
spracovanie odpadového skla.
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O27

podporovať financovanie nových technológií a budovanie kapacít na technologickú úpravu a
recykláciu v súčasnosti nerecyklovateľných druhov odpadového skla z komunálneho odpadu a
špeciálnych druhov odpadového skla

O28

uplatňovať nariadenie Komisie č. 1179/2012, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť,
kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES

O29

Zefektívniť triedený zber komunálnych odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 minimálne
110 000 ton vytriedených plastov z komunálnych odpadov

O30

podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
odpadov z plastov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT), na
základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít

O31

nepodporovať financovanie technológií na katalytické chemické štiepenie plastov

O32

podporiť financovanie technológií na zvyšovanie technickej úrovne existujúcich recyklačných
zariadení, za účelom zvýšenia podielu nových výrobkov na báze recyklátov

O33

podporovať financovanie technológií na recykláciu problémových druhov plastov zo
spracovania starých vozidiel a odpadov z elektrických a elektronických zariadení a zmesových
plastov

O34

O35

Podporovať financovanie technológií zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
odpadov zo železných a neželezných kovov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie
dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných kapacít
uplatňovať pre oblasť odpadov zo železných a neželezných kovov Nariadenie Rady č.
333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu
prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a
nariadenie Komisie č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený
šrot prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES
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O36

O37

O38

zaviesť štatistické spracovanie (vyhodnocovanie) údajov o spotrebe plastových tašiek
posúdiť prijatie zákazu bezplatného poskytovania ľahkých plastových tašiek v mieste predaja
a na základe výsledkov prijať tomu zodpovedajúce opatrenie alebo navrhnúť iný typ opatrenia
s cieľom znížiť ročnú spotrebu ľahkých plastových tašiek na 90 ks na obyvateľa do konca roka
2019 a na 40 ks na obyvateľa do konca roka 2025
V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky prijať vhodné
ekonomické a legislatívne opatrenia na obmedzenie skládkovania a iného nakladania
s recyklovateľnými stavebnými odpadmi, okrem ich recyklácie

O39

upraviť legislatívne podmienky pre používanie nekontaminovaných výkopových zemín a iného
prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vo väzbe na stanovenie kritérií stavu konca odpadu pre
výkopové zeminy a pripravovanú právnu úpravu spätného zasypávania

O40

v spolupráci s odbornou verejnosťou stanoviť pravidlá na definovanie stavu konca odpadu pre
recyklovateľné stavebné a demolačné odpady kategórie „ostatný odpad“

O41

O42

pri stavebných prácach financovaných z verejných zdrojov (predovšetkým pri výstavbe
dopravných komunikácií a infraštruktúry) využívať upravený stavebný a demolačný odpad,
stavebné materiály a výrobky, pri ktorých výrobe bol zhodnotený odpad (materiálovo alebo
energeticky) za podmienky, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky, prípadne stavebné
výrobky pripravené zo stavebných a demolačných odpadov alebo vedľajších produktov výroby;
túto požiadavku zahrnúť do podmienok verejného obstarávania
v spolupráci s odbornou verejnosťou stanoviť jednotné normy pre stavebné recykláty a ich
použitie za účelom zvýšenia kvalitatívnej úrovne materiálového zhodnocovania stavebných
odpadov a odpadov z demolácií

O43

podporovať financovanie technológií na zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov do
výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou

O44

nepodporovať financovanie technológií na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov
z demolácií určených na primárne drvenie
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O45

Podporovať financovanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie odpadových
pneumatík, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT)

O46

Zabezpečiť implementáciu nového informačného systému o odpadoch a jeho prepojenie
s existujúcim elektronickým systémom evidencie prevzatých starých vozidiel na spracovanie

O47

nepodporovať financovanie budovania nových kapacít na spracovanie starých vozidiel

O48

podporovať financovanie technológií na zhodnocovanie problémových odpadov zo spracovania
starých vozidiel (napr. čalúnenie, penové odpady, odpady z gumy , kompozitné materiály
a pod.)

O49

Podporiť financovanie technológií na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie a spracovanie
použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné
techniky (BAT) na základe posúdenia existujúcich recyklačných a spracovateľských kapacít

O50

podporiť projekty na výskum a vývoj v oblasti recyklácie a zhodnocovania použitých batérií
a akumulátorov

O51

dôsledne kontrolovať inštitút prípravy na opätovné používanie pre oblasť použitých batérií
a akumulátorov

O52

Pri spracovaní elektroodpadov sledovať materiálové toky až po dosiahnutie stavu konca
odpadov podľa osobitných predpisov, alebo zhodnotenie odpadov niektorou z činností R2 –
R11

O53

Podporovať financovanie technológií na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických
zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe
posúdenia existujúcich spracovateľských kapacít

O54

Zavedením nového informačného systému odpadového hospodárstva sprehľadniť materiálový
tok vzniknutých odpadových olejov a spôsob nakladania s nimi
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O55

podporovať projekty zamerané na stratégiu, zber, dekontamináciu a zneškodnenie odpadov
s obsahom PCB, napr. z prostriedkov európskych fondov alebo Environmentálneho fondu

O56

kontrolovať plnenie povinnosti zabezpečiť bezodkladnú dekontamináciu alebo zneškodnenie
zariadenia obsahujúceho PCB v objeme väčšom ako 5 dm³

O57

kontrolovať zákaz zneškodňovania odpadov s obsahom PCB skládkovaním

O58

kontrolovať plnenie povinnosti prednostného odoberania súčiastok s obsahom PCB
z elektroodpadu a zo starých vozidiel

Vysvetlivky






Opatrenie je splnené
Opatrenie nie je splnené
Opatrenie sa plní priebežne
Opatrenie sa neplní priebežne
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5. Podrobné vyhodnotenie opatrení
Číslo

Znenie

Vyhodnotenie plnenia

Zdôvodnenie vyhodnotenia

Opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa

O1

Implementovať do praxe princíp rozšírenej
zodpovednosti výrobcov pre nasledovné
vyhradené výrobky: elektrozariadenia, batérie
a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a
neobalové výrobky

Opatrenie je splnené.

O2

Zvýšiť
úroveň
triedeného
zberu
pre
recyklovateľné druhy komunálnych odpadov,
najmä pre papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a
biologicky rozložiteľné komunálne odpady tak,

Opatrenie nie je priebežne plnené.
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Prijatím zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola
do praxe postupne implementovaná rozšírená
zodpovednosť výrobcov. Bol vytvorený systém
autorizácie pre organizácie zodpovednosti
výrobcov pre všetky vyhradené výrobky.
Dôležitou úlohou MŽP SR je kontrola
funkčnosti jednotlivých systémov a tým aj
naplnenie sledovaných cieľov, predovšetkým
v oblasti komunálnych odpadov. Nový systém
rozšírenej zodpovednosti výrobcov zásadným
spôsobom zmenil zmluvné vzťahy subjektov
pôsobiacich
v oblasti
odpadového
hospodárstva. Systém RZV si v prvých 2 rokoch
existencie vyžiadal niekoľko právnych úprav za
účelom stabilizácie trhového prostredia
a vyrovnanosti združených systémov OZV.
Posledná novela, ktorá je v legislatívnom
procese, zavádza významný prvok – ciele zberu,
ktoré majú nahradiť súčasný problematický
a zberový podiel za účelom dynamickejšieho
nárastu triedeného zberu zložiek, ktoré
podliehajú režimu RZV.
V roku 2016 bolo vytriedených 458 tis. ton
komunálnych odpadov. Úroveň triedeného
zberu dosiahla 23,44%, čím sa podarilo splniť
cieľ triedeného zberu na rok 2016. V roku 2017
bolo vytriedených 623 tis. ton komunálnych

aby boli splnené ciele pre triedený zber
komunálnych odpadov uvedené v tabuľke 4-1.

O3

Zvýšiť
recykláciu
stavebných
odpadov
a odpadov z demolácií vrátane činnosti spätného
zasypávania tak, aby bol splnený cieľ recyklácie
uvedený v časti 4.1.9.

Opatrenie nie je priebežne plnené.

O4

V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej
republiky
zaviesť
podporu
používania
materiálov
získaných
z recyklovaných odpadov na výrobu výrobkov a
zlepšenie trhových podmienok pre takéto
materiály.

Opatrenie nie je splnené.

O5

Podporovať financovanie projektov na opätovné
používanie a prípravu opätovného používania
v komunálnej sfére, napr. tzv. „centrá
opätovného používania“.

Opatrenie je plnené priebežne.

O6

Zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov a
všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom
hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach
zberu, opätovného používania a recyklácie
odpadov, ako aj používania výrobkov, ktoré sú
vyrobené recykláciou zavedením účinných a

Opatrenie je plnené priebežne.
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odpadov a úroveň triedeného zberu tak dosiahla
úroveň 29,26%. V roku 2017 sa preto tesne
nepodarilo splniť cieľ triedeného zberu.
V roku 2017 dosiahla úroveň recyklácie 32%,
najmenej za celé sledované obdobie. Pokles
však nemožno hodnotiť ako skutočný pokles
recyklácie stavebných odpadov. Dôvodom
poklesu je opätovne negatívny vplyv nového
spôsobu
evidencie
a výkazníctva
prostredníctvom nových kódov nakladania.
Splnenie cieľa recyklácie do roku 2020 na
úroveň 70% je stále reálne.
Medzirezortná spolupráca zatiaľ v tejto oblasti
neprebieha.
Environmentálny fond v rámci špecifikácie
činností podpory formou dotácie pre rok 2019
pripravil činnosť C3 Zavedenie a zlepšovanie
triedeného zberu v obciach a vybudovanie
zberných dvorov a centier opätovného
používania. Maximálna výška žiadanej dotácie
pre činnosť C3: 150.000,00 EUR. Pri
dobudovaní priestoru na prípravu na opätovné
použitie a opätovné použitie na existujúcom
zbernom dvore je maximálna výška žiadanej
dotácie 40.000,00 EUR.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zaviedol množstvo
povinností
súvisiacich
s vykonávaním
intenzívnejšej osvety a kampaní za účelom
zlepšenia stavu informovanosti obyvateľov.

všeobecne prístupných informačných systémov
a vedením lokálnych a národných informačných
kampaní.

O7

Zvýšenie kontrolnej činnosti všetkých orgánov
štátneho dozoru odpadového hospodárstva
a obcí za účelom
dodržiavania právnych
predpisov upravujúcich oblasť odpadového
hospodárstva.

Opatrenie je plnené priebežne.
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Osvetu majú na viacerých úrovniach vykonávať
organizácie zodpovednosti výrobcov. V oblasti
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov dostali povinnosť vykonávať osvetu
samosprávy. MŽP SR v tomto smere pripravilo
niekoľko letákov, ktoré sú uverejnené na
webovej stránke www.minzp.sk. Všeobecne
možno od začiatku roka 2016 pozorovať
zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov, čo
sa prejavuje v stále vyššom záujme obyvateľov
o triedený zber. Je však potrebné vykonávať
priebežné
kontroly
plnenia
zákonných
povinností súvisiacich s vykonávaním osvetovej
činnosti pre všetky povinné subjekty. SAŽP v
rámci Národného projektu Zlepšovanie
informovanosti a poskytovanie poradenstva v
oblasti zlepšovania kvality životného prostredia
na Slovensku pripravila súbor vzdelávacích a
informačných aktivít v tejto oblasti. Projekt
zatiaľ nebol realizovaný.
Orgány
štátneho
dozoru
odpadového
hospodárstva vykonávajú kontroly na základe
plánu kontrolnej činnosti a podnetov, ktoré sú
v oblasti dodržiavania právnych predpisov
odpadového
hospodárstva
priebežne
ohlasované. Nie je možné adekvátne vyhodnotiť
intenzitu kontrolnej činnosti. Prijatím novej
právnej úpravy odpadového hospodárstva od
roku 2016, ktorá priniesla množstvo nových
povinností pre viaceré subjekty, ktoré nakladajú
s odpadom, však možno personálne kapacity
orgánov
štátneho
dozoru
odpadového
hospodárstva
(predovšetkým
Slovenskej
inšpekcie životného prostredia) kvantifikovať
ako poddimenzované.

Komunálne odpady

O8

Implementovať princíp rozšírenej zodpovednosti
výrobcov do systému triedeného zberu
komunálnych odpadov pre zložky komunálnych
odpadov, na ktoré sa uplatňuje princíp rozšírenej
zodpovednosti výrobcov.

Opatrenie je splnené.

O9

Posúdiť možnosť úpravy výšky a mechanizmu
prerozdelenia poplatkov za uloženie odpadov na
skládky
odpadov
medzi
obce
a Environmentálny fond, za účelom vytvorenia
dostatočných finančných zdrojov na podporu
predchádzania vzniku odpadov a triedeného
zberu
komunálnych
odpadov.
Jedným
z princípov nového ekonomického nástroja musí
byť, že výška poplatkov za ukladanie odpadov na

Opatrenie je splnené.
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Prijatím zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola
do praxe postupne implementovaná rozšírená
zodpovednosť výrobcov. Bol vytvorený systém
autorizácie pre organizácie zodpovednosti
výrobcov pre všetky vyhradený výrobky.
Dôležitou úlohou MŽP SR je kontrola
funkčnosti jednotlivých systémov a tým aj
naplnenie sledovaných cieľov, predovšetkým
v oblasti komunálnych odpadov. Nový systém
rozšírenej zodpovednosti výrobcov zásadným
spôsobom zmenil zmluvné vzťahy subjektov
pôsobiacich
v oblasti
odpadového
hospodárstva. Systém RZV si v prvých 2 rokoch
existencie vyžiadal niekoľko právnych úprav za
účelom stabilizácie trhového prostredia
a vyrovnanosti združených systémov OZV.
Posledná novela zákona o odpadoch (zákon č.
312/2018 Z. z.), ktorá bola schválená
17.10.2018, zavádza významný prvok – ciele
zberu, ktoré majú nahradiť súčasný zberový
podiel za účelom dynamickejšieho nárastu
triedeného zberu zložiek, ktoré podliehajú
režimu RZV.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky pripravilo nový zákon o poplatkoch
za zloženie odpadov. V čase vyhodnocovania
POH SR na roky 2016-2020 bol zákon dňa
17.10.2018 schválený Národnou Radou SR.
Zákon zavádza nový spôsob poplatkov za
komunálny odpad a objemný odpad, ktorých
výška bude závisieť od miery vytriedenia
komunálneho odpadu t.j. čím viac bude obec
triediť, tým menší poplatok za skládkovanie

skládky odpadov musí vychádzať z miery
vytriedenia komunálneho odpadu.

O10

O11

V spolupráci s odbornou verejnosťou a tretím
sektorom prijať jednotnú metodiku pre
zisťovanie zloženia komunálneho odpadu.
Na základe priebežného vyhodnocovania
účinnosti triedeného zberu komunálnych
odpadov v súvislosti s cieľmi recyklácie
komunálnych odpadov posúdiť možnosti
zavedenia nového systému zberu jednorazových
nápojových obalov. Na posúdenie možnosti
zavedenia nového systému zberu jednorazových
nápojových obalov bude zriadená pracovná
skupina.

odpadu bude mať. Okrem toho zákon prináša aj
nový spôsob prerozdelenia poplatkov za
skládkovanie odpadov, ktoré budú rozdelené
medzi obce, v ktorých katastrálnom území sa
skládka
odpadov
nachádza
a medzi
Environmentálny fond. Zákon však zavádza aj
nové kontrolné mechanizmy a zvýšenie
poplatkov aj pre tzv. priemyselné odpady,
predovšetkým pre tie, ktoré môžu prispieť
k obmedzeniu skládkovania odpadov a pre
odpady, pre ktoré má SR záväzky voči EÚ.
Opatrenie nie je splnené.

Metodika na zisťovanie zloženia komunálneho
odpadu zatiaľ nebola prijatá.

Opatrenie je plnené priebežne.

Ministerstvo životného prostredia SR dalo
vypracovať nezávislé analýzy možnosti
zavedenia
zálohovania
jednorazových
nápojových obalov. V súčasnosti sú analýzy
vyhodnocované.

Opatrenie je splnené.

Opatrenie je plnené prostredníctvom 2
dotačných schém. Pre budovanie malých
kompostární je vytvorená dotačná schéma
prostredníctvom Environmentálneho fondu –
činnosť C2 – Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov a zároveň Ministerstvo
životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre
OP KŽP vytvoril podmienky pre podporu
financovania projektov zameraných na

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady

O12

Podporovať financovanie projektov zameraných
na budovanie malých kompostární v obciach,
v ktorých je budovanie takýchto zariadení
účelné.
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budovanie malých kompostární v obciach, a to v
rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov,
aktivita B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov. V rámci uvedenej aktivity je možné
podporiť aj projekty zamerané na výstavbu
nových
zariadení
alebo
rekonštrukciu
existujúcich zariadení na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného odpadu.

O13

O14

V súlade s Programom predchádzania vzniku
odpadu v SR na roky 2014-2018 prijať
v spolupráci s tretím sektorom národný program
domáceho kompostovania so stanovením
metodiky na výpočet množstva biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, ktoré sú
kompostované v domácnostiach.

Podporovať financovanie projektov na
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov formou domáceho a
komunitného kompostovania.

Opatrenie je plnené priebežne.

Ministerstvo pripravuje Stratégiu nakladania
s biologicky
rozložiteľným
komunálnym
odpadom s dôrazom na predchádzanie vzniku
odpadu a súčasťou tejto stratégie bude aj
metodika na výpočet množstva biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, ktoré sú
kompostované v domácnostiach.

Opatrenie je splnené.

Opatrenie je plnené prostredníctvom 2
dotačných schém. Pre budovanie malých
kompostární je vytvorená dotačná schéma
prostredníctvom Environmentálneho fondu –
činnosť C2 – Predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov. Podpora predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov, aj prostredníctvom spolufinancovania
projektov
zameraných
na
obstaranie
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O15

Pokračovať v zavádzaní triedeného zberu
kuchynského, reštauračného odpadu
a biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej
a súkromnej zelene a záhrad na základe
štandardov triedeného zberu pre biologicky
rozložiteľné komunálne odpady

Opatrenie sa plní priebežne.

O16

Podporovať
financovanie
projektov
na
modernizáciu existujúcich kompostární a
bioplynových staníc o hygienizačné jednotky
umožňujúce
spracovávanie
biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných
odpadov.

Opatrenie je splnené.
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kompostérov pre domácnosti, je v rámci OP
KŽP umožnená v špecifickom cieli 1.1.1:
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov, v aktivite B. Príprava na opätovné
použitie a zhodnocovanie so zameraním na
recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane
podpory
systémov
triedeného
zberu
komunálnych
odpadov
a
podpory
predchádzania
vzniku
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Prijatím zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch boli do právnej úpravy zavedené
štandardy zberu pre jednotlivé triedené zložky
komunálnych odpadov vrátane biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov a to
osobitne pre biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad a biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad. Štandardy zberu sú obcami postupne
zavádzané, vo všeobecnosti možno konštatovať
ako nedostatočné zavádzanie štandardov zberu
pre kuchynský biologicky rozložiteľný odpad.
Podmienky
na
podporu
rekonštrukcie
existujúcich kompostární a bioplynových staníc,
ako zariadení na zhodnocovanie odpadov, sú
vytvorené v rámci OP KŽP, špecifického cieľa
1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov, v aktivite B. Príprava na
opätovné použitie a zhodnocovanie so

O17

Podporovať financovanie projektov zameraných
na budovanie bioplynových staníc, ktoré budú
bioplyn vyrábať v prevažnej miere z
kuchynských a reštauračných komunálnych
biologicky rozložiteľných odpadov.

Opatrenie je splnené.

O18

Podporiť zvýšenie odbytu produktov
zhodnocovania biologicky rozložiteľných
odpadov implementáciou „Akčného plánu na
podporu umiestnenia kompostov z biologických
rozložiteľných odpadov na trhu“ do praxe

Opatrenie nie je splnené.
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zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného
zberu komunálnych odpadov a podpory
predchádzania
vzniku
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov. V oblasti
podpory bioplynových staníc je v súčasnosti
pripravovaná schéma štátnej pomoci.
Podmienky na podporu výstavby nových
zariadení alebo rekonštrukciu existujúcich
zariadení na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu (tzn. aj kuchynského a
reštauračného
biologicky
rozložiteľného
komunálneho odpadu), vrátane produkcie
bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu
tepla a elektrickej energie (tzn. aj bioplynových
staníc), sú vytvorené v rámci OP KŽP,
špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov. V oblasti podpory bioplynových
staníc je v súčasnosti pripravovaná schéma
štátnej pomoci.
Akčný plán na podporu umiestnenia kompostov
z biologických rozložiteľných odpadov na trh
nebol zatiaľ prijatý.

O19

O20

Posúdiť možnosť zavedenia zákazu
skládkovania biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov, v ktorých je obsah
organického uhlíka vyšší ako 5 hmotnostných
percent

Podporovať výrobu alternatívnych palív
vyrobených zo zmesového komunálneho odpadu
v rámci podpory využívania obnoviteľných
zdrojov energie vtedy, ak nie je environmentálne
vhodné ich materiálové zhodnotenie

Opatrenie nie je splnené.

Zavedenie predmetného zákazu zatiaľ nebolo
posúdené.

Opatrenie je splnené.

MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP
vytvorilo podmienky pre podporu budovania
zariadení na mechanicko-biologickú úpravu
zmesového komunálneho odpadu a to v rámci
špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov. Jedným z výstupov uvedených
zariadení môže byť aj odpadové palivo,
označované aj ako alternantívne palivo.

Opatrenie je splnené.

Podmienky na podporu výstavby nových
zariadení alebo rekonštrukciu existujúcich
zariadení na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu, vrátane produkcie
bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu
tepla a elektrickej energie (tzn. aj bioplynových
staníc), sú vytvorené v rámci OP KŽP,
špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a

Biologicky rozložiteľné priemyselné odpady

O21

Podporovať financovanie projektov zameraných
na budovanie bioplynových staníc, ktoré budú
bioplyn vyrábať výlučne alebo v prevažnej
miere z biologicky rozložiteľných odpadov
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zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov. V oblasti podpory bioplynových
staníc je v súčasnosti pripravovaná schéma
štátnej pomoci.
Papier a lepenka

O22

Zefektívniť triedený zber komunálnych
odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020
minimálne 120 000 ton vytriedeného papiera
a lepenky z komunálnych odpadov

O23

Podporovať
financovanie
technológií
zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne
recyklácie zberového papiera progresívnymi
technológiami na zhodnocovanie odpadov
z papiera a lepenky, ktoré sú v súlade
s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky
(BAT)

Opatrenie je plnené priebežne.

Opatrenie je splnené.
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V roku 2017 bolo vytriedených 86 tis. ton
papiera a lepenky. Napriek skutočnosti, že
v roku 2017 bol zaznamenaný od roku 2010
druhý najväčší medziročný nárast vytriedeného
papiera a lepenky: 19% (najväčší nárast bol
v roku 2012: 32%), je potrebné pre splnenie
cieľa triedený zber ešte viac zintenzívniť.
Špecifikum tejto triedenej zložky spočíva vo
viacerých formách zberu (školský zber,
výkupne), kde ešte stále značné množstvo
vytriedeného odpadu môže unikať zo
štatistického zisťovania.
Podmienky na podporu technológií recyklácie
zberového papiera sú vytvorené v rámci OP
KŽP, špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov.
Kontrola
súladu
projektu
financovaného z OP KŽP s uvedeným

O24

Podporiť nové projekty zamerané na riešenie
zhodnocovania a recyklácie papierov z vlnitej
lepenky

Opatrenie je splnené.

opatrením je predmetom odborného hodnotenia
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci konania o žiadosti. V rámci
predmetnej dotačnej schémy bol už podporený
jeden projekt na recykláciu zberového papiera
s plánovanou
kapacitou
74
tis.
ton
recyklovaných odpadov.
https://www.itms2014.sk/projekt?id=20a862a16f11-47ec-ae06-b67b43c93966
Podmienky na podporu technológií recyklácie
papierov z vlnitej lepenky, sú vytvorené v rámci
OP KŽP, špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na
ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov.

sklo

O25

Zefektívniť triedený zber komunálnych
odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020
minimálne 90 000 ton vytriedeného skla z
komunálnych odpadov

Opatrenie je plnené priebežne.
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V roku 2017 bolo vytriedených 62 tis. ton skla
z komunálneho odpadu, pričom medziročný
nárast vytriedenia dosiahol úroveň 11%. Na
splnenie stanoveného cieľa do roku 2020 je
potrebné zachovať na ďalšie obdobie minimálne
rovnaký medziročný nárast. Keďže sklo je
zložkou, ktorej triedený zber je spravidla
vykonávaný len prostredníctvom zberných
nádob a kontajnerov v obciach, je potrebné
obzvlášť pri tejto zložke komunálneho odpadu
každoročne zvyšovanie zberovej kapacity
a znižovanie donáškovej vzdialenosti.

O26

Pri zvyšovaní množstiev sklenených odpadov
z triedeného zberu komunálnych odpadov
posúdiť existujúce spracovateľské kapacity pre
recykláciu odpadového skla s analýzou potreby
rozšírenia existujúcich recyklačných kapacít
alebo vybudovanie nových recyklačných kapacít
na spracovanie odpadového skla.

Opatrenie je splnené.

O27

podporovať financovanie nových technológií a
budovanie kapacít na technologickú úpravu a
recykláciu v súčasnosti nerecyklovateľných
druhov odpadového skla z komunálneho
odpadu a špeciálnych druhov odpadového skla

Opatrenie je splnené.

O28

uplatňovať nariadenie Komisie č. 1179/2012,
ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť,
kedy drvené sklo prestáva byť odpadom podľa
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES

Opatrenie nie je plnené.
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Opatrenie
je
plnené
prostredníctvom
stanovených podmienok podpory ŽoNFP. V
rámci OP KŽP je kontrola súladu projektu
financovaného z OP KŽP s uvedeným
opatrením predmetom odborného hodnotenia
ŽoNFP a to v rámci konania o žiadosti, kde sa
okrem iného posudzujú aj existujúce
spracovateľské
kapacity
na
národnej
a regionálnej úrovni.
Podmienky na podporu nových technológií a
budovania kapacít na technologickú úpravu a
recykláciu v súčasnosti nerecyklovateľných
druhov odpadového skla z komunálneho odpadu
a špeciálnych druhov odpadového skla sú
vytvorené v rámci OP KŽP, špecifického cieľa
1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov, v aktivite B. Príprava na
opätovné použitie a zhodnocovanie so
zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného
zberu komunálnych odpadov a podpory
predchádzania
vzniku
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov.
Uvedené
nariadenie
síce
ustanovuje
mechanizmus umožňujúci výrobcovi alebo
dovozcovi prehlásiť prostredníctvom vyhlásenia
o zhode, že drvené sklo spĺňa kritériá uvedené
v prílohách nariadenia a tým dokladovať, že
drvené sklo prestáva byť odpadom, ale nakoľko
u nás je registrovaných v Schéme pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
len osem subjektov, nie je uplatňovanie
nariadenia prakticky možné.
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O29

Zefektívniť triedený zber komunálnych
odpadov s cieľom dosiahnuť do roku 2020
minimálne 110 000 ton vytriedených plastov z
komunálnych odpadov

Opatrenie je plnené priebežne.

O30

podporovať financovanie technológií
zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne
recyklácie odpadov z plastov, ktoré sú v súlade
s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky
(BAT), na základe posúdenia existujúcich
recyklačných kapacít

Opatrenie je splnené.

O31

nepodporovať financovanie technológií na
katalytické chemické štiepenie plastov

Opatrenie je splnené.
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V roku 2017 bolo vytriedených 44 386 ton
plastových odpadov. Napriek medziročnému
nárastu triedeného odpadu o 23% sa
pravdepodobne nepodarí pri súčasnej dynamike
triedeného zberu dosiahnuť stanovenú úroveň
do roku 2020. Na rozdiel od ostatných
triedených zložiek komunálneho odpadu
(papier, sklo a kovy) je recyklovateľnosť
plastových odpadov obmedzená a trhové
prostredie je pri tejto komodite veľmi
nestabilné. Situáciu s plastovým odpadom ešte
zhoršilo opatrenie Číny, ktorá obmedzila dovoz
plastového odpadu.
Opatrenie je plnené stanovením podmienok
podpory ŽoNFP. V rámci OP KŽP je kontrola
súladu projektu financovaného z OP KŽP s
uvedeným opatrením predmetom odborného
hodnotenia ŽoNFP a to v rámci konania o
žiadosti.
Opatrenie plnené na základe kontroly súladu
ŽoNFP s podmienkami poskytnutia príspevku
stanovenými priamo vo výzvach, ktoré okrem
iného vychádzajú z osobitných zásad uvedených
v OP KŽP. Medzi ne patrí aj zásada "podporené budú iba projekty, ktoré prispejú k
plneniu cieľov vyplývajúcich z aktuálneho
Programu odpadového hospodárstva SR vo
väzbe na merateľné ukazovatele projektu a
požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov
EÚ vo vzťahu k jednotlivých prúdom odpadov.
V rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia nebol podporený žiadny
projekt na chemické štiepenie plastov.

O32

podporiť financovanie technológií na
zvyšovanie technickej úrovne existujúcich
recyklačných zariadení, za účelom zvýšenia
podielu nových výrobkov na báze recyklátov

Opatrenie je splnené.

O33

podporovať financovanie technológií na
recykláciu problémových druhov plastov zo
spracovania starých vozidiel a odpadov
z elektrických a elektronických zariadení
a zmesových plastov

Opatrenie je splnené.
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Podmienky na podporu zvyšovania technickej
úrovne existujúcich recyklačných zariadení, za
účelom zvýšenia podielu nových výrobkov na
báze recyklátov, sú vytvorené v rámci OP KŽP,
špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov.
Kontrola
súladu
projektu
financovaného z OP KŽP s uvedeným
opatrením je predmetom odborného hodnotenia
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci konania o žiadosti.
Podmienky na podporu technológií na
recykláciu problémových druhov plastov zo
spracovania starých vozidiel a odpadov z
elektrických a elektronických zariadení a
zmesových plastov sú vytvorené v rámci OP
KŽP, špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov

železné a neželezné kovy

O34

Podporovať financovanie technológií
zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne
recyklácie odpadov zo železných a neželezných
kovov, ktoré sú v súlade s požiadavkami pre
najlepšie dostupné techniky (BAT) na základe
posúdenia existujúcich recyklačných kapacít

O35

uplatňovať pre oblasť odpadov zo železných
a neželezných kovov Nariadenie Rady č.
333/2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na
určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu
prestávajú byť odpadom podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES a
nariadenie Komisie č. 715/2013, ktorým sa
ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy
medený šrot prestáva byť odpadom podľa
smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES

Opatrenie je splnené.

Podmienky na podporu technológií zameraných
na dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
odpadov zo železných a neželezných kovov,
ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie
dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia
existujúcich recyklačných kapacít, sú vytvorené
v rámci OP KŽP, špecifického cieľa 1.1.1:
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov, v aktivite B. Príprava na opätovné
použitie a zhodnocovanie so zameraním na
recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane
podpory
systémov
triedeného
zberu
komunálnych
odpadov
a
podpory
predchádzania
vzniku
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov. Kontrola
súladu projektu financovaného z OP KŽP s
uvedeným opatrením je predmetom odborného
hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci konania
o žiadosti.

Opatrenie je plnené priebežne.

Uvedené nariadenie ustanovuje mechanizmus
umožňujúci výrobcovi alebo dovozcovi
prehlásiť prostredníctvom vyhlásenia o zhode,
že kovový šrot, resp. medený šrot spĺňa kritériá
uvedené
v prílohách
nariadenia
a tým
dokladovať, že kovový šrot, resp. medený šrot
prestáva byť odpadom.
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odpady z obalov

O36

zaviesť štatistické spracovanie
(vyhodnocovanie) údajov o spotrebe plastových
tašiek

posúdiť prijatie zákazu bezplatného
poskytovania ľahkých plastových tašiek
v mieste predaja a na základe výsledkov prijať
tomu zodpovedajúce opatrenie alebo navrhnúť
O37
iný typ opatrenia s cieľom znížiť ročnú spotrebu
ľahkých plastových tašiek na 90 ks na
obyvateľa do konca roka 2019 a na 40 ks na
obyvateľa do konca roka 2025
stavebné odpady a odpady z demolácií

O38

O39

V spolupráci s Ministerstvom dopravy a
výstavby Slovenskej republiky prijať vhodné
ekonomické a legislatívne opatrenia na
obmedzenie skládkovania a iného nakladania
s recyklovateľnými stavebnými odpadmi,
okrem ich recyklácie
upraviť legislatívne podmienky pre používanie
nekontaminovaných výkopových zemín a iného
prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vo väzbe
na stanovenie kritérií stavu konca odpadu pre
výkopové zeminy a pripravovanú právnu
úpravu spätného zasypávania

Opatrenie je splnené.

Zákonom č. 90/2017 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli
ustanovené povinnosti pre výrobcov obalov
ohľadom evidovania množstiev ľahkých
plastových tašiek a následne bol vyhláškou
MŽP SR č. 246/2017 Z. z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z.
o evidenčnej
povinnosti
a ohlasovacej
povinnosti ustanovený rozsah ohlasovania.

Opatrenie je splnené.

Zákonom č. 90/2017 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli
ustanovené povinnosti pre výrobcov obalov
ohľadom poskytovania ľahkých plastových
tašiek konečnému spotrebiteľovi len za poplatok
(s výnimkou pre veľmi ľahké plastové tašky).

Opatrenie nie je splnené.

Medzirezortná spolupráca v tejto oblasti zatiaľ
neprebieha.

Opatrenie nie je splnené.

Legislatívna úprava v tejto oblasti zatiaľ nebola
vykonaná.
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O40

O41

O42

O43

v spolupráci s odbornou verejnosťou stanoviť
pravidlá na definovanie stavu konca odpadu pre
recyklovateľné stavebné a demolačné odpady
kategórie „ostatný odpad“
pri stavebných prácach financovaných z
verejných zdrojov (predovšetkým pri výstavbe
dopravných komunikácií a infraštruktúry)
využívať upravený stavebný a demolačný
odpad, stavebné materiály a výrobky, pri
ktorých výrobe bol zhodnotený odpad
(materiálovo alebo energeticky) za podmienky,
že spĺňajú funkčné a technické požiadavky,
prípadne stavebné výrobky pripravené zo
stavebných a demolačných odpadov alebo
vedľajších produktov výroby; túto požiadavku
zahrnúť do podmienok verejného obstarávania
v spolupráci s odbornou verejnosťou stanoviť
jednotné normy pre stavebné recykláty a ich
použitie za účelom zvýšenia kvalitatívnej
úrovne materiálového zhodnocovania
stavebných odpadov a odpadov z demolácií

podporovať financovanie technológií na
zvýšenie miery recyklácie stavebných odpadov
do výstupných produktov s vyššou pridanou
hodnotou

Opatrenie nie je splnené.

Pravidlá na definovanie stavu konca odpadu pre
recyklovateľné stavebné a demolačné odpady
zatiaľ stanovené neboli.

Opatrenie nie je splnené.

Využívanie stavebných a demolačných odpadov
pri stavebných prácach financovaných z
verejných zdrojov zatiaľ nie je v praxi
využívané, zelené verejné obstarávanie sa
v tejto oblasti využíva len veľmi sporadicky,
resp. bez stanovenia požiadaviek na využívanie
recyklovaných materiálov.

Opatrenie nie je splnené.

Normy pre stavebné recykláty zatiaľ neboli
prijaté.

Opatrenie je splnené.

Podmienky na podporu technológií na zvýšenie
miery recyklácie stavebných odpadov
do
výstupných produktov s vyššou pridanou
hodnotou, sú vytvorené v rámci OP KŽP,
špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
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O44

nepodporovať financovanie technológií na
zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov
z demolácií určených na primárne drvenie

Opatrenie je splnené.

odpadov.
Kontrola
súladu
projektu
financovaného z OP KŽP s uvedeným
opatrením je predmetom odborného hodnotenia
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci konania o žiadosti.
Opatrenie plnené na základe kontroly súladu
ŽoNFP s podmienkami poskytnutia príspevku
stanovenými priamo vo výzvach, ktoré okrem
iného vychádzajú z osobitných zásad uvedených
v OP KŽP. Medzi ne patrí aj zásada "podporené budú iba projekty, ktoré prispejú k
plneniu cieľov vyplývajúcich z aktuálneho
Programu odpadového hospodárstva SR vo
väzbe na merateľné ukazovatele projektu a
požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov
EÚ vo vzťahu k jednotlivých prúdom odpadov.

odpadové pneumatiky

O45

Podporovať financovanie technológií na
dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade
s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky
(BAT)

Opatrenie je splnené.
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Podmienky na podporu technológií na
dosiahnutie
vysokej
úrovne
recyklácie
odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade s
požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky
(BAT), sú vytvorené v rámci OP KŽP,
špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov.
Kontrola
súladu
projektu
financovaného z OP KŽP s uvedeným
opatrením je predmetom odborného hodnotenia

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci konania o žiadosti.
staré vozidlá

O46

Zabezpečiť implementáciu nového
informačného systému o odpadoch a jeho
prepojenie s existujúcim elektronickým
systémom evidencie prevzatých starých
vozidiel na spracovanie

Opatrenie je plnené priebežne.

O47

nepodporovať financovanie budovania nových
kapacít na spracovanie starých vozidiel

Opatrenie je splnené.

O48

podporovať financovanie technológií na
zhodnocovanie problémových odpadov zo
spracovania starých vozidiel (napr. čalúnenie,
penové odpady, odpady z gumy , kompozitné
materiály a pod.)

Opatrenie je splnené.
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Buduje sa nový informačný systém odpadového
hospodárstva (ISOH), ktorý má prepojiť všetky
existujúce informačné systémy odpadového
hospodárstva vrátane systému eZAP.
Opatrenie plnené na základe kontroly súladu
ŽoNFP s podmienkami poskytnutia príspevku
stanovenými priamo vo výzvach, ktoré okrem
iného vychádzajú z osobitných zásad uvedených
v OP KŽP. Medzi ne patrí aj zásada "podporené budú iba projekty, ktoré prispejú k
plneniu cieľov vyplývajúcich z aktuálneho
Programu odpadového hospodárstva SR vo
väzbe na merateľné ukazovatele projektu a
požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov
EÚ vo vzťahu k jednotlivých prúdom odpadov.
V rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia nebol podporený žiadny
projekt na spracovanie starých vozidiel.
Podmienky na podporu technológií na
zhodnocovanie problémových odpadov zo
spracovania starých vozidiel (napr. čalúnenie,
penové odpady, odpady z gumy, kompozitné
materiály a pod.) sú vytvorené v rámci OP KŽP,
špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych

odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov.
použité batérie a akumulátory

O49

Podporiť financovanie technológií na
dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie
a spracovanie použitých batérií a akumulátorov,
ktoré sú v súlade s požiadavkami pre najlepšie
dostupné techniky (BAT) na základe posúdenia
existujúcich recyklačných a spracovateľských
kapacít

Opatrenie je splnené.

O50

podporiť projekty na výskum a vývoj v oblasti
recyklácie a zhodnocovania použitých batérií
a akumulátorov

Opatrenie je splnené.

O51

dôsledne kontrolovať inštitút prípravy na
opätovné používanie pre oblasť použitých
batérií a akumulátorov

Opatrenie je plnené priebežne.
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Podmienky
na
podporu
financovanie
technológií na dosiahnutie vysokej úrovne
recyklácie a spracovanie použitých batérií a
akumulátorov, ktoré sú v súlade s požiadavkami
pre najlepšie dostupné techniky (BAT) na
základe posúdenia existujúcich recyklačných a
spracovateľských kapacít, sú vytvorené v rámci
OP KŽP, špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na
ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov, v
aktivite B. Príprava na opätovné použitie a
zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory
systémov triedeného zberu komunálnych
odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
rozložiteľných
komunálnych
odpadov.
Kontrola
súladu
projektu
financovaného z OP KŽP s uvedeným
opatrením je predmetom odborného hodnotenia
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci konania o žiadosti.
Opatrenie je možné plniť prostredníctvom
relevantného špecifického cieľa Operačného
programu Výskum a inovácie. Doteraz nebola
schválená žiadna žiadosť o NFP zameraná na
túto oblasť.
Opatrenie
je
plnené
prostredníctvom
vykonávaných kontrol Slovenskej inšpekcie
životného prostredia u spoločností, ktoré majú
na túto činnosť udelenú autorizáciu. Na činnosť

prípravy na opätovné použitie použitých batérií
a akumulátorov je potrebná autorizácia, ktorú
vydáva MŽP SR.
elektrozariadenia a elektroodpady

O52

O53

Pri spracovaní elektroodpadov sledovať
materiálové toky až po dosiahnutie stavu konca
odpadov podľa osobitných predpisov, alebo
zhodnotenie odpadov niektorou z činností R2 –
R11

Podporovať financovanie technológií na
spracovanie odpadov z elektrických
a elektronických zariadení, ktoré sú v súlade
s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky
(BAT) na základe posúdenia existujúcich
spracovateľských kapacít

Opatrenie je plnené priebežne.

Buduje sa nový informačný systém odpadového
hospodárstva (ISOH), kde je medzi hlavným
cieľmi podrobné sledovanie materiálového toku
odpadov.

Opatrenie je splnené.

Podmienky
na
podporu
financovania
technológií na spracovanie odpadov z
elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú
v súlade s požiadavkami pre najlepšie dostupné
techniky (BAT) na základe posúdenia
existujúcich spracovateľských kapacít sú
vytvorené v rámci OP KŽP, špecifického cieľa
1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov, v aktivite B. Príprava na
opätovné použitie a zhodnocovanie so
zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného
zberu komunálnych odpadov a podpory
predchádzania
vzniku
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov. Kontrola
súladu projektu financovaného z OP KŽP s
uvedeným opatrením je predmetom odborného
hodnotenia žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci konania o
žiadosti.

Opatrenie je plnené priebežne.

Buduje sa nový informačný systém odpadového
hospodárstva (ISOH), kde je medzi hlavným

odpadové oleje
O54

Zavedením nového informačného systému
odpadového hospodárstva sprehľadniť
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materiálový tok vzniknutých odpadových
olejov a spôsob nakladania s nimi
Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení

O55

O56
O57
O58

podporovať projekty zamerané na stratégiu,
zber, dekontamináciu a zneškodnenie odpadov
s obsahom PCB, napr. z prostriedkov
európskych fondov alebo Environmentálneho
fondu
kontrolovať plnenie povinnosti zabezpečiť
bezodkladnú dekontamináciu alebo
zneškodnenie zariadenia obsahujúceho PCB
v objeme väčšom ako 5 dm³
kontrolovať zákaz zneškodňovania odpadov s
obsahom PCB skládkovaním
kontrolovať plnenie povinnosti prednostného
odoberania súčiastok s obsahom PCB
z elektroodpadu a zo starých vozidiel

cieľmi podrobné sledovanie materiálového toku
odpadov.

Opatrenie nie je splnené.

Neboli vytvorené dotačné schémy na podporu
projektov zameraných na stratégiu, zber,
dekontamináciu
a zneškodnenie
odpadov
s obsahom PCB.

Opatrenie je plnené priebežne.

Kontroly vykonáva SIŽP

Opatrenie je plnené priebežne.

Kontroly vykonáva SIŽP

Opatrenie je plnené priebežne.

Kontroly vykonáva SIŽP
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6. Zoznam použitých skratiek:
MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

EÚ

Európska únia

ŠU SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

SAŽP

Slovenské agentúra životného prostredia

POH SR

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

SK NACE

Štatistická klasifikácia ekonomických činností

EUROSTAT

Štatistický úrad Európskej únie

RISO

Regionálny informačný systém o odpadoch

ISOH

Informačný systém odpadového hospodárstva

BRKO

biologicky rozložiteľný komunálny odpad

OEEZ

odpad z elektrických a elektronických zariadení

PCB

polychlórované bifenyly

RVZ

rozšírená zodpovednosť výrobcov

OZV

organizácia zodpovednosti výrobcov

EMAS

schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit

BAT

najlepšie dostupné techniky

V

odpad odovzdaný za účelom zberu

OO

odpad odovzdaný obchodníkovi

OS

odpad odovzdaný sprostredkovateľovi
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