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Slovenská agentúra životného prostredia

 SAŽP je odbornou organizáciou 
Ministerstva životného prostredia SR s 
celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na 
starostlivosť o životné prostredie

 SAŽP sa organizačne člení na Ústredie v 
Banskej Bystrici a 4 centrá s celoslovenskou 
pôsobnosťou

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2062&lang=sk
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Slovenská agentúra životného prostredia

Odborné centrá SAŽP 
 Centrum environmentalistiky a informatiky so sídlom v 

Banskej Bystrici
 Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a 

vzdelávania so sídlom v Banskej Bystrici
 Centrum odpadového hospodárstva a 

environmentálneho manažérstva (COHEM) so sídlom 
v Bratislave

 Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov 
so sídlom v Prešove
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Slovenská agentúra životného prostredia

COHEM Bratislava v oblasti OH
 Plní funkciu strediska ČMS Odpady a prevádzkuje RISO 

v rámci informačného systému štátnej správy v ŽP 
 Prevádzkuje informačné systémy pre obaly a odpady 

z obalov, pre elektrozariadenia a elektroodpady, pre 
batérie a akumulátory 

 Zbiera a vyhodnocuje údaje o zariadeniach na 
nakladanie s odpadmi v SR 

 Realizuje analýzy a štúdie o vývojových trendoch 
v oblasti vzniku a nakladania s odpadmi v SR 
a v regiónoch a poskytuje informácie o odpadoch 
odbornej a občianskej verejnosti
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Slovenská agentúra životného prostredia

COHEM Bratislava v oblasti OH (okrem iného)
 Spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia pri 

vyhodnotení cieľov a opatrení Programov 
odpadového hospodárstva SR a pri príprave 
Programov na nasledujúce obdobie

 Spolupracuje pri tvorbe legislatívnych predpisov v oblasti 
odpadového hospodárstva 
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Odpadové hospodárstvo
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Odpadové hospodárstvo

§ 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

 Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na 
predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a 
znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a 
nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom

 Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava 
odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie 
odpadov  
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Odpadové hospodárstvo

 Hierarchia odpadového hospodárstva

zneško
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predchádzať vzniku odpadov
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Programy odpadového hospodárstva

§ 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

 Program odpadového hospodárstva (POH) určuje 
ciele odpadového hospodárstva SR, územného 
celku, jeho časti alebo pôvodcu a opatrenia na ich 
plnenie

 POH SR- schvaľuje vláda SR
 POH krajov
 POH pôvodcu 
 POH obce
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Programy odpadového hospodárstva

 Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad 
vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie 
alebo iné úkony s odpadmi......(§ 2 ods. 2 zákona)

 Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo 
fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne 
viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton 
ostatných odpadov, vypracúva vlastný POH (§ 6 ods. 1 
zákona)

 Povinnosť pôvodcu vypracovať POH pre komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady vypracúva obec
na ktorej území tieto odpady vznikajú 
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Odpadové hospodárstvo SR - súčasný stav 

Celkové ciele OH SR do roku 2010 (POH SR 2006–2010) 
 dosiahnuť materiálové zhodnotenie pre 70 % odpadov
 zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov na 

úroveň 15 % vzťahu k celkom vzniknutým odpadom v 
SR v roku 2010

 znížiť množstvo skládkovaného odpadu na 13 % v 
roku 2010 spaľovať odpad výlučne s energetickým 
zhodnocovaním zne

ško
dňo
vať             

využívať    
odpady 

ako 
zdroj 

energie
zhodnocovať 

odpady

predchádzať vzniku 
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Vznik odpadov v SR v tonách

Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Komunálne odpady 1 558 263 1 623 306 1 668 648 1 790 691 1 745 494

ostatný odpad iný ako 
komunálny 

8 809 927 12 349 065 8 740 682 9 177 459 6 293 035

nebezpečný odpad iný ako 
komunálny 

561 247 535 068 525 166 523 928 484 678

Spolu 10 924 437 14 507 439 10 934 496 11 492 078 8 523 207

Zdroj: RISO, SAŽP, ŠÚ SR
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Nakladanie s odpadmi v SR
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Nakladanie s odpadmi v SR

Podiel jednotlivých spôsobov nakladania s odpadmi v SR – rok 2009

23%

3%

16%49%

0%
6% 3%

Zhodnocovanie materiálové

Zhodnocovanie energetické

Zhodnocovanie ostatné

Zneškodňovanie skládkovaním

Zneškodňovanie spaľovaním bez
energetického využitia
Zneškodňovanie ostatné

Iný spôsob nakladania

Zdroj: RISO, SAŽP
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Vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR do r. 2010

V hodnotenom období (2005 – 2009)
 materiálové zhodnocovanie odpadov: 19,01 % - 30,04 %

(cieľ 70 % )
 energetické zhodnocovanie: 1,8% - 5,1% (cieľ 15 %)
 skládkovanie: 37,7% - 50,9% (cieľ 13 %)
 spaľovanie bez energetického využitia: 0,57 % – 2,60 %

(cieľ 0%)
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Odpady z potravinársko-poľnohospodárskeho sektoru

Klasifikácia odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (Katalóg odpadov):
02 ODPADY 

Z POLNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POLOVNÍCTVA 
a RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

 02 01 ODPAD 
Z POLNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POLOVNÍCTVA    
A RYBÁRSTVA

 02 02 ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH 
POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

 02 03 ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILOVÍN, JEDLÝCH 
OLEJOV, KAKAA, KÁVY, CAJU a TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO 
a TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO 
EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY a FERMENTÁCIE

 02 04 ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU
 02 05 ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV
 02 06 ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU
 02 07 ODPADY z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV 

(OKREM KÁVY, CAJU a KAKAA)
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Odpady z potravinársko-poľnohospodárskeho sektoru

Odpady z tohto sektoru 
 predstavujú celú škálu rôznorodých odpadov, 
 sú kategórie O (ostatné), teda nevykazujú nebezpečné 

vlastnosti
 sú  medzi nimi biologicky rozložiteľné odpady, ktoré sú 

regulované EÚ smernicami 
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Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

 Biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – odpad, ktorý 
môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený, ako napr. 
odpad z potravín, rastlinný odpad, papier a lepenka   

 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o 
skládkach odpadu prikazuje postupne znižovať 
množstvá biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu ukladaných na skládkach odpadov (ktorý je 
súčasťou BRO). 
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Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi
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Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi
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Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi 
odpadmi v SR
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POH SR na roky 2011 - 2015

OBSAH

Úvod
1. Základné údaje

2. Súčasný stav odpadového hospodárstva 
2.1 Legislatívny rámec OH
2.2 Vznik a nakladanie s odpadmi v SR v r. 2005 – 2009
2.3 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov
2.4 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov
2.5 Dovoz a vývoz odpadov
2.6 Územie kontaminované uzatvorenými skládkami
2.7 Vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR na roky 2006 - 2010



Modra, 19.10. 2011 24

POH SR na roky 2011 - 2015

OBSAH – pokračovanie
3. Záväzná časť
3.1 Ciele OH do r. 2015
3.2 Opatrenia na dosiahnutie cieľov OH 
3.3 Organizačné aspekty OH a zodpovednosť za nakladanie s 

odpadmi
3.4 Kampane na zvyšovanie povedomia

4. Smerná časť 
4.1 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov
4.2 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov
4.3. Systémy zberu 

5. Financovanie a rozpočet OH
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POH SR na roky 2011 - 2015

Obsah – pokračovanie

6. Prílohy

Príloha 1 Mapová príloha
Príloha 2 Legislatívny rámec odpadového hospodárstva
Príloha 3 Vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR 2006 – 2010
Príloha 4 Nakladanie s odpadmi v jednotlivých krajoch SR
Príloha 5 Zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 

oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb
Príloha 6 Skládky odpadov
Príloha 7 Spaľovne odpadov
Príloha 8 Zoznam prevádzkovateľov, ktorým bola udelená autorizácia
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Hlavný cieľ POH SR

Hlavný cieľ OH do roku 2015
 minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s 

odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, 
 obmedzovanie využívania zdrojov
 uplatňovanie novej hierarchie odpadového 

hospodárstva (čl. 4 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 
a o zrušení určitých smerníc
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Hlavný cieľ POH SR

Nová hierarchia OH:
• predchádzanie vzniku,
• príprava na opätovné použitie,
• recyklácia,
• iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
• zneškodňovanie
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Nová hierarchia OH
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predchádzať vzniku odpadov
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recyklácia

príprava na opätovné
použitie

predchádzanie vzniku
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Strategický cieľ POH SR

 Strategický cieľ OH SR je odklonenie odpadov 
od skládkovania, resp. znižovanie množstva 
odpadov ukladaných na skládky odpadov. 
K tomu je potrebné: 
• zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku 

odpadov, znižovanie nebezpečných vlastností 
odpadov a na podporu opätovného použitia 
výrobkov (plány prevencie), 

• zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov vrátane 
energetického zhodnocovania odpadov. 
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POH SR - Ciele pre biologické odpady

 Pre biologické odpady sú (v zmysle požiadaviek 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES 
z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých 
smerníc) stanovené nasledovné ciele:
• zaviesť separovaný zber biologických odpadov 

s cieľom vykonávať kompostovanie alebo 
anaeróbne spracovanie odpadu;

• spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý 
spĺňa vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia.

 Definícia biologického odpadu je daná článkom 3 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES
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Ciele pre BRKO

 Pre BRKO sú stanovené ciele v zmysle požiadaviek 
smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 
o skládkach odpadov:
• do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných 

BRKO na 50 % z celkového množstva biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v 
roku 1995;

• do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných 
BRKO na 35% z celkového množstva biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v 
roku 1995.
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Opatrenia na dosiahnutie cieľov POH

 Kapitola 3.2 – Opatrenia
 Celkovo cca 100 opatrení členených na :

• Opatrenia na minimalizáciu vplyvu odpadov na 
zdravie ľudí a na ŽP

• Opatrenia na podporu opätovného použitia a 
recyklácie komunálnych odpadov

• Opatrenia na zníženie skládkovania BRKO a na 
dosiahnutie cieľov pre biologické odpady

• Opatrenia na dosiahnutie cieľov pre vybrané prúdy 
odpadov

 Najviac pripomienkovaná kapitola POH SR 
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Opatrenia na dosiahnutie cieľov POH

 Kapitola 3.2 – Opatrenia pre BRO
 15. decembra 2010 vláda SR prerokovala a uznesením 

č. 904/2010 schválila dokument

Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných 
odpadov na skládky odpadov

(Vypracovaná podľa článku 5(1) smernice 1999/31/ES)
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Opatrenia na dosiahnutie cieľov POH

 Podľa tejto stratégie je potrebné realizovať súbor 
opatrení, ktoré boli prevzaté aj do POH SR, napr.:
• podporovať komunitné kompostovanie stanovením 

základných technologických a prevádzkových noriem;
• po roku 2015 zakázať skládkovanie 

odpadov, v ktorých je obsah organického uhlíka vyšší 
ako 5 hmotnostných percent;
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Opatrenia na dosiahnutie cieľov POH

 Súbor opatrení, ktoré boli prevzaté aj do POH SR -
pokračovanie
• podporovať projekty na materiálové zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných odpadov a biologických 
odpadov pridelením finančnej podpory z prostriedkov 
EÚ a Environmentálneho fondu;

• podporiť budovanie bioplynových staníc, ktoré budú 
bioplyn vyrábať z odpadov, z prostriedkov európskych 
fondov a Environmentálneho fondu;

• zvýšiť množstvá bioplynu vyrobeného z biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov a z biologických 
odpadov;
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POH SR na roky 2011 - 2015

 POH SR – v procese posudzovania podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie 

 379 pripomienok od 36 subjektov: Úrad vlády 
SR, ministerstvá, samosprávne kraje, OÚ 
ŽP, RF, RÚZ, APOH, SZVT, Zväz výrobcov 
cementu, Občianske združenie TATRY, Dubnická 
environmentálna skupina, Priatelia Zeme, KOSIT 
Košice, právnické a fyzické osoby
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POH SR na roky 2011 - 2015

 Text POH SR s prílohami je zverejnený od júla 
2011 na adrese:

 http://eia.enviroportal.sk/detail/program-
odpadoveho-hospodarstva-slovenskej-republiky-
na-roky-2011-2015

http://eia.enviroportal.sk/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-slovenskej-republiky-na-roky-2011-2015
http://eia.enviroportal.sk/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-slovenskej-republiky-na-roky-2011-2015
http://eia.enviroportal.sk/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-slovenskej-republiky-na-roky-2011-2015
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POH a povinnosti pôvodcov

 Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo 
fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne 
viac ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton 
ostatných odpadov, vypracúva vlastný POH (§ 6 ods. 1 
zákona)

 POH pôvodcu obsahuje záväznú časť a smernú časť
 Obsah programu ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 

283/2011 Z. z. (§2 - §7)  
 Osnovu programu ustanovuje príloha č. 2 k vyhláške č. 

283/2001 Z. z.
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POH a povinnosti pôvodcov

 § 6 ods. 5 zákona: „Do 4 mesiacov od vydania 
programu kraja je pôvodca odpadu povinný 
vypracovať nový program a predložiť ho 
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva na schválenie....“

 POH krajov na roky 2006 – 2010 neboli 
vypracované !!!   
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Ďakujem za pozornosť

Ing. Viera Šimkovicová, CSc.
Vedúca odboru odpadového hospodárstva
COHEM, Bratislava
SAŽP

viera.simkovicova@sazp.sk
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