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V prvej asti druhého ísla asopisu Odpady (Minima-
lizácia, zhodnocovanie a zneškod ovanie) poukazujeme 
na klesajúce disponibilné zásoby, zvyšujúci sa dopyt a 
rastúcu cenu cínu, ktorý Európska komisia zaradila me-
dzi 14 kritických kovov nevyhnutných pre zabezpe enie 
energetickej politiky EÚ, a upozor ujeme na naliehavos  
jeho recyklácie z rôzných druhov odpadov. Zárove  bi-
lancujeme likvidáciu iernych skládok v rámci progra-
mu „Ve ké upratovanie Slovenska“. V rámci aktualít z 
komunálneho odpadového hospodárstva informujeme o 
nových zberných dvoroch a odpadových centrách, resp. 
o pripravovaných i realizovaných projektoch na zhod-
nocovanie odpadu.

Druhej asti dominuje návrh novely smernice EÚ o 
odpadoch, ktorú publikujeme spolu s dôvodovou správou 
k navrhovaným zmenám. Zamýš ame sa aj nad dopadmi 
nového zákona o odpadoch a informujeme o vývoji v 
aktuálnych kauzách týkajúcich sa skládky vo Vrakuni a 
skládky na Vl ích horách.

V tretej asti upozor ujeme na druhú výzvu oh adne 
štátnej podpory OZE v rámci programu „Zelená domác-
nostiam“, zamýš ame sa nad potenciálnym prínosom 
rozvoja e-mobility k zníženiu automobilových emisií a 
informujeme o alších eko akciách a podujatiach.

Každému novému predplatite ovi, ktorý si asopis 
Odpady objedná u vydavate a (teda nie cez sprostred-
kovate a) v 1. štvr roku 2016 (nesmie ís  o zrušenie a 
znovuobjednanie asopisu) zaru ujeme na rok 2016 
(prípadne aj za rok 2015, ak si asopis objedná spätne) 
25% z avu z predplatného.

S odoberaním asopisu sú spojené aj alšie výhody: • 
z avy z ceny reklamy a inzercie • 50% z ava na odborné 
publikácie a beletriu vydavate stva (na základe aršíka 
bodových známok v hodnote 100 €) • lenstvo v klube 
predplatite ov odborných asopisov s alšími výhodami.

                                                                 Vydavate stvo
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Učebnica „Vladimír Babčák: Daňové právo na 
Slovensku” (väčší formát B5, 752 strán, tvrdá väzba) 
vznikla podstatným prepracovaním, aktualizáciou a do-
plnením publikácie „Slovenské daňové právo“ od rovna-
kého autora. Pozostáva zo všeobecnej časti abstraktného 
charakteru, pretože sa zaoberá teóriou daňového práva, 
a z osobitnej časti, ktorá má hmotnoprávny a procesno-
právny charakter, pretože sa vnútorne člení na daňové 
právo hmotné a daňové právo procesné. 

Má za cieľ priblížiť právno-teoretické a právno-apli-
kačné a realizačné otázky daní v istom komplexnom 
pohľade. Odborným zameraním a (pokiaľ je to v takej 
zložitej oblasti možné) jednoduchým štýlom spracovania 
vytvára nevyhnutné predpoklady pre pochopenie proble-
matiky tejto časti slovenského práva. Je určená nielen pre 
právnické, príp. ekonomické fakulty, ale aj pre študentov 
odborov verejná správa či manažment a pod. Určite za-
ujme čestné miesto aj v knižniciach daňových poradcov, 
advokátov a ďaľších príslušníkov širšej právnickej a eko-
nomickej komunity. 

OBJEDNÁVKY (tel./fax): 02/63454262, 

044/4320570, 044/4326112, 

www.epos .sk, email: epos@epos .sk  
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Akútna potreba cínu v priemysle a jeho recyklácia

AKÚTNA POTREBA CÍNU V PRIEMYSLE A JEHO RECYKLÁCIA

Kobialková Ivana*, Dušan Klein*,Tomáš Havlík*, Gréta Maruškinová*

ABSTRAKT

Práca je zameraná na upriamenie pozornosti akútnej potre-
by cínu v priemysle, následne na charakterizáciu odpadov 
obsahujúcich cín, ich pôvod a zloženie. V práci sú opisova-
né možné spôsoby spracovania odpadov s obsahom cínu. 
Spôsob spracovania vo všeobecnosti závisí od množstva 
prítomného cínu ako aj od formy v akej sa v odpade na-
chádza. V práci sú opísané aj možné spôsoby spracovania 
cínu, ktoré sú využívané v reálnych prevádzkach vo svete. 

K¾úèové slová: kritické kovy, cín, odpad, recyklácia

ÚVOD

S neustálym trendom vývinu nových technológií terajšej kon-
zumnej spoloènosti a neustále pokraèujúcej industrializácii sa 
prirodzene zvyšuje aj množstvo vyprodukovaného odpadu. V 
roku 2012 sa v Európskej Únii (EÚ – 28) vyprodukovalo 2 515 
mil. ton odpadu, èo predstavuje 4 984 kg na osobu (z toho 
4% je definovaných ako nebezpeèný odpad) [1]. Slovenská 
republika v roku 2012 vyprodukovala 9,8 mil. ton odpadu [2]. 

Súèasná politika Slovenskej republiky sa riadi záväznou „Hie-
rarchiou a cie¾mi odpadového hospodárstva“, ktoré v sebe 
obsahuje 5 bodov, a to: 

 • predchádzanie vzniku odpadov, 

 • príprava na opätovné použitie, 

 • recyklácia, 

 • iné zhodnocovanie – napr. energetické zhodnocovanie, 

 • zneškodòovanie [3]. 

Na zaèiatku roka 2014 sa zvýšili poplatky za ukladanie odpa-
dov na skládky a aj to vedie spoloènos  k h¾adaniu alterna-
tívnych možností využívania odpadu ako druhotnej suroviny. 
Jednou z takýchto možností je aj recyklácia, ktorá šetrí prírod-
né zdroje (primárne suroviny), energie a v neposlednom rade 
minimalizuje množstvo odpadu, ktorý je ukladaný na skládky. 

V roku 2013 bolo zhodnotených 3,7 mil. ton odpadov (bez 
komunálneho odpadu), èo prestavuje takmer 46 % z celkové-
ho množstva odpadov (bez komunálneho odpadu). Pomerne 
významnou mierou sa na zhodnocovaní odpadov podie¾ala aj 
èinnos  R04 – Recyklácia a spätné získavanie kovov a kovo-
vých zlúèenín s cca. 14 % podielom [2].

Cie¾om príspevku je uvies  spôsoby spracovania odpadov s 
obsahom cínu v praxi, naèrtnú  alternatívne spôsoby spraco-
vania a upriami  pozornos  na potrebu a nenahradite¾nos  cínu 
z nasledujúcich dôvodov: 

 • znižujúce sa zásoby cínu, 

 • zvyšujúcu sa cenu, 

 • potrebu cínu v rôznych oblastiach priemyslu z dôvodu 
špecifických nenahradite¾ných vlastností. 

1. SÚÈASNÝ STAV PROBLEMATIKY

Celosvetový dopyt po kovoch rastie z dôvodu ich využitia v 
rôznych odvetviach priemyslu. Náhrada kovov inými materiál-
mi je zväèša problematická. Hlavným problémom je, že kaž-
dý kov má svoje špecifické vlastnosti. Pod¾a [4] z celkového 
množstva kovov využívaných v priemysle až 62 kovov nemá 
náhradu, ktorá by spåòala požadované vlastnosti na 100 %. 

Európska komisia v roku 2011 vydala oznámenie o zozname 
kritických kovov, ktoré sú v súèasnej dobe nevyhnutné na za-
bezpeèenie energetickej politiky EÚ. V tomto èase prijala EÚ 
tzv. SET plán – „Plán strategických energetických techno-
lógií“, ktorý preferuje využívanie alternatívnych zdrojov energií 
(bez fosílnych palív), ako sú veterná energia, solárna energia, 
geotermálna energia, atï. Pre uplatnenie a rozvoj týchto ener-
gií bolo definovaných 14 kritických kovov nevyhnutných pre 
ich prevádzku (v poradí pod¾a dôležitosti): telúr, indium, cín, 
hafnium, striebro, dysprozium, gálium, neodým, kadmium, ni-
kel, molybdén, vanád, niób a selén [5]. 

Cín má nezastupite¾nú úlohu vo viacerých odvetviach priemys-
lu. V súèasnosti dopyt po tomto kove celosvetovo rastie, ako 
vyplýva z obr. 1 [6]. 

Obr. 1: Vývoj ceny a zásob cínu [6]

Obr. 1 zobrazuje zásoby cínu, ktoré postupne klesajú. Cena 
cínu však v priemere vzrastá. V roku 2008 sa cena pohy-
bovala okolo 11 000 US $/t, èo bolo spôsobené svetovou 
hospodárskou krízou. V roku 2010 dosiahla cena cínu svoje 
maximum – rekordných 33 0000 US $/t. V súèasnej dobe je 
cena cínu 16 050 US $/t [7].

*  Technická Univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Ústav recyklaèných technológií, Letná 9, 042 00  Košice, e-mail: ivana.kobialkova@tuke.sk
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Spotreba cínu každým rokom vzrastá. Najnovšie odhady US 
Geological Survey poukazujú na zásoby cínu v množstve 4,8 
mil. ton, èo pri produkcii 296 000 t (2014) prestavuje zásoby 
na 16 rokov [8]. Cena cínu, aktuálne nepostaèujúce rezervy a 
zvyšujúca sa spotreba tohto kovu poukazuje na potrebu využi-
tia možnosti získavania cínu aj z odpadov (druhotných surovín) 
ich recykláciou [8]. 

2. VYUŽITIE CÍNU V PRIEMYSLE

Cín je èasto používaným kovom. Hlavným dôvodom sú pre-
dovšetkým jeho vlastnosti. V minulosti sa používal na výrobu 
nádob. Jeho použitie je však ove¾a širšie – napr. pri výrobe 
bronzov, plechov a spájok. Jeho nedostatoèné zásoby spô-
sobujú, že cín sa používa stále menej a do popredia sa dostá-
vajú snahy o jeho náhradu iným materiálom. Sú však oblasti, 
v ktorých sa cín nedá nahradi . Jednou z takýchto oblastí je aj 
elektrotechnický priemysel (spájky) [9]. 

Obr. 2: Spotreba cínu v roku 2011 [10]

2.1. ELEKTROTECHNICKÝ PRIEMYSEL

Z obr. 2 je zrejmé, že až 51 % celosvetovej produkcie cínu sa 
spotrebuje v elektrotechnickom priemysle na výrobu spájok 
[10]. V súèasnosti sa dostali do popredia cínovo bezolovnaté 
spájky s obsahom 90 až 95 % Sn [11], [12]. Hlavným dôvo-
dom bol fakt, že v roku 2003 Európsky parlament a Rada EÚ 
publikovali smernicu 2002/96/EC (RoHS) o nebezpeèných 
odpadoch nachádzajúcich sa v elektrických a elektronických 
zariadeniach (OEEZ). Hlavným úèelom bolo znížiø množstvo 
odpadu z OEEZ, zvýši  opätovné získavanie kovov ich recyk-
láciou a celkovo zníži  vplyv výrobných procesov na životné 
prostredie. Výsledkom toho bol zákaz používania niektorých 
toxických látok a olova v OEEZ, ktorý je v platnosti od 1. júla 
2006 [13]. Po ukonèení životnosti sa elektrozariadenie stáva 
odpadom, ktorý predstavuje cennú druhotnú surovinu. 

2.2. POCÍNOVANIE

Ïalším z možných využití cínu, ktoré má vo svete ešte stále 
uplatnenie je pocínovanie oce¾ových plechov. Pocínovanie 
možno rozdeli  na: 

 • Žiarové pocínovanie: oèistené predmety prechádzajú 
cez tavidlovú èas  z dôvodu doèistenia a následne sú 

ponárané do roztaveného kovu, kde dochádza k reakcii 
medzi základným materiálom a roztaveným kovom [14].

 • Elektrolytické pocínovanie: pozostáva z chemického 
odmas ovania oce¾ových zvitkov v alkalickom roztoku a 
elektrolytického odmas ovania v alkalickom elektrolyte. 
Následne prebieha elektrolytické pocínovanie vo vod-
nom roztoku metánsulfónovej kyseliny, phenolsulfóno-
vej kyseliny, kyseliny chlorovodíkovej a pod [14], [15].

Využitie pocínovaných plechov je všestranné, avšak najviac je 
pocínovaný plech využívaný v potravinárskom a automobilo-
vom priemysle z dôvodu jeho zdravotnej nezávadnosti a odol-
nosti voèi korózii [16]. 

2.3. VÝROBA ZLIATIN

Zliatiny cínu nazývané bronzy sú zliatiny medi s iným prvkom 
ako zinkom (v minulosti výhradne zliatiny medi a cínu). Ob-
vykle sú bronzy oznaèované pod¾a ich hlavnej prísady, napr. 
hliníkové bronzy, cínové bronzy a pod. Obsah medi a cínu v 
cínovom bronze je min. 99,3 %. Jeho farba závisí od obsahu 
cínu (od èervenej cez žltú až po bielu farbu). Z celkovej pro-
dukcie sa na výrobu zliatin cínu spotrebuje 5 % [17]. 

2.4. CHEMIKÁLIE

Chemikálie s obsahom cínu sú využívané v každodenných èin-
nostiach. Vo všeobecnosti ich možno rozdeli  na organické a 
anorganické. 

 – Organické chemikálie majú najväèšie využitie v staveb-
nom priemysle ako prídavok do PVC výrobkov, ako sú 
okná a dvere. Hlavným dôvodom je zabránenie degra-
dácii týchto výrobkov za pôsobenia slneèného žiarenia. 

 – Anorganické chemikálie sú využívané ako katalyzátory 
pre širokú škálu priemyselných procesov, napr. ako re-
tardéry horenia, pri výrobe keramiky a cementu. Cínové 
katalyzátory sú taktiež využívané pri výrobe polyuretá-
novej peny, ktorá je v súèasnosti využívaná na zatep¾o-
vanie moderných, tzv. „zelených“ budov. Tieto budovy 
efektívne využívajú prírodné zdroje a sú šetrné k život-
nému prostrediu po celú dobu svojej životnosti – od 
projektu až po likvidáciu budovy [18]. 

3. RECYKLÁCIA CÍNU 

Cín má široké využitie a z tohto dôvodu sa nachádza v rôz-
norodých odpadoch, ako sú odpady z procesu pocínovania, 
odpadné zliatiny a cínové bronzy, odpady elektrických a elek-
tronických zariadení, kde sa cín nachádza na doske plošných 
spojov ako spájka. 

Cín je taktiež súèas ou odpadov vznikajúcich pri druhotnej 
výrobe medi. Dôvodom je, že existujú prevádzky druhotnej 
výroby medi, ktoré v procese vsádzania vsádzajú do pece aj 
odpad elektrických a elektronických zariadení. Hlavným dô-
vodom preèo je do pece vsádzaný OEEZ je, že daný odpad 
obsahuje aj vysoký obsah medi, èo predstavuje významnú 
druhotnú surovinu medi. Okrem medi však OEEZ obsahuje aj 
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iné záujmové zložky, ktoré sa v procese výroby medi kumulujú 
v odpadoch. Nasledujúca tabu¾ka zobrazuje hmotnostný ob-
sah cínu v odpadoch [17], [19], [20], [23]. 

Tab. 1: Hmotnostný obsah cínu v jednotlivých odpadoch [17], 
[19], [23]

Odpad Obsah Sn (%)
Úlety z druhotnej výroby medi 0,4 - 30
Trosky z druhotnej výroby medi 0,38 – 0,8
Kal z pocínovania 50 - 70
OEEZ ~ 4
Bronzy max.  20

Cínové mosadze max. 2,5
Pocínované plechy 1 – 2 g/m2

Ruda s obsahom cínu max. 1

Percentuálny obsah cínu pri procese pocínovania sa mení v 
závislosti od hrúbky materiálu, ktorý je v procese cínovaný. 

Najväèšie množstvo odpadov vznikne vyradením elektrických 
a elektronických zariadení z prevádzky. V posledných desa -
roèiach sa množstvo odpadu OEEZ strojnásobilo [24], [25]. 
Odpady s obsahom cínu možno vo všeobecnosti spracova  
pyrometalurgicky, hydrometalurgicky alebo ich kombináciou. 

 – Pyrometalurgické spracovanie je menej nároèné na 
technológiu, vhodné pre väèšie množstvo vsádzky a 
heterogénnu vsádzku. Nevýhodou pyrometalurgického 
spracovania je vznik toxických plynov, prašnos  a hluk 
a neschopnos  separácie èistých zložiek. 

 – Hydrometalurgické spracovanie je vhodné pre menšie 
množstvo vsádzky a je možné pomocou tejto metódy 
spracovania separova  èisté zložky. Jeho nevýhodou 
je však vyššia nároènos  na zložitú techniku, nutnos  
homogénnej vsádzky, komplikovanejšie riadenie a kon-
trola procesu �[25]. 

V praxi sa spracovanie odpadov cínu poväèšine vykonáva py-
rometalurgickým spôsobom spracovania, ako je uvedené v 
nasledujúcich podkapitolách. Hlavným dôvodom je, že sa od-
pady s obsahom cínu nespracuvávajú samostatne, ale spra-
covávajú sa spolu s inými odpadmi napr. pri druhotnej výrobe 
medi, kde sa prednostne získava meï a cín je ako nežiadúci 
prvok prevádzaný do odpadov – trosiek, úletov. Odpady s ob-
sahom cínu je taktiež možné spracováva  spolu s inými odpad-
mi podobného charakteru (Fenix Metal LTD).

3.1. METALLO – CHEMIQUE N.V. 

Metallo – Chemique N. V. je belgická spoloènos  zaoberajúca 
sa recykláciou a rafináciou neželezných kovov. Jej súèas ou 
je aj spoloènos  Elmet S.L.U. v Španielsku. Táto spoloènos  
sa zaoberá spracovaním druhotných surovín s obsahom medi 
a výrobou èiernej medi, ktorá je ïalej spracovávaná v Bel-
gicku. Spoloènos  Metallo – Chemique N.V. roène spracuje 
350 000 ton druhotných surovín, z ktorých je možné získa  
neželezné kovy a ich zlúèeniny urèené na predaj. Hlavnými 
produktmi tejto spoloènosti sú kovová meï,olovo, nikel, cín a 

oxid zinoènatý[26], [27].

Cín sa získava po procese spracovania trosky, ktorá obsahuje 
olovo a cín. Olovo sa odstráni zo zliatiny cínu a olova vákuo-
vou destiláciou a výsledný produkt cínu má èistotu 99,93 až 
99,95 % [27]. 

3.2. UMICORE N.V. 

Umicore N.V. je belgická spoloènos  s globálnym pôsobením 
(38 krajín). Spoloènos  je schopná recyklova  17 uš¾achtilých 
a neželezných kovov recykláciou elektroodpadu, palivových 
èlánkov, automobilových a priemyselných katalyzátorov [28]. 

Recyklaèný proces je rozdelený na dve vetvy: vetva získavania 
základných kovov a vetva získavania uš¾achtilých kovov. Cín je 
získavaný vo vetve pre základné kovy. Proces zaèína v šach-
tovej peci pri tavení olova, kde súèas ou vsádzky je aj cín. K 
oddeleniu cínu a olova dochádza pri rafinácii olova, kde sa cín 
získava vo forme komplexnej zlúèeniny [29]. 

3.3. AURUBIS AG

Aurubis AG je jednou z najväèších spoloèností, ktorá sa zao-
berá recykláciou medi. Spoloènos  má výrobné závody po ce-
lom svete, vrátane Slovenska. Okrem vysokoèistej katódovej 
medi vyrába spoloènos  Aurubis AG aj kovové zliatiny na báze 
cínu, olova, zinku a selénu. 

Cín je vsádzaný do procesu výroby medi vo forme spájky, kto-
rá je v prítomná v elektroodpade [30]. Elektroodpad sa drví a 
následne vsádza do šachtovej pece. Vzniká èiena meï, ktorá 
obsahuje aj urèitú èas  cínu a olova. Pri procese konverto-
rovania prechádza olovo a cín do trosky, odkia¾ sa následne 
troska spracováva v rotaènej peci, kde produktom je zliatina 
cínu a olova [31]. 

3.4. FENIX METAL LTD 

Spoloènos  sa zaoberá spracovaním odpadov s obsahom 
cínu a následnom výrobou koneèných predajných produktov. 
Recyklácia cínu spoèíva vo vákuovej destilácii, vïaka èomu 
je možné získava  èistý cín. Obsah cínu vo vsádzke môže by  
nižší ako 15%. Vïaka tomuto môže spoloènos  spracováva  
väèšie množstvo odpadov z rôznych odvetví priemyslu �[32]. 

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, odpady s obsahom cínu 
sa priemyselne spracovávajú pyrometalurgickým spôsobom.. 

ZÁVER

Odpady s obsahom cínu možno z kvantitatívneho h¾adiska 
rozdeli  do týchto základných skupín: 

 • úlety, trosky a kaly z druhotnej výroby medi,

 • odpad elektrických a elektronických zariadení, 

 • odpad pocínovaných plechov, 

 • odpady vznikajúce pri pocínovaní, 

 • odpady bronzov a cínových mosadzí. 
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Kvôli obsahu prítomných kovov môžeme tieto odpady zara-
ïova  medzi cenné druhotné suroviny. V porovnaní s primár-
nou surovinou sú obsahy jednotlivých kovov v týchto odpadov 
mnohonásobne vyššie. 

Ïalšou hlavnou tézou, preèo tieto odpady spracova , je práve 
ich nebezpeèný charakter. Obsahujú zlúèeniny ažkých neže-
lezných kovov, ktoré sú pre èloveka a životné prostredie rizi-
kové. Spracovanie odpadov s obsahom cínu je ekonomicky 
zaujímavé aj kvôli cene cínu, ktorá sa v súèasnej dobe pohy-
buje na úrovni 16 050 $/t [7]. 

Cena cínu rastie a jeho zásoby neustále klesajú. Vrcholné or-
gány Európskej Únie si uvedomili potrebu cínu pre Európsku 
Úniu, a preto urèili zoznam kritických kovov, ktoré sú nevy-
hnutné pre potreby energetického priemyslu, do ktorého cín 
neodmyslite¾ne patrí. V neposlednom rade je potrebné zaobe-
ra  sa spracovaním odpadov s obsahom cínu z dôvodu vyso-
kého finanèného potenciálu, ktorý je v tomto odpade ukrytý. 

Spracovanie odpadov s obsahom cínu sa v praxi uskutoèòuje 
pyrometalurgickým spôsobom spracovania. Odpady z elek-
trických a elektronických zariadení sú väèšinou spracovávané 
pri druhotnej výrobe medi pyrometalurgickým spôsobom. 

Spoloènos  Fenix Metal LTD spracováva rôznorodé cínové 
odpady pyrometalurgickým spôsobom. V oblasti spracova-
nia odpadov s obsahom cínu by bolo potrebné zamera  sa na 
hydrometalurgické spracovanie. 

Hydrometalurgické spracovanie sa zdá by  výhodnejšie, a to 
hlavne z dôvodu, že je flexibilnejšie, vyžaduje nižšie investície 
do prevádzky a netvorí sa pri òom SO

2
, èo znamená, že ne-

zneèis uje atmosféru. Je teda vhodné pre spracovanie druhot-
ných surovín – odpadov [25]. 
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 SCHÉMA RECYKLÁCIE PLASTOV

h. prof. Ing. František Mátel, CSc.

Na recykláciu sa èasto pozeráme z dvoch uhlov poh¾adu:

 –  ako na zhodnotenie odpadu – využitie ako druhotnej 
suroviny, 

 – ako na príležitos  da  starým veciam druhú šancu. 

Tých poh¾adov a názorov je urèite ešte viac, rovnako ako i 
dôvodov, pre ktoré sa recyklácia robí. Nieèo však majú všetky 
poh¾ady spoloèné – recyklácia prispieva k znižovaniu objemu 
odpadov a tým k nižšiemu za ažovaniu životného prostredia 
a (pri efektívnom využití recyklovaného materiálu) aj k úspore 
prvotných surovín a materiálov. 

S trochou nadsádzky sa dá poveda , že recyklova  èi opätovne 
zhodnoti  možno prakticky každý odpad. Samozrejme, dôleži-
tá je aj otázka technickej realizovate¾nosti, no pre vhodnos  a 
opodstatnenos  vzniku nového výrobku na báze recyklované-
ho odpadu je zvyèajne rozhodujúca ekonomická stránka, a to 
aj napriek  ve¾mi z¾ahèujúcemu náh¾adu na recykláciu, pod¾a 
ktorého staèí obsah kontajnera (zberovej nádoby) vysypa  do 
„nejakého“ stroja a potom pozbiera  hotové výrobky. 

Aj poh¾ad na odpadové plasty je nielen v laickej, ale žia¾ i v 
èasti odbornej verejnosti èasto ve¾mi skreslený. Pozabúda sa 

na to, že u plastov nejde o jeden materiál, ale podobne 
ako kovy predstavujú široký sortiment rôznorodých ma-
teriálov s charakteristickými (osobitými) vlastnos ami a 
hlavne, že vo väèšine prípadov sú vzájomne nekompak-
tibilné, nemiešate¾né. 

Jednotlivé plasty sa od seba líšia chemickým zložením, fyzi-
kálno-mechanickými vlastnos ami, teplotami mäknutia, tave-
nia, indexmi toku taveniny, spracovate¾skými a reologickými 
vlastnos ami. Rovnako ažko predstavite¾né ako spoloèné 
spracovávanie niektorých kovov (napr. ortuti s olovom èi zla-
tom, alebo železom) je aj spoloèné spracovávanie viacerých 
plastov (napr. PVC a PET). To predstavuje dôležitý aspekt pri 
rozhodovaní, èo, ako a s akým cie¾om recyklova , akú recyk-
laènú a finalizaènú technológiu zvoli  a na aké výrobky z recyk-
lovaného odpadu sa zamera .

Vzh¾adom na špecifiènos  jednotlivých plastov a rôznorodos  
kombinovaných výrobkov z plastov možno poveda , že ve¾mi 
významnú èas  (v mnohých prípadoch rozhodujúcu) úlohu v 
recyklaènom procese zohrávajú fázy zberu, separácie a trie-
denia plastového odpadu. Zväèša ide o jednoduché operácie, 
no zvyèajne sú nároèné na prácnos  a bez nasadenia ¾udskej 
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pracovnej sily sú nerealizovate¾né. Fázy zberu, separácie, 
triedenia a dotrieïovania sa u komunálneho zmesového odpa-
du urèite líšia od rovnakých operácií vykonávaných v prípade 
odpadu z bielej techniky a z automobilov, resp. priemyselných 
obalových odpadov. 

Celý proces recyklácie plastov možno prezentova  v súlade s 
publikovanou schémou. 

Schéma organizácie zberu, triedenia 
a recyklácie, resp. skládkovania 
alebo likvidácie plastových odpadov

Do skupiny priemyselných odpadov možno zaradi  i plastový 
odpad z bielej techniky, výpoètovej techniky, elektrospotrebi-
èov, z èasti aj odpad zo stavebníctva, ïalej odpad z káblov a 
AKU obalov. Prakticky ide o jednodruhový odpad, no treba ho 
najprv „zbavi “ neplastových podielov (kov, kábliky, koženka 
a podobne). 

Na rozdiel od komunálnych zmesových odpadov tu možno 
nahradi  ¾udskú pracovnú silu správnou technológiou (napr. 
magnetickou – elektrostatickou separáciou na odde¾ovanie 
kovov) a po podrvení, resp. pomletí zvoli  priamo recykláciu, 
resp. (v prípade silne mechanicky, alebo chemicky zneèiste-
ného odpadu, napr. u PE fólií a PP z AKU obalov) najprv reali-
zova  operáciu prania drviny. 

Zvolená recyklaèná technológia je priamo závislá od charak-
teru a vlastností odpadu, resp. od vo¾by finálneho komerè-
ného výrobku, ktorý môže by  aglomerátom, regranulátom 
alebo konkrétnym výrobkom (fólie, vstrekované a lisované 
výrobky, prepravky, rúry a podobne). Pri finalizácii „tvrdých“ 
plastových odpadov na vstrekované èi lisované výrobky a rúry 
možno technologicky spracováva  priamo drvinu  bez pred-
chádzajúcej regranulácie.

V prípade technických výrobkov (najmä z elektrospotrebièov 
a automobilov) je namieste posúdenie ekonomickej efektív-
nosti. Separácia plastového podielu z technicky nároèného 
výrobku môže by  ve¾mi prácna, technicky nároèná a získaný 
plast (napriek jeho kvalite) nemusí by  zaujímavý pre ïalšiu re-
cykláciu. 

Medzi jednodruhovými plastovými odpadmi sú špecifické od-
pady z farmaceutických a medicínskych výrobkov (obaly na 
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lieky, krvné a infúzné vaky a súpravy, injekèné striekaèky), 
ktoré sú vyrobené z ve¾mi èistých a presne špecifikovaných 
materiálov. Po použití však nadobúdajú charakter ve¾mi ne-
bezpeèných odpadov, èo ich prakticky vyluèuje z následnej 
recyklácie.

Najväèšiu skupinu plastových odpadov tvorí zmesový plasto-
vý odpad v komunálnom zberovom odpade, do ktorého sa 
zahàòajú aj položky, ktoré sa v rámci separovaného zberu 
komunálneho odpadu zbierajú samostatne (napr. PET f¾aše, 
PE fólie, tzv. drogéria). Široká škála rozlièných, zvyèajne vzá-
jomne kombinovaných plastov a výrobkov z nich predstavuje 
potenciálne bohatý zdroj druhotných surovín. Pod¾a novej de-
finície v zákone è. 79/2015 Z.z. o odpadoch ide o obalové i 
neobalové plasty. 

Ako vyplýva zo schémy, proces recyklácie týchto odpadov je 
nároèný a jeho efektívnos  otázna. Pri jej posudzovaní býva 

dôležitý technologický uzol „dotrieïovanie, predúprava“, 
ktorý okrem vlastného dotrieïovania, drvenia a mletia môže 
zahàòa  napríklad i pranie, elektromagnetickú separáciu ko-
vov, miešanie a prípravu následne spracovávanej zmesi. 

Ekonomicky i energeticky nároèná je napríklad operácia „pra-
nie“, ktorú je možné z procesu recyklácie vylúèi  v prípade vý-
roby prvkov zo zmesových plastov (dosky, palety, profily, koly 
a pod.), ale je nevyhnutná v prípade recyklácie èistého PET 
(pranie zároveò plní úlohu flotaèného dotrieïovania ).

Zo schémy okrem recyklácie vyplývajú ïalšie možnosti nalo-
ženia s plastovým odpadom, a to vrátane energetického zhod-
notenia, prièom u niektorých položiek sú uvedené minimál-
ne, ekonomicky opodstatnené výrobné kapacity. Napríklad v 
prípade cementárskych , resp. vysokých pecí ide minimálne 
o objemy, ktoré musia by  disponibilne pre efektívne využitie 
plastov ako alternatívneho paliva.

Ako je zo schémy vidie  proces recyklácie plastového odpadu nie 
je (podobne ako samotné plasty) jednoduchý, hoci nie je dosta-
toène podrobná, aby zobrazila všetky možnosti recyklácie plastov. 

Odpady 2.indb   11 15.2.2016   13:32:34



12

ODPADY È. 2/2016

LIKVIDÁCIA ÈIERNYCH SKLÁDOK V RÁMCI PROGRAMU 
„VE¼KÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA“

Kolektív

1. MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
CHCE V ODSTRAÒOVANÍ SKLÁDOK POKRAÈOVA

Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) 21. januá-
ra v obci Novosad v Trebišovskom okrese zhodnotil program 
Ve¾ké upratovanie Slovenska. Zapojilo sa doò celkovo 490 
samospráv, najviac v okrese Trebišov.

Na Slovensku je pod¾a ministra evidovaných viac ako 2500 
èiernych skládok. Reálne je ich pod¾a neho okolo 7000. 
Obce mali v roku 2015 možnos  od Environmentálneho fon-
du získa  na odstránenie nelegálnej skládky dotáciu do výšky 
100 000 eur. Od samospráv dostali viac ako 460 žiadostí a 
uspokojili 211 z nich.

„Po ukonèení a vyhodnotení tohto programu, možno kon-
štatova , že bol ve¾mi úspešný. Najväèšie skládky boli 
odstránené v Bratislavskom kraji, konkrétne v Bratislave, 
potom v lokalite Letanovský mlyn, kde po rómskych obyva-
te¾och ostala osada, ktorú bolo potrebné zlikvidova , takže 
tam tiež išla ve¾ká suma peòazí,“ uviedol minister.

Samosprávy, ktorým sa nepodarilo skládky odstráni  úplne, 
èo je prípad Letanovského mlyna, budú môc  pod¾a Žigu žia-
da  o dotáciu znova.

Environmentálnemu fondu, ktorý program Ve¾ké upratovanie 
Slovenska spravoval, poskytol Recyklaèný fond dotáciu vo 
výške 10 miliónov eur. Z celkovej sumy sa podarilo vyèerpa  
takmer 92 percent, teda viac ako 9 136 000 eur.

Ministerstvo životného prostredia chce v odstraòovaní sklá-
dok pokraèova . Recyklaèný fond má pod¾a Žigu k dispozícii 
peniaze pre oblas  životného prostredia. „Budeme sa uchá-
dza  ešte o ïalších 5 miliónov eur. Zároveò som rokoval s 
ministrom financií a máme predbežnú dohodu, že 10 mi-
liónov eur by sa dalo použi  na tento program, keïže bol 
ve¾mi úspešný,“ priblížil Žiga s tým, že zaèiatkom apríla by 
chceli vypísa  druhú výzvu s alokáciou 15 miliónov eur.

Problematiku nelegálnych skládok rieši aj nový zákon o odpa-
doch, ktorý nadobudol úèinnos  1. januára 2016. V boji proti 
èiernym skládkam posilòuje kompetencie polície. „V prípade, 
že pôvodca nelegálne umiestneného odpadu je známy, 
zaène kona  polícia. Ak výška škody pri èiernej skládke 
presiahne 266 eur, zaène polícia kona  v zmysle trestného 
zákona a obchádza sa tak administratívne zložité vypraco-
vanie znaleckého posudku,“ uzavrel hovorca rezortu životné-
ho prostredia Maroš Stano.

Pokuta pre tých, ktorí nelegálne uložia odpad na èiernej sklád-
ke, sa zvýšila desa násobne z približne 166 eur na 1500 eur.

2. NAJVIAC ÈIERNYCH SKLÁDOK SA PODARILO 
ODSTRÁNI  V TREBIŠOVSKOM OKRESE

Rezort životného prostredia podporil (v rámci programu Ve¾ké 
upratovanie Slovenska) odstránenie odpadu z 570 lokalít.

„V rámci celého Slovenska najúspešnejším okresom je Tre-
bišovský okres, 28 obcí bolo úspešných a odstránili viac 
ako 70 skládok,“ uviedol minister životného prostredia Peter 
Žiga (Smer-SD).

V celom okrese bolo spolu vyzbieraných takmer 5600 ton sta-
vebného odpadu, 31 ton nebezpeèného odpadu, štyri tony 
pneumatík a takmer 5700 ton komunálneho odpadu, èo je 
celkovo 11 000 ton.

Obec Novosad, ktorú minister navštívil, mala nelegálnu sklád-
ku vyše 30 rokov. „Bolo tu 1015 ton drobného stavebného 
odpadu, komunálneho odpadu a štyri tony nebezpeèného 
odpadu. ažil sa tu piesok, a potom tu od roku 1982 vzni-
kala èierna skládka,“ priblížil starosta obce Novosad Jozef 
Jastrab a dodal, že pozemok, kde bola skládka, budú využíva  
po¾nohospodári. ¼udia tak pod¾a jeho slov nebudú ma  ten-
denciu tam opä  vyváža  odpad.

Obci Zemplínska Nová Ves sa podarilo odstráni  skládky z via-
cerých lokalít. Od štátu získali 31 500 eur. Z vlastných peòazí 
v rámci spoluúèasti dali 1668 eur. „Vyèistili sme priestor po 
bývalom štátnom majetku. Zostal tam stavebný i komunál-
ny odpad a mali sme tu aj dos  ve¾ké množstvo azbestové-
ho nebezpeèného odpadu, celkovo sedem ton, takže ve¾a 
prostriedkov išlo na to,“ uviedol starosta obce Kamil Bodnár.

Aby predišli opätovnému vzniku èiernych skládok, prijali po-
trebné opatrenia. „Na jedno miesto sme osadili fotopascu. 
Uvažujeme aj nad ïalšími lokalitami, kde ich umiestnime. 
Myslím si, že je to dobré riešenie, aby sme zabránili vyváža-
niu odpadu a zároveò zistili, kto ho tam prípadne vyváža,“ 
dodal Bodnár.

Niektoré èierne skládky sa nachádzajú na súkromných po-
zemkoch, alebo na pozemkoch neznámych vlastníkov, ktoré 
spravuje Slovenský pozemkový fond, prípadne ich ¾udia získali 
v reštitúciách. Minister Žiga uviedol, že ich cie¾om je v prvom 
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rade odstránenie nelegálnych skládok a nie identifikovanie 
vlastníkov, ktorí by ich mali odprata . Reagoval tak na otázku 
novinárov, že èi by mal štát odstraòova  odpad zo súkromných 
pozemkov.

Na zamedzenie vzniku èiernych skládok odpadu chcú niekto-
ré obce využi  aj aktivaèných pracovníkov a v prípade potreby 
skládky zlikvidujú už rannom štádiu.

3. Z ÈIERNYCH SKLÁDOK V PETRŽALKE 
ODVIEZLI VYŠE 433 TON ODPADU

Z nelegálnych skládok v bratislavskej Petržalke za posledné 
dva mesiace odstránili vyše 433 ton odpadu. Samospráva to-
tiž získala dotáciu z Environmentálneho fondu a poèas novem-
bra a decembra tak odpad odviezla zo siedmich pozemkov v 
Petržalke. 

„Od mája minulého roku pracovníci oddelenia životného 
prostredia miestneho úradu pravidelne monitorovali stav 
problematických pozemkov na území Petržalky. K finálnej 
žiadosti o dotáciu neskôr vytipovali sedem dlhodobo zne-
èistených a problematických pozemkov,“ vysvet¾uje petržal-
ská hovorkyòa Michaela Platznerová. Na ich vyèistenie schvá-
lil fond dotáciu vo výške 38 064 eur, pä  percent zo sumy 
uhradila mestská èas . 

Viac ako 2900 ton odpadu roène spracuje petržalský zber-
ný dvor. „Za uloženie odpadu na zbernom dvore obyvatelia 
Petržalky neplatia žiadne poplatky. Táto verejnoprospešná 
služba sa pre mestskú èas  osvedèila aj preto, že je omno-
ho výhodnejšia ako drahá likvidácia èiernych skládok,“ po-
dotkla. Samospráva dva razy roène bezplatne pristavuje tiež 
ve¾kokapacitné kontajnery, zbiera elektroodpad i odpad s ob-
sahom škodlivín.  

„Sú na òom odstavené vraky vozidiel, je plný odpadkov a 
tvoria sa tam èierne skládky.“ Ak podobne vyzerá nejaký po-
zemok v bratislavskej Petržalke, jeho majite¾ sa nájde na webe 
mestskej èasti. Samospráva mená nezodpovedných vlastní-
kov spolu s fotografiami zneèisteného pozemku zverejòuje už 
od roku 2012. Dnes tvrdí, že tento krok sa jej osvedèil.

„S niektorými vlastníkmi už nemusíme ís  do zdåhavého 
správneho konania. Po upozornení telefonátom èi mailom 
obratom zjednajú nápravu,“ vysvet¾uje vedúca oddelenia ži-
votného prostredia miestneho úradu Zuzana Juhásová. 

Poèas roka sa pod¾a samosprávy na „tabuli hanby“ ocitne v 
priemere 40 pozemkov prevažne súkromných vlastníkov. Žia-
den z nich sa na to dosia¾ pod¾a hovorkyne Petržalky Michae-
ly Platznerovej nes ažoval. Rovnako podotkla, že v prevažnej 
miere sa nezodpovední vlastníci opakujú. „Vïaka zoznamu 
Petržalèania tiež vedia, komu pozemky patria a ako to obec 
rieši s majite¾om,“ dodala hovorkyòa.

Samospráva tvrdí, že každý vlastník je povinný stara  sa o svoj 
pozemok tak, aby nenarúšal prostredie a vzh¾ad mestskej 
èasti. Poukazuje na všeobecne záväzné nariadenia o dodržia-
vaní èistoty a o zeleni. Keï teda nájde pozemok zneèistený èi 
nepokosený, posiela výzvu na nápravu. Vlastníkovi dá pritom 
termín, dokedy ju má vykona .

„Ak vlastník nereaguje na výzvu, zaèína mestská èas  
správne konanie, v rámci ktorého má vlastník ešte stále 
možnos  dohodnú  nápravu. Ak sa tak nestane, až potom 
mestská èas  na základe konania o uložení pokuty rozhod-
ne o jej výške,“ vysvet¾uje Platznerová. Aj vymožite¾nos  poku-
ty je však pod¾a jej slov v mnohých prípadoch otázna.

Od roku 2012 do konca roku 2015 bolo za porušenie vyššie 
uvedených VZN vydaných 34 rozhodnutí o pokute v celkovej 
výške 30 800 eur. „Boli to rozhodnutia nielen za porušenie 
èistoty a poriadku, starostlivosti o zeleò, ale aj èistoty a po-
riadku za kontajnerové stanovištia,“ priblížila hovorkyòa.

Ak zanedbaný pozemok neodhalia inšpektori verejného po-
riadku, môžu tak urobi  obyvatelia Petržalky. Ich podnety sa-
mospráva prijíma prostredníctvom emailu na adrese staznos-
ti@petrzalka.sk.

4. Z DVOCH ÈIERNYCH SKLÁDOK VO VE¼KEJ VSI 
NAD IP¼OM ODVIEZLI 700 TON ODPADU

Dve nelegálne skládky odpadu zlikvidovali koncom minulého 
roku v obci Ve¾ká Ves nad Ip¾om v okrese Ve¾ký Krtíš. Na ich 
odstránenie získali 90 307 eur z Environmentálneho fondu, 
èo bolo vôbec najviac spomedzi obcí na juhu stredného Slo-
venska.

„V podstate za jeden mesiac sme vyèistili a odviezli pre-
važne stavebný odpad z dvoch ve¾kých jám, bývalých štr-
kových a pieskových baní, ktoré sú na okrajoch obce,“ po-
vedal starosta Ladislav Kerata. V jednej z jám bol navyše aj 
nebezpeèný azbest a asi 8,5 tony starých pneumatík.

Novozámocká firma, ktorá robila sanáciu, odviezla odtia¾ až 
700 ton neèistôt. ¼udia ažobné jamy zasypávali rôznym od-
padom už od 70. rokov uplynulého storoèia.

Skládky nielen vyèistili a vyviezli, ale aj prekryli zeminou a po-
vrch zarovnali s okolitou krajinou. Obec vynaložila na tieto prá-
ce ïalších 4753 eur ako povinnú spoluúèas .

Zdroj: TASR
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Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Kolektív

1. V NOVÝCH ZÁMKOCH ROZŠÍRILI OKRUH 
POBERATE¼OV DREVENÝCH BRIKIET A PELIET

Okruh osôb oprávnených pobera  príspevok na vykurovanie 
formou drevených brikiet a palivového dreva v Nových Zám-
koch sa rozšíril. Mestskí poslanci koncom roka 2015 rozhodli, 
že o príspevok na vykurovanie formou brikiet môže požiada  
fyzická osoba, ktorá je poberate¾om pomoci v hmotnej núdzi a 
príspevkov, alebo je v hmotnej núdzi. O pomoc môže požiada  
aj poberate¾ starobného dôchodku, predèasného starobné-
ho dôchodku, vdovského/vdoveckého alebo invalidného dô-
chodku a zároveò má trvalý pobyt v meste Nové Zámky, pre-
ukázate¾ne žije v rodinnom dome èi v záhradkárskej osade v 
intraviláne alebo extraviláne mesta Nové Zámky a vykurovanie 
zabezpeèuje tuhým palivom. Príjem fyzickej osoby a spoloène 
posudzovaných osôb domácnosti tejto fyzickej osoby nesmie 
prekroèi  sumu 430 eur.

Brikety a pelety z drevného odpadu zaèalo mesto  vyrába  
prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Novovital 
vo februári 2014. Vykurovací materiál využíva na vykurova-
nie zariadení spravovaných mestom, nárok na príspevok vo 
forme vykurovacích drevných brikiet však majú bezplatne aj 
sociálne znevýhodnení obyvatelia mesta. Novovital vyrába vy-
kurovací materiál z obnovite¾ných zdrojov získaných formou 
zberu drevného odpadu v meste èi spracovaním náletových 
drevných porastov. Zozbieraný biologický odpad sa na mieste 
zoštiepkuje a následne sa prevezie na ïalšie spracovanie do 
výrobnej haly. Na jedno naplnenie dokážu stroje vyrobi  350 
až 400 kilogramov vykurovacieho materiálu. Na výrobu brikiet 
a peliet zaobstaralo mesto potrebnú techniku, štiepkovací 
stroj, briketovací lis i peletovaciu linku.

Príspevok na vykurovanie seniorom a osobám v nepriaznivej 
situácii poskytujú Nové Zámky v rámci projektu Spoloène pre 
prírodu. Projekt realizuje mesto v rámci programu cezhraniè-
nej spolupráce spoloène s hlavným programovým partnerom, 
maïarským mestom Mosonmagyaróvár. Financovaný je z Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkový rozpoèet je 
zhruba 885 900 eur, podiel mesta tvorí 437 700 eur. Hlav-

ným zdrojom financovania je dotácia Európskej únie vo výške 
85 percent, štát prispieva desiatimi percentami, zvyšných pä  
percent je podiel Nových Zámkov.

2. MODRANIA MUSIA OD TOHTO ROKA POÈÍTA  
SO ZMENAMI VO VÝVOZE ODPADU

Obyvatelia Modry musia od zaèiatku tohto roka poèíta  so 
zmenami vo vývoze odpadu z domácností. Hlavnými zmena-
mi sú zníženie frekvencie vývozu netriedeného odpadu pri 
rodinných domoch, pridanie jednej ve¾kej odpadovej nádoby 
na biologický odpad z domácností a záhrad èi zvýšenie poètu 
vývozov pri papieri a plastoch. Od roku 2016 sa taktiež zmenil 
spôsob platieb za poskytované služby.

„Prínos, ktorý od nastavených zmien oèakávame, je finanè-
ná udržate¾nos  celého systému odpadového hospodár-
stva. Tá by pod¾a nás nemala pozostáva  z pravidelného 
zvyšovania poplatku za komunálny odpad,“ povedala Kris-
tína Èechová z Mestského úradu v Modre. V minulom roku 
bola frekvencia vývozu pri rodinných domoch každý týždeò, 
na sídliskách dvakrát do týždòa. Po novom bude frekvencia 
vývozu odpadu pri rodinných domoch raz za dva týždne a na 
sídliskách zostáva zachovaná.

Samospráva priznáva, že tieto zmeny sú pre mnohých oby-
vate¾ov citlivé a vznášajú námietky, že je pre nich takto na-
stavený zvoz netriedeného odpadu nedostatoèný. „Zámerom 
mesta je správa  sa ako dobrý hospodár a nerieši  odpa-
dové hospodárstvo len tým spôsobom, že navýši poplatok 
za komunálny odpad pod¾a skutoèných nákladov na jeho 
zvoz a likvidáciu, a tým jednostranne finanène za ažova  
obèanov, ale h¾adáme cesty, ako docieli  vyššiu úroveò se-
parácie odpadov,“ vysvetlila Èechová. 

V predchádzajúcom období boli separované zložky komunál-
neho odpadu z rodinných domov vyvážané raz za štyri týždne. 
V domácnostiach je zavedený systém separovania do dvoch 
110-litrových separaèných nádob. Do modrej nádoby sa zbie-
ra papier a do žltej nádoby sa zbierajú plasty, tetrapak èi hliní-
kové a kovové obaly. Sklo sa zhromažïuje do zberných nádob 
na centrálnych stojiskách a na zbernom dvore. 

Pod¾a nového harmonogramu však budú separované zložky 
komunálneho odpadu zvážané z rodinných domov v trojtýž-
dòových intervaloch. „K úprave harmonogramu sme pristúpili 
na základe podnetov obèanov. Týmto krokom chceme pod-
pori  ich snaženie, aby sa im vytriedený odpad v domácnosti 
nehromadil, lebo ho boli nútení uklada  do vriec,“ uviedla Èe-
chová. U skla zostáva frekvencia nezmenená. Obèan môže na 
zbernom dvore umiestni  bezplatne neobmedzené množstvo 
skla.

V Modre mohli doteraz ¾udia odovzda  len biologicky rozloži-
te¾ný odpad. Do každej domácnosti, zapojenej do systému 
separácie, bude ale koncom februára doruèená separaèná 
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nádoba na biologicky rozložite¾ný komunálny odpad a biolo-
gicky rozložite¾ný odpad. Modrania dostanú tiež informácie, 
èo do týchto nádob uklada . „Predbežne sme poèítali, že by 
malo v priebehu roka postaèova  36 vývozov s tým, že ich 
intenzita je nastavená s prihliadnutím na vegetaèné obdo-
bie. Najintenzívnejší vývoz je koncom jari, v lete a zaèiat-
kom jesene, a to raz do mesiaca,“ povedala Èechová.

Od januára sa v Modre taktiež zmenil spôsob platieb za posky-
tované služby. Z paušálnej platby za zbernú nádobu, kde sa 
cena nijako nemenila v závislosti od množstva vyprodukované-
ho odpadu, na platby pod¾a skutoèného množstva vyproduko-
vaného a následne zhodnoteného i zneškodneného odpadu. 
Modra sa rozhodla ís  cestou, v ktorej sa spojí mierne navýše-
nie poplatku s opatreniami smerujúcimi k lepšiemu triedeniu a 
rozumnejšiemu nakladaniu s odpadom. Samospráva konšta-
tuje, že v priebehu roka bude sledova  a hodnoti  pripomien-
ky obèanov, aby našla rovnováhu medzi ich spokojnos ou, 
požadovanou mierou separácie a ekonomickou únosnos ou 
celého systému.

3. SKLÁDKU ŽIAR NAD HRONOM CHCÚ ROZŠÍRI  
O ÏALŠIU KAZETU

Skládku Žiar nad Hronom nachádzajúcu sa v katastrálnom 
území Horné Opatovce chcú rozšíri  o ïalšiu kazetu. Nová 
kazeta K4 by mala slúži  na ukladanie odpadu, ktorý nie je 
nebezpeèný. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoloènos  T+T, a. 
s., Žilina, predložila na posúdenie vplyvov na životné prostre-
die (EIA). 

„Existujúce prevádzkované kazety pre ukladanie nie nebez-
peèných odpadov sa postupne zapåòajú a v blízkej budúc-
nosti ich kapacita nebude postaèova ,“ uvádza v zámere 
spoloènos , ktorá vlastní a prevádzkuje aj kazety K1 a K2 ur-
èené na ukladanie nie nebezpeèného odpadu. Skladba od-
padov ukladaných na navrhovanú kazetu K4 bude rovnakého 
charakteru ako pri existujúcich kazetách K1 a K2.

Výstavba kazety K4 by mala trva  pä  mesiacov, prièom sa má 
zaèa  v októbri 2016. Jej predpokladaná životnos  je pod¾a 
zámeru pä  rokov, prièom navrhovate¾ zaène uklada  odpad 
na kazetu K4 až po zaplnení kaziet K1 a K2. Predpokladaný 
dátum ukonèenia èinnosti prevádzky kazety K1 je približne v 
roku 2021 a kazety K2 asi v roku 2024. 

Nová kazeta je navrhovaná v juhovýchodnej èasti areálu sklád-
ky. V súèasnosti je v tomto priestore skládka zeminy. Plocha, 
na ktorej bude uložený odpad, bude ma  rozlohu 19.442 m2. 
Užitoèný objem navrhovanej kazety K4 je 237.575 ton. Od-
had celkových investièných nákladov pre realizáciu navrhova-
nej èinnosti je približne 0,9 milióna eur bez DPH.

4. POVAŽSKÁ BYSTRICA H¼ADÁ DODÁVATE¼A 
TECHNICKÝCH SLUŽIEB ZA 25,5 MILIÓNA EUR

Mesto Považská Bystrica vyhlásilo verejné obstarávanie na 
dodávate¾a technických služieb. Za komplexné poskytovanie 
technických služieb mesto poèas nasledujúcich desiatich ro-
kov zaplatí 25,5 milióna eur.

Ako informoval prednosta mestského úradu v Považskej Bys-
trici Anton Martaus, komplexné poskytovanie technických slu-
žieb v Považskej Bystrici zahàòa vývoz nádob na komunálny 
odpad, separovaný, resp. triedený zber odpadov, skládkova-
nie, prevádzkovanie zberného dvora a zberných miest, spra-
covanie biologicky rozložite¾ného odpadu kompostovaním, 
zimnú a letnú údržbu komunikácií, drobné stavebné a udržia-
vacie práce spevnených plôch.

„Existujúca zmluva aj s dodatkami so súèasným poskyto-
vate¾om technických služieb konèí v apríli tohto roku, takže 
je treba vysú aži  nové podmienky a nového dodávate¾a,“ 
skonštatoval Martaus s tým, že zmluva bude na obdobie de-
siatich rokov, financovanie bude zabezpeèené z mestského 
rozpoètu.

Ako dodal, zber, uloženie a likvidácia komunálneho odpadu 
stojí mesto roène asi 2,5 milióna eur, na poplatkoch za ko-
munálny odpad vyberie mesto za rok od obyvate¾ov len asi 
1,1 milióna eur. „Nová zmluva by mala zaèa  plati  od mája 
tohto roku. Samozrejme, záleží aj na tom, ako bude prebie-
ha  verejné obstarávanie, èi sa vznesú námietky, alebo èi 
to bude ma  hladký priebeh. Verejné obstarávanie by sme 
chceli ukonèi  do konca apríla,“ doplnil prednosta.

Ako mesto informuje v oznámení o vyhlásení verejného obsta-
rávania zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstaráva-
nie, lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o úèas  vo 
výberovom konaní je do 15. marca do 9.00 hodiny.

5. V BRATISLAVSKEJ RAÈI PRIBUDNÚ VE¼KÉ 
ODPADKOVÉ KOŠE

V bratislavskej mestskej èasti (MsÈ) Raèa pribudnú aj vïaka 
podnetom od obèanov ve¾ké odpadkové koše, s popolníkom a 
objemom 63 litrov. Rozmiestnené budú v jarných mesiacoch.

„Koše budú na exponovaných miestach, s ve¾kým pohy-
bom ¾udí, kde dochádzalo k hromadeniu odpadkov,“ priblí-
žila hovorkyòa starostu Raèe Eva Miklánková.

MsÈ zároveò vyèlenila z rozpoètu 40 000 eur, ktoré sú urèe-
né na odstraòovanie nelegálnych skládok v rámci mestskej 
èasti. „Minulý rok na tieto aktivity investovala Raèa asi 3000 
eur a tiež požiadala o dotáciu ministerstvo životného pro-
stredia,“ povedala Miklánková. „Rezort v rámci programu 
Ve¾ké upratovanie poskytol samosprávam na túto oblas  
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finanèné prostriedky. Raèianska samospráva však dotáciu 
nedostala, a preto sa rozhodla boj s èiernymi skládkami rie-
ši  svojpomocne.“

6. POPLATKY ZA ODPAD SÚ V KOMÁRNE NIŽŠIE 
AKO V OKOLITÝCH MESTÁCH

V Komárne sa za odvoz komunálneho odpadu neplatí viac ako 
doteraz. Mestské zastupite¾stvo nezmenilo výšku poplatkov v 
prípade fyzických ani právnických osôb. Od 1. januára však 
obyvatelia platia za uloženie drobného stavebného odpadu 
pod¾a odovzdaného množstva.

„Táto zákonná povinnos  môže by  spravodlivá pre tých, 
ktorí takýto odpad nevytvárajú. Skúsenos  je však taká, 
že v prípade zavedenia platby stavebný odpad sa dostane 
na nesprávne miesto, vytvoria sa nelegálne skládky a ich 
likvidácia finanène za aží aj obyvate¾ov mesta,“ upozornil 
vedúci komunálneho odboru Mestského úradu (MsÚ) v Ko-
márne Alexander Patus s tým, že v uplynulých desiatich ro-
koch sa podarilo odstráni  v meste drvivú väèšinu nelegálnych 
skládok. Podotkol, že nové skládky však priebežne vznikajú a 
mesto je povinné ich sústavne odstraòova  na vlastné náklady. 
„Žia¾, ani v jednom prípade sa nám nepodarilo zisti  pácha-
te¾a,“ konštatoval. V uplynulom roku sa snažilo mesto získa  z 
Environmentálneho fondu finanèné prostriedky na likvidáciu 
smetísk, ale projekty boli neúspešné.

Pod¾a ïalších slov vedúceho komunálneho odboru ceny v 
Komárne za odvoz komunálneho odpadu sú ve¾mi dobré. „V 
porovnaní s okolitými mestami máme o 10 až 15 percent 
nižšie poplatky. Naposledy sme zvyšovali ceny v roku 2012, 
keï rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol taký ve¾ký, že 
mesto muselo pristúpi  k takémuto nepopulárnemu kroku. 
V súèasnosti doplácame z vlastných zdrojov už len desa  
percent,“ ozrejmil Patus.

Vedúci oddelenia MsÚ sa netajil s tým, že skúsenosti so zbe-
rom separovaného odpadu nie sú najlepšie. „Nielen Sloven-
sko, ale aj východná Európa zaostala, bola by potrebná 
osveta. Verím, že nový zákon, pod¾a ktorého všetky nákla-
dy spojené so separáciou budú uhrádza  výrobcovia, na-
pomôže k tomu, aby sa mohla naštartova  silná mediálna 
kampaò a to nie za naše peniaze,“ zdôraznil s tým, že obyva-
te¾stvo si musí uvedomi  vážnos  situácie. „Èím viac budeme 
separova , tým menej budeme plati  za odvoz komunálne-
ho odpadu,“ zdôraznil. Na komáròanských sídliskách existuje 
63 separaèných miest, ide o kontajnery na plasty, papier a 
sklo, ale funguje aj tzv. vrecový systém odvozu.

7. OBYVATELIA TOPOLÈIAN ZAPLATIA 
ZA ODPAD VIAC

Obyvatelia Topo¾èian zaplatia v tomto roku vyššie poplatky za 
komunálny odpad, vyššie miestne dane i dane z nehnute¾nos-
tí. Majitelia psov žijúci v obytných domoch a èinžiakoch zapla-
tia za svojho psa 36 eur, èo je o dve eurá viac ako vlani. Pod¾a 
primátora Petra Baláža mesto pristúpilo k zvýšeniu sadzby 
dane za psa pre obyvate¾ov bytových domov prvýkrát od roku 

2008. Výška dane za psa sa oproti minulým rokom nezmenila 
pre majite¾ov psov, ktorí bývajú v rodinných domoch èi držia 
psa v rámci objektov a pozemkov firiem. Rovnakú sumu 12 
eur zaplatia aj vlastníci psov, ktorí bývajú v bytovom dome a 
zároveò sú èlenmi kynologického spolku, prièom majú psa 
trvale umiestneného na cvièisku. Obèania z mestských èastí 
Ve¾ké a Malé Bedzany zaplatia za psa poplatok 8,50 eura. 

V tomto roku sa v Topo¾èanoch zvyšuje aj daò z bytov, ktorá 
spadá pod daò z nehnute¾ností. Poslanci schválili zvýšenie 
sadzby na 0,170 eura za štvorcový meter, èo predstavuje zvý-
šenie príjmov mesta o 17.000 eur v porovnaní s minulým ro-
kom. Keïže mesto je zo zákona povinné udrža  urèité rozpätie 
medzi minimálnou a maximálnou sadzbou daní pre fyzické a 
právnické osoby a mesto Topo¾èany toto rozpätie prekraèuje, 
zvyšovanie dane bude pokraèova  aj v budúcich rokoch, upo-
zornil primátor. 

Vyššie poplatky zaplatia obèania aj za komunálny odpad. Kým 
vlani platili zaò 24 eur za osobu, v tomto roku sa poplatok zvý-
šil o jedno euro na 25 eur. Pod¾a poslancov, ktorí odsúhlasili 
toto zvýšenie, nedokázal minuloroèný výber pokry  v plnom 
rozsahu všetky výdavky na zber, prepravu, separáciu a likvi-
dáciu odpadu. 

V tomto roku si oproti minulému priplatia aj obèania, ktorí vy-
užívajú sociálne služby poskytované mestom. Namiesto dote-
rajšej sadzby 1,10 eura za jednu hodinu sa poplatok zvyšuje o 
20 centov na 1,30 eura. Pod¾a primátora záujem o tieto služby 
narastá, mesto však službu dotuje zo svojho rozpoètu až do 
výšky 76 percent. Sadzba za sociálne služby sa pritom neme-
nila už nieko¾ko rokov. 

8. PRIESTUPNÝ ROK NEPATRNE ZVÝŠIL 
POPLATOK ZA LIKVIDÁCIU ODPADU V LEVICIACH

Poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho a stavebného 
odpadu zostáva v Leviciach v tomto roku na takmer rovnakej 
úrovni ako vlani. Základná sadzba vo výške 25 eur na osobu 
sa zvýšila iba nepatrne, na 25,07 eura. Zvýšenie roèného po-
platku o sedem centov zdôvodòuje mesto tým, že rok 2016 je 
priestupný a má 366 dní. 

„Vyrubený poplatok je splatný v dvoch splátkach, do 31. 
mája a do 31. júla 2016,“ zverejnil termíny magistrát.
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Aj v tomto roku si obyvatelia mesta môžu v prípade poplatkov 
za likvidáciu odpadu uplatni  rôzne ú¾avy. Od poplatku budú 
oslobodení tí obèania, ktorí príslušnými dokladmi preukážu, 
že sa poèas celého zdaòovacieho obdobia zdržiavajú v zahra-
nièí. Poplatok sa môže zníži  o 50 až 75 percent za osobu a 
kalendárny deò aj tým obyvate¾om Levíc, ktorí preukážu, že 
viac ako 90 dní v zdaòovacom období sa nezdržiavajú, alebo 
sa nebudú zdržiava  na území mesta. Obyvatelia mesta, ktorí 
sa ocitli v hmotnej núdzi, môžu poèíta  so znížením poplatku 
o 30 percent. 

9. KOŠICE MAJÚ VÏAKA NOVEJ TECHNOLÓGII 
V TEPLÁRNI ÈISTEJŠÍ VZDUCH

Košická tepláreò má nové ekologické zariadenia, na ktoré 
získalo dotáciu z Operaèného programu Životné prostre-
die. Rezort životného prostredia tvrdí, že sa tým znížili emisie 
tuhých zneèis ujúcich látok o 50 percent, èo predstavuje tri 
tony roène, a oxidov síry až o 80 percent, èo je v prepoète 
330 ton roène.

Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) po náv-
števe teplárne (22.1.) uviedol, že takéto investície pomôžu 
zlepši  kvalitu ovzdušia na území mesta, ako i v celom košic-
kom regióne. „Našou prioritou v oblasti ochrany ovzdušia je 
zabezpeèi  zníženie emisií základných a ostatných zneèis-
ujúcich látok v ovzduší, najmä prachových èastíc, oxidov 

síry, oxidov dusíka, amoniaku, ažkých kovov a polyaroma-
tických uh¾ovodíkov,“ dodal Žiga.

V košickej teplárni po novom využívajú ekologické zariadenia, 
ktoré zabezpeèujú dodržiavanie prísnych kritérií európskej le-
gislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.

„Envirorezort schválil teplárni dva projekty zamerané na 
ochranu ovzdušia v celkovej výške 52 miliónov eur, z toho 
nenávratný finanèný príspevok z fondov Európskej únie bol 
17,7 mil. eur,“ informoval hovorca rezortu Maroš Stano.

Bez spomínanej dotácie by táto investícia nebola pre košickú 
tepláreò možná. „Vïaka nej sme sa zaradili k ekologicky naj-
èistejším prevádzkam tohto druhu na Slovensku,“ povedal 
generálny riadite¾ Teplárne Košice Ladislav Koch.

Zdroj: TASR

NOVÉ ZBERNÉ DVORY A ODPADOVÉ CENTRÁ

Kolektív

1. V ŠAMORÍNE OTVORILI ÏALŠÍ ZBERNÝ DVOR

V Šamoríne, v lokalite Mlieèno, otvorili dnes slávnostne druhý 
zberný dvor v meste. Má pomôc  zvýši  triedenie komunálnych 
odpadov a zabráni  vzniku nových èiernych skládok. Lepšie sa 
tak majú chráni  vzácne podzemné vody Žitného ostrova pred 
zneèistením. 

„Vybudovanie tohto zberného dvora je ve¾mi vítané, nako¾ko 
v èasti tohto miesta fungoval len taký doèasný zberný dvor,“ 
uviedol primátor Šamorína a predseda Združenia obcí Horného 
Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve Gabriel Bárdos.

Prevažná väèšina obyvate¾ov tejto èasti Šamorína nedováža 
svoj odpad na centrálny zberný dvor v meste. „Už v minulosti 
dovážali odpad na tento, povedal by som, ešte nie celkom 
legálny a upravený zberný dvor. Napriek tomu sme to od-
tia¾to dennodenne odvážali, bolo však ove¾a menej priesto-
ru a možností na separáciu,“ povedal Bárdos. 

Výstavbou druhého zberného dvora sa vytvorili pod¾a jeho slov 
také možnosti na zber odpadu, ktoré sú už predpisové. „Toto 
je na odbremenenie centrálneho zberného dvora,“ podo-
tkol primátor. 

Druhý zberný dvor v Šamoríne zaèali stava  na jeseò minulého 
roka a jeho výstavbu dokonèili v decembri 2015. Investorom 
bolo práve Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpa-
dovom hospodárstve. Investíciu podporilo aj ministerstvo ži-
votného prostredia z Environmentálneho fondu.

Na zbernom dvore v lokalite Mlieèno sa bude zbiera  odpad 
len z domácností - papier, sklo, plasty, pneumatiky, elektro-
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odpad, akumulátory a batérie, biologicky rozložite¾ný odpad, 
problémové látky – ako sú žiarivky, obaly zneèistené nebez-
peènými látkami èi stavebný odpad. 

„Zlepší sa triedenie odpadov, viac komodít sa bude sepa-
rova . Bude ove¾a menej èiernych skládok v okolí mesta. 
Už nieko¾ko rokov sa snažíme o to, aby sa nezriaïovali ne-
legálne skládky v katastri mesta,“ povedal Bárdos s tým, že 
triedenie odpadov v Šamoríne nie je až na takej dobrej úrov-
ni, ako to v rámci združenia vidia v Rakúsku. „Mali by sme 
dospie  k tomu a mám za to, že dobrou výchovou mladej 
generácie sa tam dostaneme,“ myslí si Bárdos.

Pod¾a štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia 
Vojtecha Ferencza je vybudovanie zberného dvora logická in-
vestícia. „Vidno, že v Šamoríne a okolí títo ¾udia rozmýš¾ajú 
úplne správnym smerom. Vedia, že odpad je takou aktuál-
nou témou a bude aj v budúcnosti,“ povedal Ferencz. 

Pod¾a jeho slov je Slovensko na chvoste z h¾adiska recyklácie 
odpadu v porovnaní s vyspelými západnými krajinami. 

„Okolo 70 percent odpadov konèí u nás na skládkach ko-
munálneho odpadu, èo nie je dobré. Keï si zoberieme 
škandinávske krajiny, tam skonèí na skládkach tri až pä  
percent odpadov, všetko ostatné sa recykluje,“ uviedol 
Ferencz. „Sme presvedèení, že nový zákon o odpadoch 
významnou mierou prispeje k tomu, že sa bude viac se-
parova  a recyklova . ¼udí musíme nauèi , aby vo zvýšenej 
miere separovali odpad,“ skonštatoval štátny tajomník.

2. VO FEBRUÁRI SPUSTILI SKÚŠOBNÚ 
PREVÁDZKU ŽIARSKEHO CENTRA 

ZHODNOCOVANIA ODPADOV

Žiarska samospráva 29. januára dostala posledné kolaudaè-
né rozhodnutie k Centru zhodnocovania odpadov (CZO). Zá-
vod na spracovanie odpadu, ktorý bol najväèším investièným 
projektom mesta v hodnote približne 19 miliónov eur, zaèal od 
februára skúšobnú prevádzku. 

„Od 1. februára postupne nabiehame na prevádzku CZO, 
nezaène sa však prevádzkova  hneï úplne celé. Ide o ve¾-
kú fabriku, ktorá má množstvo technológií, takže ich bu-
deme uvádza  do života postupne,“ vysvetlil primátor Žiaru 
nad Hronom Peter Antal s tým, že postupne sa prijímajú tiež 
zamestnanci.  

Pod¾a jeho odhadu by k úplnej prevádzke závodu mohlo dôjs  
už o nieko¾ko mesiacov. „Moja predstava je, že do pol roka 
by sme mali dokáza  už aj vyrába  elektrickú energiu èi tep-
lo,“ podotkol Antal s tým, že práve v prvom roku bude dôležité 
správne nastavi  prevádzku centra.

Na vybudovanie CZO získal Žiar nad Hronom z Operaèného 
programu Životného prostredia nenávratný príspevok vo výške 
takmer 19 miliónov eur. CZO tvoria štyri technologické celky: 
mechanická úprava odpadov 

 – bioplynová stanica, 

 – gasifikaèná jednotka a 

 – dotrieïovacie zariadenie. 

Po jeho spustení bude Žiar nad Hronom jediným mestom na 
Slovensku s komplexne prepracovaným systémom odpado-
vého hospodárstva.

3. NOVÉ ODPADOVÉ CENTRUM V KROMPACHOCH 
VÝRAZNE ZLEPŠÍ TRIEDENÝ ZBER

Nové odpadové centrum, ktoré 9. februára otvorili v Krom-
pachoch, má výrazne zlepši  triedenie zberu. Projekt Centra 
odpadového hospodárstva – Krompachy je zameraný na vy-
budovanie zberného dvora odpadov a zintenzívnenie separo-
vaného zberu komunálnych odpadov v meste. Financovaný 
bol zo zdrojov Európskej únie. 

„Verím, že vybudovanie zberného dvora i vylepšený systém 
triedeného zberu komunálnych odpadov zásadne zvýšia 
intenzitu separovania odpadu v meste,“ konštatoval po otvo-
rení centra minister životného prostredia Peter Žiga. Systém 
zberného dvora doplní súèasný systém separovania odpadu 
prostredníctvom zberu priamo od domu. Tým vzniká predpo-
klad vysokej úèinnosti separovaného zberu jednotlivých zlo-
žiek komunálnych odpadov. 

Za takmer 2,2 milióna eur sa v rámci projektu podarilo vybu-
dova  prevádzkový objekt, prístrešky pre technológiu a ïal-
šiu techniku, spevnené plochy, oplotenie areálu a èas  pre 
spracovanie štiepky. Technologické vybavenie tvorí kolesový 
traktor s vleèkou, èelným nakladaèom, dvoma štiepkovaèmi 
a kontajnermi. Projekt bol z rozhodujúcej èasti, takmer 2,1 
milióna eur, hradený zo zdrojov Európskej únie a štátneho 
rozpoètu. 

Vybudovanie funkènej zberovej infraštruktúry by malo pod¾a 
ministra vies  k zvýšenému triedeniu komunálnych odpadov v 
obciach. Takto vytriedený odpad je možné iba zhodnoti , nie 
skládkova , nako¾ko nový zákon o odpadoch zavádza aj zákaz 
skládkovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

„Všeobecne máme na Slovensku ve¾mi zlé výsledky, èo sa 
týka triedenia odpadu, oproti iným krajinám vyspelej Eu-
rópy sme na chvoste, a kým v Nemecku èi Rakúsku ¾udia 
triedia až 80 percent svojho odpadu a 20 percent skladujú 
na skládkach, tak u nás je to presne naopak. My máme 
záujem aj prostredníctvom takýchto investícií do infraštruk-
túry odpadového hospodárstva motivova  ¾udí, aby triedili 
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odpad, aby mestá mali lepšie podmienky na triedený zber 
a vysporiadanie sa so svojím odpadom, a tým pádom sme 
v rámci výzvy na odpadové hospodárstvo podporili takéto 
projekty, ako je v Krompachoch,“ uzavrel minister.

4. V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI SPUSTILI DO 
UŽÍVANIA PREKLÁDKOVÚ STANICU ODPADU

Liptovskomikulášska mestská samospráva 11. januára spus-
tila do užívania prekládkovú stanicu komunálneho odpadu v 
Okoliènom. Odpad sa odtia¾to ïalej odváža do Martina.

„Stavba je dokonèená a má oficiálne povolenie od štát-
nych inštitúcií. V rozhodnutí príslušného stavebného úradu 
sa uvádza, že ide o doèasné užívanie stavby. V preklade 
to znamená, že stanica bude v súlade so zákonom pol 
roka v skúšobnej prevádzke,“ vysvetlil primátor Liptovského 
Mikuláša Ján Blcháè. Pre vyhodnotenie skúšobnej prevádz-
ky stavebný úrad urèil podmienky, ktorými mesto zabezpeèí 
ochranu životného prostredia, zdravie ¾udí a ïalšie. Skúšobná 
prevádzka potrvá do 30. júna 2016.

Princíp prekládkovej stanice je založený na tom, že smetiar-
ske autá dovezú odpad, ktorý vysypú do pripraveného kontaj-
nera v stanici. Kontajnery sú v zemi na pevnom podklade, sú 
zaplachtované, ide o èistý a riadený priestor. 

„Privezený odpad kuka vozmi sa do 24 hodín odváža na 
vzdialenú skládku v Martinskom okrese. V súèasnosti pou-
žívame desa  kontajnerov. S firmou Brantner je spolupráca 
zatia¾ bezproblémová. Aj v èase vyššieho množstva vypro-
dukovaného odpadu obyvate¾stvom, napríklad poèas Via-
noc. Po oznámení skutoènosti firma operatívne zareagova-
la a poslala ïalšie vozidlo na odvoz kontajnerov,“ pozitívne 
zhodnotil doterajšiu spoluprácu s ví azným uchádzaèom na 
likvidáciu odpadu riadite¾ Verejnoprospešných služieb v Lip-
tovskom Mikuláši Dušan Grešo.

Po tom, ako radnici vypršala nájomná zmluva na pozemky pod 
skládkou vo Veternej Porube sa odpad vyvážal do susedného 

Liptovského Hrádku. Zmluvu o spolupráci ale hrádocká samo-
správa vypovedala, mikulášsky odpad sa tu vyvážal do konca 
septembra. Vedenie liptovskomikulášskej samosprávy h¾adalo 
nové miesto, kam budú vozi  približne 14 000 ton odpadu roè-
ne. Do verejnej sú aže sa zapojili štyri firmy, prièom martinská, 
Brantner Fatra, ponúkla najnižšiu cenu.

5. DUDINCE CHCÚ VYBUDOVA  ZBERNÝ DVOR 
AJ KOMPOSTÁREÒ

Zaèa  s budovaním nového námestia, ïalšími nájomnými byt-
mi a tiež s výstavbou kompostárne a zberného dvora - to sú 
hlavné priority primátora Dudiniec Dušana Strieborného na 
rok 2016.

„Mesto nemá námestie, preto sme sa po dohode s Kúpe¾-
mi Dudince, a. s., rozhodli, že vytvoríme nový priestor - kú-
pe¾ný park, medzi lieèebnými domami Diamant a Smaragd, 
ktorý by bol zároveò prirodzeným centrom mesta,“ povedal 
primátor.

Keïže Dudinciam aj napriek existencii kúpe¾ov v uplynulých 
rokoch ubudli obyvatelia (v súèasnosti je s poètom 1405 naj-
menším mestom na Slovensku), vedenie mesta sa snaží pre 
tých, ktorí by chceli osta , alebo sa do mesta pris ahova , vy-
tvori  dobré podmienky na bývanie. 

„Na dvoch objektoch domu služieb chceme vybudova  de-
sa  nájomných bytov a na jednej z ulíc plánujeme postavi  
šes  bytových dvojdomov,“ priblížil Strieborný. Aktuálne zis-
ujú záujem o takúto formu bývania a na mestskom úrade už 

evidujú 39 žiadostí.

Mesto sa chce pusti  aj do zlepšenia triedenia a nakladania s 
odpadmi. Doterajší ve¾kokontajnerový zber je už neúnosný aj 
s oh¾adom na ve¾ký poèet kúpe¾ných a firemných prevádzok. 
Primátor chce preto vybudova  kompostáreò aj zberný dvor, 
kde by sa už odpad selektoval a jednotlivé komodity by sa 
mohli efektívne zhodnocova .

Zdroj: TASR

KONTAJNERY – SVEDKOVIA NÁŠHO KONZUMNÉHO SPÔSOBU ŽIVOTA

PhDr. Angela Sviteková

Zdalo by sa, že s kontajnermi na komunálny odpad (KO) roz-
miestnenými v jednotlivých sídliskách v rôznych miest Košic-
kého èi Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sú dnes 
väèšinou pod zámkou, problémy nie sú. Žia¾, nie je to tak. Aj v 
Spišskej Novej Vsi sú prisilným lákadlom pre mnohých sociál-
ne slabších èi neprispôsobivých obèanov. 

Firma zodpovedajúca za odvoz a likvidáciu KO v meste síce 
pravidelne (v súlade s príslušným harmonogramom) vyprázd-
òuje kontajnery, no najskôr ich dôkladne presondujú desiatky 
párov oèí a následne prehrabú desiatky párov rúk. Zamykanie 
smetných nádob síce do istej miery zamedzilo nadmernému 
neporiadku okolo kontajnerových stojísk, no zabráni  všetkým 
nepovolaným „triedièom“ odpadkov, aby zinventarizovali ich 
obsah, sa zatia¾ nedarí.
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Nielen muži, ale aj ženy, ba aj školopovinné deti sa v ktorúko¾-
vek hodinu a za akéhoko¾vek poèasia hrabú v odpade. Deti 
dokážu aj cez úzku škáru medzi záklopkou a zámkou kon-
tajnera navybera  plné tašky – najèastejšie zvyškov potravín, 
hlavne suchého chleba. Dospelí síce prisahajú, že nimi prikr-
mujú svoje hospodárske zvieratá, ale ktovie...

Deti nie sú za svoje konanie zodpovedné a dospelí sa pri otáz-
ke, preèo die a nie je v škole, zmôžu len na tragikomické od-
povede typu: „Veï je choré, teda nemôže ís  do školy.“ 

Samozvaní „recyklátori“ tohto typu aspoò kontajnery nepo-
škodzujú, no iní nie sú takí jemnocitní – zámku pokojne odra-
zia, prípadne si nejakým spôsobom zadovážia k¾úè. V takých 
prípadoch by pravdepodobne pomohlo oplotenie, to sa však 
zatia¾ buduje len v problémových lokalitách. 

V Spišskej Novej Vsi zamykajú aj nádoby na separovaný zber, 
no nie všetkým sa to páèi. Istá obèianka nechápala, preèo sú 
v blízkosti jej bydliska pozatvárané žlté kontajnery na plasty, 
veï o tento druh smetných nádob nemajú „triedièi“ záujem. 
Stáva sa totiž, že poctivý „separátor“ musí schodi  celé síd-
lisko, aby našiel otvorený kontajner, pretože plastové nádoby 
z rozlièných pracích prostriedkov sa do okrúhlych otvorov na 
vrchu zbernej nádoby nezmestia. 

Kompetentní jej odpovedali, že zberné nádoby na separovaný 
zber sú uzatvorené v snahe o zachovanie „èistoty“ separova-
nej zložky, ktorú nezodpovední obèania èasto kontaminovali 
vsypaním bežného komunálneho odpadu do kontajnera. Po-
treba vyèisti  a pretriedi  separované zložky zvyšovala náklady 
na ich recykláciu.

Kontajnery teda nie sú iba nemými svedkami nášho konzum-
ného spôsobu života. Je pri nich rušno a mnohí sa obávajú, 
že po nadobudnutí nového zákona o odpadoch bude ešte 
rušnejšie. 

Za drobný stavebný odpad, ktorý zostane napríklad po re-
konštrukcii bytu bude totiž treba plati . Výška poplatku za 
drobné stavebné odpady (bez škodlivín) sa pohybuje sa od 
0,015 do 0,078 eura za kilogram.

Aj Špišská Nová Ves zaviedla (od zaèiatku tohto roku) množ-
stevný zber uvedeného odpadu. Novoveš ania ho majú odo-
vzda  na Regionálnu skládku odpadov Kúdelník II. v blízkosti 
Spišskej Novej Vsi a pod¾a hmotnosti odpadu zaplati  prísluš-
ný poplatok. Také riešenie obèania urèite neprivítajú ústreto-
vo, naopak – špekulanti budú h¾ada  alternatívy. Najviac bude 
takých, ktorí ku kontajnerom v nestráženej chvíli priložia aj 
drobný stavebný odpad.

PROJEKT ELEKTRÁRNE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV SPLYÒOVANÍM 
PRI ŠALI

Kolektív

Spoloènos  Simply clean, s.r.o., plánuje v extraviláne obce 
Selice, okres Ša¾a, vybudova  elektráreò na energetické 
zhodnocovanie odpadov za 18 miliónov eur bez DPH. Vyplýva 
to zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov investície 
na životné prostredie (EIA).

Zariadenie na zhodnocovanie vybraných druhov odpadov for-
mou splyòovania má ma  dva plazmové technologické celky 

2x1 megawatt (MW), s následným energetickým využitím vzni-
kajúceho syntézneho plynu po procese splyòovania odpadov. 

„Syntézny plyn sa využije na pohon plynovej turbíny s výko-
nom 2 MW, na výrobu tepla a elektriny pre vlastnú potrebu 
prevádzky. Vyrobené teplo sa následne využije pre novo-
vybudované skleníkové hospodárstvo v rámci modernej 
po¾nohospodárskej výroby, vyrobená elektrická energia sa 
bude využíva  pre vlastný chod prevádzky. Prevádzku tech-
nologických celkov a s technológiou spojených èinností 
bude zabezpeèova  24 pracovníkov priamo vo výrobe a 
asi 10 administratívnych pracovníkov,“ priblížil investor v zá-
mere. Navrhovaná èinnos  má by  situovaná v areáli bývalého 
hydinárskeho družstva, približne 4 km južne od obce Selice a 
800 m od obecnej èasti Selice - Perješ.

Projektovaná kapacita dvoch plazmových technologických 
celkov je do 22 000 ton zhodnocovaných odpadov za rok, 
èo pri nepretržitej prevádzke zariadenia znamená do 60 ton 
odpadov za deò.

S výstavbou zariadenia sa má zaèa  po vydaní právoplatného 
stavebného povolenia v 1. polroku 2017, do prevádzky by ho 
mali spusti  v 2. polroku 2018.

Simply clean, s.r.o., Galanta vznikla v roku 2010. Predmetom 
jej èinnosti je okrem iného aj podnikanie v oblasti nakladania s 
iným ako nebezpeèným odpadom, ako aj podnikanie v oblasti 
nakladania s nebezpeèným odpadom. 

Zdroj: TASR
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PROBLÉMY PROJEKTU BIOPLYNOVEJ STANICE V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Kolektív

1. TAKMER 1700 ¼UDÍ SA PODPÍSALO POD 
PETÍCIU PROTI BIOPLYNOVEJ STANICI

Takmer 1700 ¾udí podpísalo v priebehu piatich týždòov petí-
ciu proti výstavbe bioplynovej stanice v Liptovskom Mikuláši. 
Obyvatelia chcú touto aktivitou zabráni  realizácii projektu za-
riadenia na spracovanie odpadu (najmä z priemyselnej sféry) v 
objeme takmer 20 000 ton roène, ktoré by malo vyrás  v areáli 
kožiarskych závodov.

¼udia sa obávajú zápachu, zníženia kvality životného prostre-
dia a v neposlednom rade majú strach aj o svoje zdravie. 

„Oèakávame, že sa výstavba zastaví, lebo takáto stavba 
nepatrí do vytypovanej lokality v blízkosti obytnej zóny. 
Problém tiež vidíme v nedôstojnosti, keïže sa má stavba 
nachádza  pri najväèšom cintoríne v meste,“ objasnil pred-
seda petièného výboru Ján Bonko.

Proti výstavbe bioplynovej stanice vystúpili aj zástupcovia 
mesta Liptovský Mikuláš, pod¾a ktorých môže zariadenie na 
likvidáciu odpadu ohrozi  obyvate¾ov štyroch mestských èastí 
- Nábrežia, Okolièného, Podbrezín i starého mesta. Projekt 
výstavby bioplynovej stanice je v štádiu územného rozhodo-
vania.

2. AKTIVISTI OBVIÒUJÚ PRIMÁTORA 
Z NEÈINNOSTI

„Bioplynovej stanici na sídlisku Nábrežie v Liptovskom Mi-
kuláši nestojí v ceste žiadna prekážka,“ vyjadril sa na tlaèo-
vej konferencii (27.1.) podpredseda Obèianskeho združenia 
Za èistý a zdravý Liptov Andrej Ohraïan.

Vedenie mesta o zámere vybudovania bioplynovej stanice 
pod¾a zástupcov združenia vie už viac ako rok a niè proti jej 
realizácii reálne neurobilo. „Ak by súèasný primátor bol proti 
vybudovaniu bioplynovej stanice, podnikol by voèi tomuto 
zámeru aj príslušné kroky. Èo reálne urobil ešte ako opoziè-
ný poslanec a od decembra 2014 následne ako primátor? 
Z jeho strany pravdepodobne žiadna aktivita v takto závaž-
nej oblasti nebola,“ konštatoval Ohraïan.

Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháè v reakcii uviedol, 
že s výstavbou bioplynovej stanice mesto nesúhlasí a dozve-
del sa o nej v novembri 2015. „My sme v tejto veci už pod-
nikli nieko¾ko krokov. Napríklad mesto sa v decembri 2015 
obrátilo na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši s 
podnetom na prešetrenie zákonnosti rozhodnutia, keïže 
na výstavbu takejto závažnej ekologickej stavby nebola 
spracovaná štúdia posudzovania vplyvov na životné pros-
tredie, bolo len zis ovacie konanie,“ vysvetlil Blcháè. 

Ïalším krokom zo strany radnice je pod¾a neho odporúèanie 
mestskému zastupite¾stvu, ktoré sa bude pravdepodobne na 
najbližšom zasadnutí venova  petícii proti výstavbe bioplynovej 
stanice. „My budeme odporúèa , nech mestské zastupite¾-

stvo prijme uznesenie, aby bola táto aktivita posudzovaná 
ako stavba, ktorá odporuje verejnému záujmu a tým pá-
dom zrejme nebudeme môc  vyda  súhlasné stanovisko k 
územnému rozhodnutiu,“ opísal Blcháè.

Bioplynová stanica by mohla spracúva  biologicky rozložite¾-
ný odpad z mesta aj iných èastí regiónu. Hlavným zámerom 
je eliminova  zápach kalov z kožiarskej výroby. OZ Za èistý 
a zdravý Liptov sa obáva zápachu. „V zámere sa uvádza, že 
prebratý pevný odpad bude skladovaný na betónovej plo-
che s vhodným povrchom, ktorá bude obohnaná stenami 
do výšky približne štyroch metrov, no s prekrytím skladova-
cej plochy investor neuvažuje, èo bude ma  za následok 
šírenie zápachu v okolí,“ dodal Ohraïan. 

Investor to však už pred èasom vylúèil. „Výrazne by sa mal 
zníži  zápach kalov, pretože kaly sa budú spracováva  v 
uzavretom procese bez prístupu vzduchu,“ uviedol Vladimír 
Beníèek, konate¾ spoloènosti Archív SB, s. r. o., ktorá požia-
dala o umiestnenie stavby.

3. POSLANCI ZNEMOŽNILI VÝSTAVBU 
BIOPLYNOVEJ STANICE NA ÚZEMÍ 

LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA

Poslanci liptovskomikulášskeho mestského zastupite¾stva 
znemožnili do budúcnosti výstavbu bioplynovej stanice na 
území mesta. Aplikovaním nariadenia o koncepcii rozvoja 
mesta v oblasti tepelnej energetiky do územného plánu, ktorú 
na štvrtkovom (4.2.) zasadnutí prijali ako všeobecne záväzné 
nariadenie, nebudú podobné aktivity v rámci intravilánu mesta 
možné. Zastupitelia tak vyhoveli petícii obyvate¾ov, ktorí bojujú 
proti výstavbe bioplynovej stanice na sídlisku Nábrežie. 

Poslanci odporuèili tiež primátorovi, aby k aktuálnemu záme-
ru výstavby bioplynovej stanice nepodpísal súhlasné záväzné 
stanovisko pod¾a zákona o tepelnej energetike. 

„Som rád, že sa všetci poslanci stretli v názore proti výstav-
be bioplynovej stanice a svojím hlasovaním podporili verej-
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ný záujem. Tento týždeò som podpísal zastavenie územ-
ného rozhodovania pre investora, pretože nedodal všetky 
potrebné náležitosti stavebnému úradu,“ objasnil primátor 
Liptovského Mikuláša Ján Blcháè.

S výsledkom hlasovania však nie je spokojné Združenie za 
èistý a zdravý Liptov, pod¾a ktorého nebol prijatý pozmeòovací 
návrh o zmene územného plánu, ktorý by 100-percentne za-
medzil výstavbe projektu bioplynovej prevádzky. 

„Pokia¾ to nebude stopercentne zastavené, vždy sa nájde 
priestor a k¾uèky, ktorými sa bude da  vyhnú . Jediným spôso-
bom, ktorým sa tomu dalo zabráni , je zmena územného plá-

nu mesta,“ upozornil podpredseda združenia Andrej Ohraïan.

Zariadenie na spracovanie odpadu najmä z priemyselnej sféry 
v objeme takmer 20 000 ton roène by pod¾a projektu malo vy-
rás  za garážami pri Vrbickom cintoríne. Lokalita sa nachádza 
približne 400 metrov od obytnej zóny. 

Pod¾a zámeru spoloènosti Archív SB by do plánovanej bioplyno-
vej stanice mali dováža  odpad nákladné autá po miestnych ko-
munikáciách. Denne by po nich malo prejs  14 kamiónov s od-
padom, ktorý má pochádza  z regiónu Liptov. Poèíta sa dokonca 
s celulózovo-papierovými kalmi z ružomberského Mondi SCP.

Zdroj: TASR

ÚLOHA MIKROORGANIZMOV PRI ROZKLADE RASTLINNÉHO ODPADU

Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kaèániová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., SPU v Nitre

Rozklad rastlinného odpadu, bez oh¾adu na to, èi ho produku-
je èlovek, alebo je následkom prirodzených procesov v príro-
de (súvisiacich najmä so striedaním roèných období), by bol 
bez širokého spektra rôznych mikroorganizmov nemožný.

Napríklad škrob obsiahnutý v zásobných pletivách rôznych 
rastlinných odpadov rozkladajú: Bacillus mesentericus, Ba-
cillus subtilis, Bacillus cereus, druhy rodu Streptomyces, 
Clostridium amylolyticum, aktinomycéty a mikroskopické 
vláknité huby rodov Rhizopus a Aspergillus. 

Na rozklade celulózy, ktorá tvorí cca polovicu hmoty rastlin-
ných odpadov, sa spolupodie¾ajú myxobaktérie rodu Soran-
gium, Polyangium, Cytophaga, Myxococcus, Sporocy-
tophaga, Archangium, mikroskopické vláknité huby rodov 
Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Alternaria, Phoma, 
Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia, Trichoderma, ako i ae-
róbne baktérie patriace napríklad do rodov Cellfalcicula, Cel-
lulomonas a Cellvibrio. 

Popri prítomnosti mikroorganizmov pôsobia na rýchlos  roz-
kladu ïalšie primárne faktory, najmä teplotné a vlhkostné pod-
mienky prostredia, aerácia i pH. Pri rozklade celulózy patrí k 
limitujúcim faktorom aj dostatok dusíka, resp. jeho pomer k 
uhlíku. 

Na rýchlos  rozkladu rastlinného odpadu vznikajúceho v pri-
rodzených lesných a lúènych ekosystémoch (opadané lístie a 
ihlièie, stará tráva) vplýva najmä:

 • kvantita rastlinného odpadu,

 • množstvo vody dostupnej pre mikrobiálne „rozklada-
èe“, 

 • chemické zloženie rastlinného odpadu. 

Hlavnými rozkladaèmi prirodzeného rastlinného odpadu – napr. 
lístia z bukov (Fagus sp.) a ihlièia z jedlí (Abies sp.) sú mikrosko-
pické vláknité huby, ktoré sú vïaka extracelulárneho enzyma-
tického aparátu schopné rozklada  komplexné zlúèeniny. 

Až po dvoch týždòoch nastupujú baktérie (najmä gramnegatív-
ne baktérie), aby spracovali ¾ahšie rozložite¾ný odpad. 

V závislosti od toho, èi ide o prirodzené alebo èlovekom riade-
né procesy, rozhodujúcu úlohu pri rozklade rastlinných odpa-
dov hrajú rôzne druhy termofilných (kompost), mezofilných èi 
psychrofilných mikroorganizmov.
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LEGISLATÍVNY PREH¼AD V OBLASTI BRKO A MOŽNOSTI FINANCOVANIA 
ZARIADENÍ NA ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITE¼NÉHO 

KOMUNÁLNEHO DOPADU

Ing. Tomáš Pavlik, Ing. Matej Puzder*

ÚVOD

Slovenské obce a producenti èelia rôznym výzvam v súvislosti 
s riešením problematiky biologicky rozložite¾ných odpadov z 
domácností a z ïalších inštitúcií, v ktorých vykonávajú zber. 
Tieto výzvy súèasne predstavujú aj príležitosti a poskytujú 
motiváciu pre rozvoj udržate¾nejšieho systému riadenia a na-
kladania s biologicky rozložite¾nými odpadmi (BRO). Tento tr-
valo udržate¾ný manažérsky proces môže prináša  celú škálu 
výhod, keïže sa posúva z tradièného, avšak neudržate¾ného 
prístupu založeného prevažne na zneškodòovaní odpadov na 
skládkach odpadov. 

V súèasnosti existuje celá paleta k¾úèových hybných síl, ktoré 
posúvajú odpadové hospodárstvo na udržate¾nejšiu dráhu [1]. 
V èlánku je sumarizovaný preh¾ad z aktuálnej legislatívy súvi-
siacej s BRO a sú v òom uvedené možnosti financovania ta-
kýchto aktivít, ako konkrétne zariadení na ich zhodnocovanie.

1. BIOLOGICKY ROZLOŽITE¼NÝ ODPAD

Pojem biologický odpad vo všeobecnosti predstavuje: 

 – zvyšky z prípravy a konzumácie jedál, 

 – pozberové zvyšky zo záhrad a polí, 

 – odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene a zo zele-
ne cintorínov, 

 – výkaly hospodárskych zvierat, atï. 

V rámci tejto klasifikácie sa rozlišuje biologicky rozložite¾ný 
odpad (BRO), teda akýko¾vek odpad, ktorý podlieha anaerób-
nemu a aeróbnemu rozkladu, ako sú napríklad zvyšky jedál, 
odpad zo záhrad, ale aj papier a kartón, a biologicky rozlo-
žite¾ný komunálny odpad (BRKO), ktorý vzniká výluène v ko-
munálnej sfére a patrí medzi komunálny odpad. 

Dôvodov, preèo sa zaobera  problematikou biologicky rozlo-
žite¾ných odpadov, je nieko¾ko. Okrem legislatívnych dôvodov 
sú to hlavne: 

 – množstvo BRO, 

 – negatívne dopady zo skládkovania BRO, 

 – negatívne dopady zo spa¾ovania BRO, 

 – negatívne dopady z ažby rašeliny, 

 – nakladanie s rizikovými BRO, 

 – nedostatok organických látok v pôde, 

 – energetický potenciál BRO a 

 – ekonomické za aženie pri nesprávnych spôsoboch na-
kladania s BRO [2]. 

2. PREH¼AD ZO ZÁKONA È. 79/2015 Z.Z. 
O ODPADOCH

V tejto sekcii sú zhrnuté základné ustanovenia v zákone 
o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2015, 
pojednávajúce o biologicky rozložite¾nom odpade. Upravujú 
povinnosti a práva miest a obcí, ako aj prevádzkovate¾ov stra-
vovacích zariadení. 

Biologicky rozložite¾ný odpad pod¾a tohto zákona je odpad, 
ktorý je schopný rozloži  sa anaeróbnym spôsobom alebo 
aeróbnym spôsobom (odpad z potravín, papiera a lepenky, 
záhrad a parkov). Je ním teda odpad zo záhrad a parkov, po-
travinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo 
stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnate¾ný 
odpad z potravinárskych podnikov. BRKO sú všetky druhy 
biologicky rozložite¾ných odpadov, ktoré je možné zaradi  
do skupiny 20 „Komunálne odpady“ (katalóg odpadov pod-
¾a  vyhlášky  MŽP SR è. 284/2001 Z.z. a s úèinnos ou od 
1.1.2016 pod¾a vyhlášky è. 365/2015 Z.z.).

Program odpadového hospodárstva (OH) obce musí obsaho-
va  opatrenia na znižovanie množstva BRKO ukladaných na 
skládky odpadov v prípade, že obec produkuje viac ako 350 
ton odpadu roène a má viac ako 1000 obyvate¾ov.

Zákon zakazuje zneškodòova  formou skládkovania (§13) vy-
triedený biologicky rozložite¾ný kuchynský a reštauraèný od-
pad a biologicky rozložite¾ný komunálny odpad zo záhrad a 

*  Ústav zemských zdrojov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, Park Komenského 19, Košice, 
Slovenská republika, e-mail: tomas.pavlik@tuke.sk; matej.puzder@tuke.sk

Odpady 2.indb   23 15.2.2016   13:32:36



24

ODPADY È. 2/2016

parkov, vrátane biologicky rozložite¾ného odpadu z cintorínov, 
okrem nezhodnotite¾ných odpadov po dotriedení.

Biologicky rozložite¾ný odpad sa zakazuje zneškodòova  
spa¾ovaním. Výnimka platí iba pre prípad vydania súhlasu 
pod¾a § 97 ods. 1., èo znamená, že orgány štátnej správy OH 
ude¾ujú súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocova-
nie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie BRKO zo 
zelene, ak jeho roèná kapacita neprevyšuje 100 ton.

Obec je povinná zabezpeèi  zavedenie a vykonávanie triede-
ného zberu:

 1. biologicky rozložite¾ného kuchynského odpadu okrem 
toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikate¾ 
a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spo-
loèného stravovania109) (ïalej len „prevádzkovate¾ ku-
chyne“) (§ 83 ods. 1),

 2. jedlých olejov a tukov z domácností a

 3. biologicky rozložite¾ných odpadov zo záhrad a parkov 
vrátane odpadu z cintorínov.

Povinnos  zavies  a zabezpeèova  vykonávanie triedeného 
zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložite¾ný ku-
chynský odpad sa nevz ahuje na obec, ktorá (§ 81 ods. 21):

 a) zabezpeèí energetické zhodnotenie týchto odpadov 
v zariadení na zhodnocovanie odpadov èinnos ou R1 
uvedenou v prílohe è. 1 (využitie najmä ako palivo alebo 
na získavanie energie iným spôsobom),

 b) preukáže, že najmenej 50 % obyvate¾ov obce kompos-
tuje vlastný odpad,

 c) preukáže, že to neumožòujú technické problémy vy-
konávania zberu, najmä v historických centrách miest 
a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa 
uplatní iba pre túto èas  obce,

 d) preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože ná-
klady na nakladanie s týmto biologicky rozložite¾ným 
kuchynským odpadom nemožno pokry  ani pri urèení 
miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustano-
venej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Prevádzkovate¾ kuchyne pod¾a § 83 zodpovedá za nakladanie 
s biologicky rozložite¾ným kuchynským odpadom a reštauraè-

ným odpadom, ktorého je pôvodcom a je povinný zavies  a 
zabezpeèova  vykonávanie triedeného zberu pre biologicky 
rozložite¾ný kuchynský odpad a reštauraèný odpad, ktorého 
je pôvodcom.

Prevádzkovate¾ovi kuchyne sa zakazuje:

 a)  uloži  biologicky rozložite¾ný kuchynský a reštauraèný 
odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob urèených ob-
cou na zber komunálneho odpadu,

 b)  používa  drvièe biologicky rozložite¾ného kuchynského 
a reštauraèného odpadu napojené na verejnú kanalizá-
ciu; (uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej 
kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúš a, s použí-
vaním drvièa súhlasí a používanie drvièa je upravené v 
zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej pod¾a 
osobitného predpisu),

 c)  zbavi  sa použitých jedlých olejov a tukov vypúš aním 
do kanalizácie.

3. MOŽNOSTI FINANCOVANIA ZARIADENÍ
NA ZHODNOCOVANIE BRO

Financovanie, resp. významne výhodné spolufinancovanie 
z cudzích zdrojov (až 95 % z celkového rozpoètu) zariadení 
urèených na zhodnocovanie biologicky rozložite¾ných odpa-
dov je možné èerpa  z viacerých zdrojov (granty súkromného 
sektora, európske fondy, atï.), najvhodnejšími alternatívami 
v podmienkach Slovenskej republiky sú v súèasnosti Envi-
ronmentálny fond a Operaèné programy Životné prostredie 
a Kvalita životného prostredia. Vý ah najpodstatnejších infor-
mácií vo vz ahu k týmto možnostiam financovania je uvedený 
nižšie.

4. ENVIRONMENTÁLNY FOND

Environmentálny fond (EF) bol zriadený 1. januára 2005 ako 
štátny fond na uskutoèòovanie štátnej podpory starostlivosti o 
životné prostredie. Cie¾om fondu je sústreïovanie finanèných 
prostriedkov a následne realizácia štátnej podpory v starost-
livosti o životné prostredie. Environmentálny fond je zamera-
ný na uskutoèòovanie štátnej podpory starostlivosti o životné 
prostredie na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a 
tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržate¾ného 
rozvoja, prièom kladie dôraz na podporu žiadate¾ov, ktorí ne-
majú možnos  získa  zahraniènú pomoc (napríklad obce s me-
nej než 2 000 obyvate¾mi), s cie¾om postupného ukonèovania 
rozostavaných stavieb environmentálnej infraštruktúry. 

Európske štrukturálne fondy a Kohézny fond prednostne po-
skytujú prostriedky obciam a mestám nad 2 000 obyvate¾ov. 
Environmentálny fond má pri poskytovaní dotácií prednostne 
slúži  práve obciam do 2 000 obyvate¾ov. Takýchto obcí je na 
Slovensku 2 505 – s celkovým poètom 1 650 000 obyvate-
¾ov. Z uvedeného vyplýva, že viac ako jedna tretina obyvate¾ov 
Slovenskej republiky má možnos  získa  podporu jedine z En-
vironmentálneho fondu [5].

Sumarizácia údajov o podpore z environmentálneho fondu:
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 • Ide o štátny fond na podporu starostlivosti o životné 
prostredie, poskytuje dva druhy podpory a to buï for-
mou dotácie alebo formou úveru.

 • Podpora v rámci èinnosti C/2 – Separácia a zhodno-
covanie biologicky rozložite¾ných odpadov (urèená na 
výstavbu a zakúpenie zariadení urèených na separáciu 
a zhodnocovanie BRO).

 • Právny základ v zákone è. 587/2004 Z.z. o EF.

4.1. DOTÁCIA Z EF

Financovanie až do 95 % celkových nákladov. Finanèné pros-
triedky poskytuje každoroène formou výzvy.

Oprávnení žiadatelia pre dotáciu sú FO a PO, samosprávny 
kraj, príspevková organizácia, obèianske združenie, záujmové 
združenie právnických osôb, nadácia, neinvestièný fond a ne-
zisková organizácia s environmentálnym zameraním. 

4.2. DOTÁCIA PRE ÈINNOS  C2: NA ÈO SA PODPORA 
VZ AHUJE?

 Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocova-
nie biologicky rozložite¾ných komunálnych odpadov.

Podpora je urèená na predchádzanie vzniku odpadu a prípra-
vu na opätovné používanie v zmysle schváleného Programu 
predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 
2014 – 2018 (podpora domáceho kompostovania zakúpením 
kompostérov, drvièov, mulèovacej kosaèky, zriadenie centra 
opätovného použitia, informaèná kampaò a pod.). 

Podpora je ïalej urèená na triedený zber a zhodnocovanie 
biologicky rozložite¾ných komunálnych odpadov, výstavbu a 
zakúpenie zariadení urèených na triedený zber a zhodnoco-
vanie biologicky rozložite¾ných odpadov ako jednej z vytrie-
dených zložiek komunálneho odpadu (napr. výstavba kom-
postoviska, prekopávaè kompostu, rotaèný triediè, drviè, 
štiepkovaè, traktor, malotraktor, vleèka, èelný nakladaè, infor-
maèná kampaò) [6].

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre èinnos  
C2:

  1.  Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

 2.  Súlad so strategickými a koncepènými materiálmi v ob-
lasti odpadového hospodárstva.

 3.  Špecifické potreby a podmienky územia. 

 4.  Úroveò technického riešenia. 

 5.  Zabezpeèenie celého re azca od pôvodcu odpadu až 
po využitie finálneho produktu. 

 6.  Zabezpeèenie dostaèujúcej kapacity pre dané územie 
a naplnenie kapacity zariadenia poèas jeho prevádzky. 

 7.  Etapizácia výstavby a nadväznos  výstavby.

 8.  Efektívnos  vynaložených prostriedkov daná mernou fi-
nanènou nároènos ou.

 9.  Plán financovania projektu poèas celej doby výstavby. 

 10. Ekonomická prevádzkovate¾nos  projektu. 11. Stupeò 
regionálneho rozvoja [6].

4.3. ÚVER Z EF

Termín na predkladanie žiadosti o úver z EF nie je urèený a 
o úver je možné žiada  v priebehu celého kalendárneho roka 
2016. V rámci C2 je prioritou predchádzanie vzniku odpadov, 
triedený zber  a zhodnocovanie BRKO. Podpora je urèená na 
èinnosti obdobné, ako sú oprávnené èinnosti C2 pri podpore 
formou dotácie.

Oprávnení žiadatelia pre úver sú právnické osoby a fyzické 
osoby, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, 
obèianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, 
nadácia, neinvestièný fond, nezisková organizácia s environ-
mentálnym zameraním, cirkev, pôvodca environmentálnej zá-
aže alebo vlastník nehnute¾nosti s environmentálnou zá ažou.

Kritériá pre poskytnutie úveru z EF:

 1.  Environmentálna situácia v dotknutej oblasti, potreba. 

 2.  Súlad so stratégiou OH.

 3.  Princíp blízkosti a sebestaènosti. 

 4.  Špecifické potreby a podmienky územia. 

 5.  Úroveò technického riešenia. 

 6.  Efektívnos  vynaložených prostriedkov (podiel EUR/t vy-
triedeného odpadu/rok, efektivita zhodnocovania). 

 7.  Zabezpeèenie re azca od pôvodcu až po využitie pro-
duktu kompostovania. 

 8.  Plán financovania poèas realizácie. 

 9.  Zabezpeèenie splácania úveru poèas celej doby. 

10. Ekonomická prevádzkovate¾nos  projektu. 

11. Stupeò regionálneho rozvoja.

Všetky podrobné informácie o oprávnenosti a podpore z En-
vironmentálneho fondu sú samozrejme dostupné na webovej 
stránke fondu.

5. ŠTRUKTURÁLNE FONDY

Ïalšou možnos ou èerpania finanèných prostriedkov pre úèel 
zhodnocovania biologicky rozložite¾ného odpadu sú štruktu-
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rálne fondy. Je potrebné spomenú , že pri týchto fondoch sa 
poèíta s rádovo vyššími a finanène nároènými projektmi, ako 
je to v prípade Environmentálneho fondu. 

Operaèný program životné prostredie pre minulé programové 
obdobie.  Relevantné sú výzvy v rámci Prioritnej osi 4: Odpa-
dové hospodárstvo (4.1 Podpora aktivít v oblasti separované-
ho odpadu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov). 
Aktualizovaný harmonogram výziev Osi 4 na júl 2015 s uzá-
vierkou 45 dní od zverejnenia – výzva doteraz nezverejnená 
(vyèlenených 25 mil. EUR).

Operaèný program kvalita životného prostredia je urèený pre 
programové obdobie od roku 2014 do roku 2020. Oprávnení 
žiadatelia v rámci tohto programu sú všeobecne nasledovné 
subjekty: 

 – Ministerstvo životného prostredia SR alebo ním zriade-
né rozpoètové alebo príspevkové organizácie; 

 – Ministerstvo vnútra SR – okresné úrady; 

 – subjekty územnej samosprávy; 

 – združenia fyzických osôb alebo právnických osôb; 

 – neziskové organizácie poskytujúce všeobecne pro-
spešné služby; 

 – fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnika-
nie.

V rámci štrukturálnych fondov môže by  vypísaná výzva buï 
èasovo ohranièená, èo znamená poda  návrh do daného ter-
mínu, alebo ide o výzvu otvorenú, na ktorú je alokovaná urèitá 
suma finanèných prostriedkov a táto suma je èerpaná prie-
bežne. Výhodou otvorených výziev je, že návrhu je možné ve-
nova  vyššiu pozornos  a predís  tak chybám pri spracovaní 
podkladov v èasovom strese. V rámci relevantných výziev je 
potrebné sledova  najmä nasledovné aspekty:

 a) Kto je oprávnený žiadate¾, spåòa subjekt požadované 
podmienky?

 b) Vyžaduje sa spolufinancovanie a v akej miere?

 c) Aká je výška poskytnutých prostriedkov pre jeden pro-
jekt?

 d) Ïalšie podmienky súvisiace s cie¾om projektu.

Jednou z možností je aj predbežná príprava podkladov pre 
projektový zámer a sledovanie harmonogramov výziev. V prí-
pade vyhlásenia relevantnej výzvy tak je možné reagova  s vyš-
ším stavom pripravenosti a dôslednosti.

ZÁVER

V skutku je možné konštatova , že oblas  biologicky rozložite¾-
ných odpadov je v rámci SR pomerne dobre riešená, vyvíja sa 
tlak na otázky ich zhodnocovania a existujú schopné podpor-
né mechanizmy na prefinancovanie zariadení na zhodnotenie 
týchto druhov odpadov, prièom úspešnos  èerpania finanè-
ných prostriedkov na tento úèel je legislatívne predurèená a 
relatívne vysoká. 

Použitá literatúra:

[1] Príruèka pre nakladanie s biologicky rozložite¾nými od-
padmi. Ministerstvo životného prostredia SR.

[2] Nakladanie s biologicky rozložite¾nými odpadmi: Prí-
ruèka pre samosprávy. Priatelia Zeme – SPZ. Novem-
ber 2010. ISBN 978-80-967972-8-8

[3] Zákon è. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov

[4] Vyhláška MŽP SR è. 284/2001, ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov

[5] Dostupné na: http://www.enviromagazin.sk/envi-
ro2012/enviro1/09_environmentalny.pdf

[6] Špecifikácia èinností podpory formou dotácie pre rok 
2016: Dostupné na: http://0534-envirofond-web.mil-
lennium.sk/_img/Ziadosti/Formular/Prirucky%20a%20
specifikacie/Specifikacie_Dotacie_2016.pdf
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Návrh novely smernice EÚ o odpade s dôvodovou správou

Kolektív

I. DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU
1.1. VŠEOBECNÝ KONTEXT

Hospodárstvo Únie v súèasnosti stráca znaèné 
množstvo potenciálnych druhotných surovín, ktoré 
sa nachádzajú v tokoch odpadu. V roku 2013 v EÚ 
celkovo vzniklo približne 2,5 miliardy ton odpadu, 
z èoho 1,6 miliardy ton nebolo opätovne použitých 
ani recyklovaných, a teda ich hospodárstvo EÚ 
stratilo. Odhaduje sa, že je možné recyklova  ale-
bo opätovne použi  dodatoèných 600 miliónov ton 
odpadu. Recykloval sa napríklad len obmedzený 
podiel komunálneho odpadu Únie (43 %), zvyšok 
sa skládkoval (31 %) alebo spa¾oval (26 %). Únia 
teda prichádza o cenné príležitosti zlepši  efek-
tívne využívanie zdrojov a budova  intenzívnejšie 
obehové hospodárstvo.
V oblasti nakladania s odpadom existujú nezane-
dbate¾né rozdiely medzi jednotlivými èlenskými 
štátmi Únie. V roku 2011 šes  krajín skládkovalo 
menej než 3 % svojho komunálneho odpadu, 18 
krajín skládkovalo viac než 50 % svojho komunál-
neho odpadu, prièom v niektorých krajinách po-
diel skládkovania presiahol 90 %. Existuje nalie-
havá potreba dosiahnu  vyváženejší stav v tejto 
oblasti.
Návrhy zmeni  smernicu 2008/98/ES o odpa-
de1), smernicu 94/62/ES o obaloch a odpadoch 
z obalov2), smernicu 1999/31/ES o skládkach 
odpadov3), smernicu 200/53/ES o vozidlách po 
dobe životnosti4), smernicu 2006/66/ES o ba-
tériách a akumulátoroch5) a použitých batériách 
a akumulátoroch a smernicu 2012/19/EÚ o od-
pade z elektrických a elektronických zariadení6) 
tvoria èas  balíka predpisov o obehovom hospo-
dárstve, ktorý obsahuje aj oznámenie Komisie 
„Kruh sa uzatvára – Akèný plán EÚ pre obehové 
hospodárstvo“.

1.2. DÔVODY A CIELE NÁVRHU

Z aktuálnych trendov vyplýva, že je možné dosiah-
nu  ïalší pokrok v efektívnosti využívania zdrojov 
a že tento pokrok môže prinies  významné hos-
podárske, environmentálne a sociálne výhody. 
Premena odpadu na zdroj je základným predpo-
kladom zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov 
a uzatvorenia kruhu v rámci obehového hospodár-
stva.
Právne záväzné ciele v právnych predpisoch EÚ 
v oblasti odpadového hospodárstva pôsobia ako 
k¾úèový katalyzátor úsilia zameraného na zlepše-
nie postupov v rámci odpadového hospodárstva, 
stimuláciu inovácií v oblasti recyklácie, obmedze-
nie skládkovania a vytváranie podnetov na zmenu 
správania spotrebite¾ov. Ïalší rozvoj politiky od-
padového hospodárstva môže prinies  výrazné 

odpadového hospodárstva v EÚ a vysokých oèa-
kávaní v súvislosti s opatreniami EÚ v tejto oblasti. 
Osobitná konzultácia s èlenskými štátmi prebieha-
la v období od júna do septembra 2015, rovnako 
ako širšia konzultácia o obehovom hospodárstve.

2.4. POSÚDENIE VPLYVU

Spolu s návrhom prijatým v júli 2014 sa uverejnila 
aj správa o posúdení vplyvu a zhrnutie.11) V posú-
dení vplyvu, ktoré zostáva hlavným analytickým 
základom revidovaných legislatívnych návrhov, 
sa zhodnotili hlavné environmentálne, sociálne a 
hospodárske vplyvy rôznych možností politík na 
zlepšenie nakladania s odpadom v EÚ. Posudzujú 
sa rôzne úrovne ambícií, ktoré sa porovnávajú so 
základným scenárom s cie¾om urèi  najvhodnejšie 
nástroje a ciele a zároveò minimalizova  náklady a 
maximalizova  prínosy.
Výbor Komisie pre posudzovanie vplyvu vydal 
8. apríla 2014 kladné stanovisko k posúdeniu 
vplyvu a zároveò poskytol nieko¾ko odporúèaní v 
súvislosti s doladením správy. Výbor požiadal o 
podrobnejšie vymedzenie problému, objasnenie 
potreby nových strednodobých cie¾ov, posilne-
nie argumentov v prospech zákazu skládkovania 
z h¾adiska subsidiarity a proporcionality, posilne-
nie argumentov v prospech jednotných cie¾ov pre 
všetky èlenské štáty, ako aj o podrobnejšie vysvet-
lenie toho, ako sa v návrhu zoh¾adòujú rozdielne 
výsledky èlenských štátov.
Na základe posúdenia vplyvu sa dospelo k záve-
ru, že výsledkom kombinácie možností budú tieto 
výhody:
– zníženie administratívnej zá aže, predovšet-

kým pre malé zariadenia alebo podniky, zjed-
nodušenie a lepšie vykonávanie vrátane za-
bezpeèenia toho, aby ciele spåòali daný úèel,

– vytváranie pracovných miest – do roku 2035 
by sa mohlo vytvori  viac ako 170 000 pria-
mych pracovných miest, z ktorých väèšinu by 
nebolo možné presunú  mimo EÚ,

– zníženie emisií skleníkových plynov – poèas 
obdobia rokov 2015 až 2035 by sa dalo za-
bráni  emisiám skleníkových plynov v objeme 
vyše 600 miliónov ton,

– kladný vplyv na konkurencieschopnos  odvetví 
odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ, 
ako aj výrobných odvetví EÚ (posilnenie systé-
mov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, zníže-
nie rizika v oblasti prístupu k surovinám),

– opätovný prílev druhotných surovín do hospo-
dárstva EÚ, èím sa zníži závislos  EÚ od dovo-
zu surovín.

Spolu s legislatívnym návrhom sa zostavila aj ana-
lytická správa dopåòajúca posúdenie vplyvu, v kto-
rej sa analyzoval celý rad dodatoèných možností a 
obmien s cie¾om lepšie zoh¾adni  rôzne východis-
kové situácie jednotlivých èlenských štátov.

*  Návrh novely smernice EÚ je v súèasnosti v pripomienkovom konaní.
1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení urèitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 

22.11.2008, s. 3).
2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).
3)  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).
4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 

34 – 43).
5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumuláto-

roch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1 – 14).
6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 197, 

24.7.2012, s. 38 –71).
7) KOM(2011) 571.
8)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady è. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akènom programe 

Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ ( Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).
9)  V rámci hierarchie odpadového hospodárstva má prioritu predchádzanie vzniku odpadu, potom nasleduje jeho opätovné používanie a recyklá-

cia a až po nej energetické zhodnocovanie èi zneškodòovanie vrátane skládkovania a spa¾ovania bez energetického zhodnocovania.
10)  KOM(2008) 699 a COM(2014) 297.
11)  COM(2014) 397.

výhody v podobe udržate¾ného rastu a vytvárania 
pracovných miest, zníženého objemu emisií skle-
níkových plynov, priamych úspor vyplývajúcich z 
lepších postupov v odpadovom hospodárstve a 
lepšieho stavu životného prostredia.
Návrh na zmenu smernice 2008/98/ES je reak-
ciou na právny záväzok preskúma  ciele v oblasti 
odpadového hospodárstva vytýèené v uvedenej 
smernici. Návrhy, ktoré sú súèas ou balíka o obe-
hovom hospodárstve a ktorými sa mení uvedených 
šes  smerníc, èiastoène vychádzajú z návrhu, kto-
rý Komisia predložila v júli 2014 a následne vo 
februári 2015 stiahla. Sú v súlade s cie¾mi plánu 
efektívneho využívania zdrojov7) a siedmeho envi-
ronmentálneho akèného plánu8) vrátane uplatòo-
vania hierarchie odpadového hospodárstva v plnej 
miere9) vo všetkých èlenských štátoch, zníženia 
miery vzniku odpadu v absolútnych hodnotách, 
ako aj v prepoète na obyvate¾a, zabezpeèenia vy-
sokej kvality recyklácie a využívania recyklovaného 
odpadu ako významného a osvedèeného zdroja 
surovín pre Úniu. Takisto predstavujú prínos pre 
vykonávanie iniciatívy EÚ v oblasti surovín10) a sú 
zamerané na potrebu predchádza  vzniku potravi-
nového odpadu. Navyše sa týmito návrhmi zjedno-
dušujú povinnosti v súvislosti s podávaním správ 
obsiahnuté vo všetkých šiestich smerniciach.

2. VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO 
ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI 

A POSÚDENIA VPLYVU
2.1. ŠTÚDIE

V návrhoch a sprievodnom posúdení vplyvu sa 
posudzujú technologické a socio-ekonomické as-
pekty, ako aj aspekty nákladov a prínosov vyplýva-
júcich z vykonávania a ïalšieho rozvoja právnych 
predpisov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. 
V doplnku k posúdeniu vplyvu sa analyzovali mož-
né vplyvy dodatoèných obmien hlavných možností 
politík vymedzených v posúdení vplyvu.

2.2. INTERNÉ KONZULTÁCIE

Prípravu legislatívnych návrhov na pôde Komisie 
sledovala riadiaca skupina pre posúdenie vplyvu 
zložená zo zástupcov viacerých útvarov Komisie 
(SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC a ESTAT).

2.3. EXTERNÉ KONZULTÁCIE

Komisia vypracovala orientaèný zoznam problé-
mov, ktoré je potrebné rieši , a vo februári 2013 sa 
zaèali prvé rozhovory s k¾úèovými zainteresovaný-
mi stranami. Verejná online konzultácia spåòajúca 
minimálne normy pre konzultácie sa zaèala v júni 
2013 a skonèila sa v septembri 2013. Predlože-
ných bolo 670 reakcií, èo je odrazom znaèného 
znepokojenia verejnosti nad situáciou v oblasti 
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12) Ú. v. EÚ C …, …, s. ….
13) Ú. v. EÚ C …, …, s. ….
14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení urèitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 

22.11.2008, s. 3).

3. PRÁVNE PRVKY NÁVRHU
3.1. ZHRNUTIE NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA

Hlavnými prvkami návrhov na zmenu právnych 
predpisov EÚ o odpadoch sú:
– zosúladenie vymedzenia pojmov,
– zvýšenie nároènosti cie¾a v oblasti prípravy na 

opätovné použitie a recyklácie komunálneho 
odpadu na 65 % do roku 2030,

– zvýšenie nároènosti cie¾ov v oblasti prípravy 
na opätovné použitie a recyklácie odpadov z 
obalov a zjednodušenie súboru cie¾ov,

– postupné obmedzenie skládkovania komunál-
neho odpadu na 10 % do roku 2030,

– väèšia harmonizácia a zjednodušenie práv-
neho rámca o ved¾ajších produktoch a stave 
konca odpadu,

– nové opatrenia na podporu predchádzania 
vzniku odpadu vrátane potravinového odpadu 
a podporu opätovného použitia,

– zavedenie minimálnych prevádzkových pod-
mienok pre rozšírenú zodpovednos  výrobcu,

– zavedenie systému vèasného varovania na 
úèely monitorovania plnenia cie¾ov v oblasti 
recyklácie,

– zjednodušenie a zefektívnenie povinností týka-
júcich sa podávania správ,

– zosúladenie delegovaných a vykonávacích ak-
tov s èlánkami 290 a 291 ZFEÚ.

3.2. PRÁVNY ZÁKLAD A PRÁVO KONA

Návrhmi sa mení šes  smerníc, ktoré sa vz ahujú 
na nakladanie s rôznymi druhmi odpadu. Návr-
hy na zmenu smernice 2008/98/ES, smernice 
1999/31/ES, smernice 2000/53/ES, smernice 
2006/66/ES a smernice 2012/19/EÚ sú založe-
né na èlánku 192 ods. 1 ZFEÚ, návrh na zmenu 
smernice 94/62/ES je založený na èlánku 114 
ZFEÚ.
V èlánku 11 ods. 2 smernice 2008/98/ES sa pre 
oblas  prípravy odpadu z domácností a podobné-
ho odpadu na opätovné použitie a jeho recykláciu 
stanovuje cie¾ do roku 2020 na úrovni 50 % a pre 
oblas  prípravy stavebného a demolaèného odpa-
du, ktorý nie je nebezpeèný, na opätovné použitie, 
recykláciu a iné zhodnocovanie takéhoto materi-
álu cie¾ na úrovni 70 %. Pod¾a èlánku 11 ods. 4 
bola Komisia povinná preskúma  uvedené ciele 
najneskôr do 31. decembra 2014 so zámerom v 
prípade potreby tieto ciele posilni  a zváži  vytýèe-
nie cie¾ov pre ostatné toky odpadu s prihliadnutím 
na relevantné environmentálne, hospodárske a 
sociálne vplyvy, ktoré by malo stanovenie týchto 
cie¾ov. Pod¾a èlánku 9 písm. c) mala Komisia do 
konca roku 2014 stanovi  ciele v oblasti predchá-
dzania vzniku odpadu a oddelenia vzniku odpadu 
na rok 2020 založené na najlepších dostupných 
postupoch vrátane prípadnej revízie ukazovate¾ov 
uvedených v èlánku 29 ods. 4. A napokon pod-
¾a èlánku 37 ods. 4 bola Komisia povinná v prvej 
správe, ktorú mala vypracova  do 12. decembra 
2014, posúdi  viaceré opatrenia vrátane systémov 
zodpovednosti výrobcu za konkrétne toky odpadu, 
ciele, ukazovatele a opatrenia súvisiace s recyk-
láciou, ako aj èinnosti týkajúce sa zhodnocovania 
materiálu a energetického zhodnocovania, ktoré 
môžu úèinnejšie prispie  k splneniu cie¾ov stano-
vených v èlánkoch 1 a 4.
V èlánku 5 ods. 2 smernice 1999/31/ES sa sta-
novujú tri ciele pri znižovaní množstva biologicky 
rozložite¾ného komunálneho odpadu na sklád-
kach a zákaz skládkovania urèitých druhov odpa-
du. Posledný cie¾ týkajúci sa znižovania množstva 
biologicky rozložite¾ného komunálneho odpadu 
na skládkach musia èlenské štáty splni  do 16. júla 
2016. Pod¾a èlánku 5 ods. 2 sa tento cie¾ do 16. 
júla 2014 opätovne prehodnotí na základe praktic-
kých skúseností, ktoré získali èlenské štáty pri pl-
není dvoch predchádzajúcich cie¾ov, na úèely jeho 

potvrdenia alebo zmeny a v záujme zabezpeèenia 
vyššej úrovne ochrany životného prostredia.
V èlánku 6 ods. 1 smernice 94/62/ES sú sta-
novené ciele pre zhodnocovanie a recykláciu 
odpadov z obalov, ktoré sa pod¾a èlánku 6 ods. 
5 každých pä  rokov stanovujú na základe praktic-
kých skúseností získaných v èlenských štátoch a 
zistení vyplývajúcich z vedeckého výskumu a hod-
notiacich techník, ako sú posudzovania životného 
cyklu a analýzy nákladov a prínosov.

3.3. ZÁSADA SUBSIDIARITY 
A PROPORCIONALITY

Návrhy sú v súlade so zásadami subsidiarity a 
proporcionality stanovenými v èlánku 5 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Sú obmedzené na 
zmenu uvedených smerníc prostredníctvom vytvo-
renia rámca, v ktorom sa vytyèujú spoloèné ciele, 
prièom èlenským štátom sa ponecháva vo¾nos  pri 
rozhodovaní o konkrétnych spôsoboch vykonáva-
nia.

3.4. VYSVET¼UJÚCE DOKUMENTY

Komisia sa domnieva, že dokumenty obsahujúce 
vysvetlenie opatrení èlenských štátov na transpozí-
ciu smerníc sú potrebné na zlepšenie kvality infor-
mácií o transpozícii smerníc.
Právne predpisy o odpadoch sa v èlenských štá-
toch èasto transponujú vysoko decentralizovaným 
spôsobom – v závislosti od administratívnej štruk-
túry èlenského štátu na regionálnej èi miestnej 
úrovni – a v podobe mnohých právnych aktov. V 
dôsledku toho sa môže sta , že èlenské štáty sú 
pri transponovaní zmenených smerníc nútené me-
ni  širokú škálu legislatívnych aktov na vnútroštát-
nej, regionálnej a miestnej úrovni.
Návrhmi sa mení šes  rozlièných smerníc o odpa-
de a týkajú sa významného poètu právne záväz-
ných povinností vrátane komplexnej zmeny cie¾ov 
stanovených v smernici 2008/98/ES, smernici 
1999/31/ES a smernici 94/62/ES, ako aj zjed-
nodušenia smernice 2000/53/ES, smernice 
2006/66/ES a smernice 2012/19/EÚ. Ide o 
komplexné preskúmanie právnych predpisov týka-
júcich sa odpadového hospodárstva, ktoré bude 
ma  potenciálny vplyv na viaceré vnútroštátne 
právne predpisy.
Revidované ciele týkajúce sa odpadového hospo-
dárstva, ktoré sa uvádzajú v zmenených smerni-
ciach, sú vzájomne prepojené, a mali by sa dô-
sledne transponova  do vnútroštátnych právnych 
predpisov a neskôr uplatòova  vo vnútroštátnych 
systémoch odpadového hospodárstva.
Navrhované ustanovenia sa dotknú širokej škály 
súkromných a verejných zainteresovaných strán v 
èlenských štátoch a budú ma  významný vplyv na 
budúce investície do infraštruktúry systémov od-
padového hospodárstva. Zásadný význam v tejto 
súvislosti má úplná a správna transpozícia nových 
právnych predpisov, ktoré sú zárukou dosiahnu-
tia v nich stanovených cie¾ov (t. j. cie¾ov ochrany 
¾udského zdravia a životného prostredia, zvýšenia 
efektívnosti využívania zdrojov a zabezpeèenia 
fungovania vnútorného trhu a odstraòovania pre-
kážok obchodu a obmedzení hospodárskej sú aže 
v rámci EÚ).
Požiadavka predklada  vysvet¾ujúce dokumenty 
môže pre niektoré èlenské štáty znamena  doda-
toènú administratívnu zá až. Vysvet¾ujúce doku-
menty sú však potrebné na to, aby bolo možné 
úèinne overi  úplnos  a správnos  transpozície, 
ktorá má z uvedených dôvodov zásadný význam, 
prièom nie sú k dispozícii menej za ažujúce opat-
renia, ktorými by sa dal stav transpozície úèinne 
overi . Vysvet¾ujúce dokumenty môžu okrem toho 
významne prispie  k zníženiu administratívnej zá-
aže v súvislosti s monitorovaním súladu zo strany 

Komisie. Bez týchto dokumentov by boli potrebné 
znaèné zdroje a poèetné kontakty s vnútroštátnymi 

orgánmi na sledovanie transpozièných postupov 
vo všetkých èlenských štátoch.
Vzh¾adom na uvedené skutoènosti je vhodné po-
žiada  èlenské štáty, aby k oznámeniu o svojich 
transpozièných opatreniach pripojili jeden alebo 
viacero dokumentov vysvet¾ujúcich vz ah medzi 
ustanoveniami smerníc, ktorými sa menia právne 
predpisy EÚ o odpadoch, a zodpovedajúcimi èas-
ami vnútroštátnych transpozièných nástrojov.

3.5. DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE 
PRÁVOMOCI KOMISIE

Delegované a vykonávacie právomoci Komisie sú 
vymedzené a zodpovedajúce postupy prijímania 
týchto aktov sú stanovené v èlánku 1 ods. 4, 5, 6, 
9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22 návrhu týkajúceho 
sa smernice 2008/98/ES, èlánku 1 ods. 4, 6, 7, 
9, 10 návrhu týkajúceho sa smernice 94/62/ES, 
èlánku 1 ods. 6 a 7 návrhu týkajúceho sa smer-
nice 1999/31/ES a v zmenách navrhovaných 
v èlánku 1 a 3 návrhu týkajúceho sa smernice 
2000/53/ES a smernice 2012/19/EÚ.

4. VPLYV NA ROZPOÈET
Návrhy nebudú ma  vplyv na rozpoèet Európskej 
únie, a preto k nim nie je pripojený finanèný výkaz 
stanovený v èlánku 31 nariadenia o rozpoètových 
pravidlách [nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) è. 966/2012 z 25. októbra 
2012 o rozpoètových pravidlách, ktoré sa vz ahujú 
na všeobecný rozpoèet Únie, a zrušení nariadenia 
Rady (ES, Euratom) è. 1605/2002].
 

II. SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY, KTOROU SA 

MENÍ SMERNICA 2008/98/ES 
O ODPADE

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ 
ÚNIE,
so zrete¾om na Zmluvu o fungovaní Európskej 
únie, a najmä na jej èlánok 192 ods. 1,
so zrete¾om na návrh Európskej komisie,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným 
parlamentom,
so zrete¾om na stanovisko Európskeho hospodár-
skeho a sociálneho výboru,12)

so zrete¾om na stanovisko Výboru regiónov,13)

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postu-
pom,
keïže:
(1) V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia 

kvality životného prostredia, ochrany zdravia 
¾udí a rozvážneho a racionálneho využívania 
prírodných zdrojov a podpory intenzívnej-
šieho obehového hospodárstva by sa malo 
nakladanie s odpadom v Únii zlepši .

(2) Ciele stanovené v smernici Európskeho par-
lamentu a Rady 2008/98/ES14) pre oblas  
prípravy odpadu na opätovné použitie a jeho 
recykláciu by sa mali zmeni  tak, aby vernej-
šie odrážali ambície Únie prejs  na obehové 
hospodárstvo.

(3) Mnohé èlenské štáty ešte musia vybudova  
potrebnú infraštruktúru odpadového hospo-
dárstva. Preto je mimoriadne dôležité vytýèi  
dlhodobé ciele politiky ako orientáciu pre 
opatrenia a investície, a pritom predovšet-
kým zabráni  vytvoreniu nadmerných štruk-
turálnych kapacít na spracovanie zvyškové-
ho odpadu a zablokovanie recyklovate¾ných 
materiálov v spodnej èasti hierarchie odpa-
dového hospodárstva.

(4) Komunálny odpad predstavuje približne 7 
až 10 % celkového odpadu vzniknutého v 
Únii, z h¾adiska nakladania s ním však ide 
o jeden z najnároènejších druhov odpadu, 
prièom práve spôsob, ako sa s ním nakla-
dá, je spravidla dobrým ukazovate¾om kvality 
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celkového systému odpadového hospodár-
stva v krajine. Problémy týkajúce sa nakla-
dania s komunálnym odpadom vyplývajú z 
jeho výrazne rôznorodého a zmiešaného 
zloženia, umiestnenia vzniknutého odpadu 
v bezprostrednej blízkosti obyvate¾ov a jeho 
znaènej vidite¾nosti vo verejnom priestore. V 
dôsledku toho si nakladanie s týmto druhom 
odpadu vyžaduje komplexný systém odpa-
dového hospodárstva vrátane efektívneho 
systému zberu odpadu, aktívne zapojenie 
obèanov a podnikov, infraštruktúru prispô-
sobenú špecifickému zloženiu odpadu a 
podrobne vypracovaný systém financova-
nia. Krajiny, ktoré vybudovali efektívne sys-
témy nakladania s komunálnym odpadom, 
vo všeobecnosti dosahujú lepšie výsledky v 
celej oblasti odpadového hospodárstva.

(5) Je potrebné do smernice 2008/98/ES 
zahrnú  vymedzenie pojmov komunálny od-
pad, stavebný a demolaèný odpad, koneè-
ný proces recyklácie a spätné zasypávanie, 
aby sa objasnil rozsah týchto pojmov.

(6) V záujme toho, aby ciele recyklácie vy-
chádzali zo spo¾ahlivých a porovnate¾ných 
údajov, a úèinnejšieho monitorovania po-
kroku pri dosahovaní týchto cie¾ov, by 
vymedzenie pojmu komunálny odpad v 
smernici 2008/98/ES malo by  v súlade s 
definíciou, ktorú na štatistické úèely použí-
vajú Európsky štatistický úrad a Organizácia 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a na 
základe ktorej èlenské štáty už nieko¾ko 
rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie pojmu 
komunálny odpad v tejto smernici je neutrál-
ne vzh¾adom na verejný èi súkromný štatút 
prevádzkovate¾a, ktorý nakladá s odpadom.

(7) Èlenské štáty by mali zavies  primerané sti-
muly na uplatòovanie hierarchie odpadové-
ho hospodárstva, predovšetkým v podobe 
finanèných stimulov zameraných na dosiah-
nutie cie¾ov pri predchádzaní vzniku odpadu 
a jeho recyklácie vytýèených v tejto smerni-
ci, ako napríklad možno uvies  poplatky za 
skládkovanie a spa¾ovanie, schémy pod¾a 
zásady „pla  za to, èo vyhodíš“, systémy roz-
šírenej zodpovednosti výrobcu a stimuly pre 
miestne orgány.

(8) V záujme poskytnutia väèšej istoty prevádz-
kovate¾om na trhoch s druhotnými surovina-
mi, pokia¾ ide o otázku, èi látky alebo veci 
považova  za odpad alebo nie, a podpori  
rovnaké podmienky pre všetkých je dôležité 
na úrovni Únie stanovi  jednotné harmonizo-
vané podmienky urèovania, èi sa látky alebo 
veci majú uzna  za ved¾ajšie produkty, a èi 
sa odpad, pri ktorom sa vykonali èinnosti 
zhodnocovania, má uzna  za materiál, kto-
rý prestal by  odpadom. Komisii by sa mala 
udeli  právomoc prijíma  delegované akty na 
stanovenie podrobných kritérií uplatòovania 
takýchto harmonizovaných podmienok na 
urèité druhy odpadu vrátane na úèely oso-
bitného použitia, ak je to potrebné na za-
ruèenie bezproblémového fungovania vnú-
torného trhu alebo vysokej úrovne ochrany 
životného prostredia na celom území Únie.

(9) Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu 
tvoria podstatnú súèas  efektívneho nakla-
dania s odpadom, ale ich úèinnos  a fun-
govanie sa v jednotlivých èlenských štátoch 
výrazne líšia. Preto je potrebné stanovi  pre 
rozšírenú zodpovednos  výrobcu minimál-
ne prevádzkové požiadavky. Výsledkom 
uplatòovania týchto požiadaviek by malo by  

zníženie nákladov a zvýšenie výkonnosti, za-
bezpeèenie rovnakých podmienok pre všet-
kých vrátane malých a stredných podnikov, 
ako aj zabránenie prekážkam bezproblémo-
vého fungovania vnútorného trhu. Takisto by 
mali by  prínosom pre zaèlenenie nákladov 
pri skonèení životnosti výrobku do ceny vý-
robkov a mali by sa prostredníctvom nich 
zabezpeèi  stimuly pre výrobcov, aby sa pri 
navrhovaní výrobkov viac zameriavali na re-
cyklovate¾nos  a možnos  ich opätovného 
použitia. Mali by sa uplatòova  tak na nové, 
ako na existujúce systémy rozšírenej zod-
povednosti výrobcu. V prípade existujúcich 
systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu 
je však potrebné prechodné obdobie, aby 
sa ich štruktúry a postupy mohli prispôsobi  
novým požiadavkám.

(10) Predchádzanie vzniku odpadu je najefektív-
nejším spôsobom zlepšovania efektívneho 
využívania zdrojov a znižovania vplyvu odpa-
du na životné prostredie. Preto je dôležité, 
aby èlenské štáty prijali primerané opatrenia 
na predchádzanie vzniku odpadu a monito-
rovali a hodnotili pokrok dosiahnutý pri vy-
konávaní takých opatrení. Na zabezpeèenie 
jednotného merania celkového pokroku pri 
vykonávaní opatrení na predchádzanie vzni-
ku odpadu by sa mali stanovi  spoloèné uka-
zovatele.

(11) Na rastlinné látky z agropotravinárskeho 
odvetvia a potraviny iného ako živoèíšneho 
pôvodu, ktoré už nie sú urèené na ¾udskú 
spotrebu, ktoré sa majú použi  ako krmivo, 
sa vz ahuje nariadenie (ES) è. 767/200915) 
a nepovažujú sa za odpad na úèely tohto na-
riadenia. Preto by sa smernica 2008/98/
ES nemala na tieto výrobky a látky uplatòo-
va  vtedy, keï sa používajú ako krmivo, a 
rozsah uvedenej smernice by sa mal zodpo-
vedajúcim spôsobom objasni .

(12) Èlenské štáty by mali prija  opatrenia na 
podporu predchádzania vzniku potravino-
vého odpadu v súlade s programom trvalo 
udržate¾ného rozvoja do roku 2030, ktorý 
prijalo Valné zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov v septembri 2015, a 
predovšetkým na podporu cie¾a zníži  objem 
potravinového odpadu do roku 2030 o po-
lovicu. Tieto opatrenia by mali by  zamerané 
na predchádzanie vzniku potravinového od-
padu v prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, 
maloobchodnej a inej distribúcii potravín, 
v reštauráciách a stravovacích službách, 
ako aj v domácnostiach. Vzh¾adom na en-
vironmentálne a hospodárske výhody pred-
chádzania vzniku potravinového odpadu by 
èlenské štáty mali stanovi  osobitné opatre-
nia na predchádzanie vzniku potravinového 
odpadu a mali by mera  pokrok pri znižovaní 
potravinového odpadu. Na u¾ahèenie výme-
ny osvedèených postupov na celom území 
EÚ tak medzi èlenskými štátmi, ako medzi 
prevádzkovate¾mi potravinárskych podnikov 
by sa mali stanovi  jednotné metodiky také-
hoto merania. Správy o úrovniach potravino-
vého odpadu by sa mali podáva  každé dva 
roky.

(13) V prípade priemyselného odpadu, urèitých 
èastí komerèného odpadu a ažobného 
odpadu ide z h¾adiska zloženia a objemu o 
mimoriadne rôznorodý odpad, ktorý má od-
lišný charakter v závislosti od hospodárskej 
štruktúry èlenského štátu, štruktúry daného 
priemyselného alebo obchodného odvet-

via, v ktorom odpad vzniká, alebo hustoty 
priemyslu èi obchodu v danej zemepisnej 
oblasti. Pre väèšinu priemyselného a a-
žobného odpadu je teda vhodným riešením 
priemyselne orientovaná koncepcia s pou-
žitím referenèných dokumentov o najlep-
ších dostupných technikách a podobných 
nástrojov na riešenie konkrétnych otázok 
týkajúcich sa nakladania s daným druhom 
odpadu.16) Na odpady z priemyselných ale-
bo komerèných obalov by sa však naïalej 
mali vz ahova  požiadavky smernice 96/42/
ES a smernice 2008/98/ES vrátane ich 
príslušných vylepšení.

(14) Ciele pre prípravu na opätovné použitie a 
recykláciu komunálneho odpadu by sa mali 
zvýši , aby sa dosiahli výrazné environmen-
tálne, hospodárske a sociálne výhody.

(15) Prostredníctvom postupného zvyšovania 
existujúcich cie¾ov týkajúcich sa prípravy na 
opätovné použitie a recyklácie komunálne-
ho odpadu by sa malo zabezpeèi  opätovné 
použitie a úèinná recyklácia hospodársky 
významných odpadových materiálov a ná-
vrat cenných materiálov z odpadu naspä  do 
európskeho hospodárstva, a teda pokrok 
pri plnení iniciatívy v oblasti surovín17) a vy-
tváraní obehového hospodárstva.

(16) Medzi èlenskými štátmi existujú ve¾ké 
rozdiely vo výkonnosti pri nakladaní s od-
padom, najmä pokia¾ ide o recykláciu ko-
munálneho odpadu. S cie¾om zoh¾adni  
tieto rozdiely by sa tým èlenským štátom, 
ktoré pod¾a údajov Eurostatu v roku 2013 
recyklovali menej než 20 % svojho komunál-
neho odpadu, malo poskytnú  viac èasu na 
dosiahnutie cie¾ov týkajúcich sa prípravy na 
opätovné použitie a recyklácie stanovených 
na roky 2025 a 2030. Na základe roèných 
mier pokroku, ktoré sa v èlenských štátoch 
zaznamenali za uplynulých 15 rokov, možno 
usudzova , že predmetné èlenské štáty by 
museli na dosiahnutie daných cie¾ov zvýši  
svoju kapacitu recyklácie na úrovne, ktoré 
by výrazne presahovali ich priemery v mi-
nulosti. V záujme zabezpeèenia neustáleho 
pokroku pri dosahovaní cie¾ov a vèasného 
vyriešenia nedostatkov vo vykonávaní práv-
nych predpisov by èlenské štáty, ktorým sa 
poskytuje dodatoèný èas, mali spåòa  prie-
bežné ciele a vytýèi  si plán vykonávania.

(17) Na zabezpeèenie spo¾ahlivosti získavaných 
údajov o príprave na opätovné použitie je 
potrebné stanovi  spoloèné pravidlá podá-
vania správ. Rovnako je dôležité stanovi  
presnejšie pravidlá, ako majú èlenské štáty 
podáva  správy o tom, èo sa v skutoènosti 
recykluje a èo možno pripoèíta  k dosaho-
vaniu cie¾ov recyklácie. Na tento úèel platí 
všeobecné pravidlo, že správy o dosaho-
vaní cie¾ov recyklácie musia by  založené 
na vstupoch do koneèného procesu re-
cyklácie. Èlenským štátom by sa v záujme 
obmedzenia administratívnej zá aže malo za 
predpokladu splnenia prísnych podmienok 
povoli  podáva  správy o recyklácii založené 
na výstupoch triediacich zariadení. Straty 
hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku 
fyzikálnych a/alebo chemických zmien spo-
jených s koneèným procesom recyklácie by 
sa nemali odpoèítava  od hmotnosti odpa-
du, ktorý sa nahlasuje ako recyklovaný.

(18) Èlenské štáty by na úèely výpoètu, èi sa 
podarilo dosiahnu  ciele opätovného použi-
tia a recyklácie, mali by  schopné zoh¾adni  

15) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopåòa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/
EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 
1.9.2009, s. 1).

16)  Na priemyselné èinnosti sa vz ahujú referenèné dokumenty (BREF) o najlepších dostupných technikách (BAT) vypracované pod¾a smernice 
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17), ktoré obsahujú informácie týkajúce sa predchádzania využívaniu 
zdrojov a vzniku odpadu, ako aj jeho opätovného použitia, recyklovania a zhodnocovania. Prebiehajúcou revíziou referenèných dokumentov 
BREF a prijatím záverov o BAT zo strany Komisie sa posilní vplyv  týchto referenèných dokumentov na priemyselné postupy, èo povedie k 
ïalšiemu zvyšovaniu efektívneho využívania zdrojov, k ïalšej recyklácii a intenzívnejšiemu zhodnocovaniu odpadu.

17) KOM(2008) 699 a COM(2014) 297.
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výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie 
pripravili uznaní prevádzkovatelia opätovné-
ho použitia alebo sa na opätovné použitie 
pripravili v rámci systémov vratných záloh, 
ako aj recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva 
v súvislosti so spa¾ovaním. V záujme zabez-
peèenia jednotnosti tohto výpoètu Komisia 
prijme podrobné pravidlá urèovania uzna-
ných prevádzkovate¾ov prípravy na opätovné 
použitie a systémov vratných záloh, podrob-
né pravidlá týkajúce sa kritérií kvality recyk-
lovaných kovov, ako aj zberu, overovania a 
nahlasovania údajov.

(19) V záujme zabezpeèenia lepšieho, vèasnej-
šieho a jednotnejšieho vykonávania tejto 
smernice a aby sa vopred odhadli prípad-
né problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli 
nasta , je potrebné zavies  systém vèasné-
ho varovania, pomocou ktorého bude ešte 
pred uplynutím lehôt na splnenie cie¾ov 
možné odhali  nedostatky a podniknú  po-
trebné opatrenia.

(20) V záujme zintenzívnenia miery prípravy 
na opätovné použitie a miery recyklácie v 
èlenských štátoch je nevyhnutné splnenie 
povinnosti zavies  systémy triedeného zbe-
ru papiera, kovov, plastov a skla. Biologický 
odpad by sa navyše mal zbiera  separovane, 
aby sa prispelo k zvýšeniu miery prípravy na 
opätovné použitie a miery recyklácie a za-
bránilo kontaminácii suchých recyklovate¾-
ných materiálov.

(21) Správne nakladanie s nebezpeèným od-
padom predstavuje v EÚ stále problém a 
èiastoène chýbajú údaje o spracovaní toh-
to druhu odpadu. Preto je potrebné vytvori  
elektronické registre nebezpeèného odpa-
du v èlenských štátoch, a tak posilni  me-
chanizmy evidencie záznamov a vysledova-
te¾nosti. Elektronický zber údajov by sa mal 
v prípade potreby rozšíri  aj na ïalšie druhy 
odpadu s cie¾om zjednoduši  podnikom a 
úradom evidenciu záznamov a zlepši  moni-
torovanie tokov odpadu v Únii.

(22) V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé cie-
le odpadového hospodárstva Únie a hos-
podárskym subjektom a èlenským štátom 
sa òou vytyèuje jasné zameranie investícií 
potrebných na dosiahnutie cie¾ov tejto 
smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych 
stratégií odpadového hospodárstva a plá-
novania investícií do jeho infraštruktúry by 
mali èlenské štáty riadne využíva  európske 
štrukturálne a investièné fondy a v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva 
podporova  prípravu na opätovné použitie a 
recykláciu odpadu.

(23) Urèité suroviny majú ve¾ký význam pre hos-
podárstvo Únie, prièom zároveò existuje 
znaèné riziko nedostatku zásobovania tý-
mito surovinami. S cie¾om zaisti  bezpeè-
nos  dodávok daných surovín a v súlade s 
iniciatívou v oblasti surovín, ako aj s cie¾mi 
a úlohami vyplývajúcimi z európskeho ino-
vaèného partnerstva v oblasti surovín, by 
èlenské štáty mali prija  opatrenia zamerané 
na dosiahnutie èo najlepšieho nakladania 
s odpadom obsahujúcim znaèné množstvo 
daných surovín, s prihliadnutím na jeho hos-
podársku a technickú uskutoènite¾nos , ako 
aj prínos pre životné prostredie. Komisia zo-
stavila zoznam surovín kritických pre EÚ.18) 
Komisia tento zoznam pravidelne skúma.

(24) Na ïalšiu podporu úèinného vykonávania 
iniciatívy v oblasti surovín by èlenské štáty 
mali propagova  aj opätovné použitie výrob-
kov, ktoré sú hlavným zdrojom surovín. Do 
svojich programov odpadového hospodár-
stva na vnútroštátnej úrovni by mali zahrnú  
vhodné opatrenia týkajúce sa zberu a zhod-
nocovania odpadu obsahujúceho významné 
množstvá týchto surovín. Tieto opatrenia 

by sa do programov odpadového hospo-
dárstva mali zahrnú  pri ich prvej aktualizá-
cii po tom, ako táto smernica nadobudne 
úèinnos . Komisia poskytne informácie o 
relevantných skupinách výrobkov a tokoch 
odpadu na úrovni EÚ. Týmto ustanovením 
sa preto nevyluèuje možnos , aby èlenský 
štát prijal opatrenia vzh¾adom na iné surovi-
ny, ktoré považuje za dôležité pre národné 
hospodárstvo.

(25) Zneèis ovanie odpadom má priamy škod-
livý vplyv na životné prostredie a životné 
podmienky obèanov, prièom v dôsledku 
vysokých nákladov na jeho odstraòovanie 
vzniká zbytoèné hospodárske za aženie pre 
spoloènos . Zavedenie osobitných opatrení 
v programoch odpadového hospodárstva a 
ich náležité presadzovanie zo strany prísluš-
ných orgánov by malo pomôc  tento prob-
lém odstráni .

(26) S cie¾om zníži  regulaèné za aženie pre malé 
zariadenia alebo podniky by sa mali zjedno-
duši  registraèné požiadavky pre malé za-
riadenia alebo podniky vykonávajúce zber 
alebo prepravu ve¾mi malých množstiev 
odpadu, ktorý nie je nebezpeèný. Existuje 
možnos , že hranièné hodnoty týchto množ-
stiev odpadu bude musie  upravi  Komisia.

(27) Správy o vykonávaní, ktoré èlenské štáty 
vypracúvajú každé tri roky, sa neosvedèili 
ako úèinný nástroj na overenie súladu a za-
istenie dobrého vykonávania, prièom navyše 
spôsobujú zbytoènú administratívnu zá až. 
Preto je vhodné zruši  ustanovenia, v kto-
rých sa èlenským štátom ukladá povinnos  
vypracúva  takéto správy. Monitorovanie 
súladu by namiesto nich malo by  založené 
výluène na štatistických údajoch, ktoré èlen-
ské štáty každoroène oznamujú Komisii.

(28) Štatistické údaje, ktoré èlenské štáty na-
hlasujú, majú pre Komisiu k¾úèový význam 
z h¾adiska posúdenia, èi sa v èlenských 
štátoch dodržiavajú právne predpisy o od-
pade. Mala by sa zlepši  kvalita, spo¾ahlivos  
a porovnate¾nos  štatistík a na tento úèel by 
sa malo vytvori  jedno vstupné miesto pre 
všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypusti  
zastarané požiadavky na podávanie správ, 
malo by sa stanovi  referenèné porovnáva-
nie vnútroštátnych metodík podávania správ 
a mala by sa zavies  správa o kontrole kvality 
údajov. Preto musia èlenské štáty pri podá-
vaní správ o dosahovaní cie¾ov stanovených 
v právnych predpisoch o odpade uplatòova  
najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Ko-
misia a národné štatistické úrady èlenských 
štátov.

(29) S cie¾om doplni  alebo zmeni  smernicu 
2008/98/ES by sa v súlade s èlánkom 290 
zmluvy mala na Komisiu delegova  právo-
moc prijíma  akty vo vz ahu k èlánku 5 ods. 
2, èlánku 6 ods. 2, èlánku 7 ods. 1, èlánku 
11a ods. 2, èlánku 11a ods. 6, èlánku 26, 
èlánku 27 ods. 1, èlánku 27 ods. 4, èlánku 
38 ods. 1, èlánku 38 ods. 2 a èlánku 38 
ods. 3. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
poèas prípravných prác uskutoènila prísluš-
né konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri 
príprave a navrhovaní delegovaných aktov 
by Komisia mala zabezpeèi  paralelné, vèas-
né a primerané postúpenie relevantných do-
kumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(30) S cie¾om zabezpeèi  jednotné podmienky 
vykonávania smernice 2008/98/ES by sa 
mali Komisii udeli  vykonávacie právomoci 
vo vz ahu k èlánku 9 ods. 4, èlánku 9 ods. 5, 
èlánku 33 ods. 2, èlánku 35 ods. 5 a èlánku 
37 ods. 6. Dané právomoci by sa mali vy-
konáva  v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) è. 182/2011.19)

(31) Smernica 2008/98/ES by sa preto mala 
zodpovedajúcim spôsobom zmeni .

(32) V súlade so spoloèným politickým vyhlá-
sením èlenských štátov a Komisie z 28. 
septembra 2011 k vysvet¾ujúcim dokumen-
tom20) sa èlenské štáty zaviazali v odôvod-
nených prípadoch pripoji  k svojim oznáme-
niam transpozièných opatrení jeden alebo 
viacero dokumentov vysvet¾ujúcich vz ah 
medzi prvkami smernice a zodpovedajúci-
mi èas ami vnútroštátnych transpozièných 
nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa 
zákonodarca domnieva, že zasielanie týchto 
dokumentov je odôvodnené.

(33) Ciele tejto smernice, a to zlepši  nakladanie 
s odpadom v Únii, a tak prispie  k ochrane, 
zachovaniu a zlepšeniu kvality životného 
prostredia, stavu oceánov a bezpeènosti 
morských plodov, prostredníctvom zníženia 
objemu morského odpadu, a k rozvážnemu 
a racionálnemu využívaniu prírodných zdro-
jov v celej Únii, nemožno uspokojivo dosiah-
nu  na úrovni èlenských štátov, ale z dôvodu 
rozsahu a úèinkov daných opatrení ich mož-
no lepšie dosiahnu  na úrovni Únie, a preto 
môže Únia prija  opatrenia v súlade so zása-
dou subsidiarity v zmysle èlánku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou pro-
porcionality pod¾a uvedeného èlánku táto 
smernica neprekraèuje rámec nevyhnutný 
na dosiahnutie týchto cie¾ov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Èlánok 1
Zmeny

Smernica 2008/98/ES sa mení takto:
1. V èlánku 2 ods. 2 sa dopåòa toto písmeno e):
„e)  kàmne suroviny, ako sa vymedzujú v èlánku 3 

ods. 2 písm. g) nariadenia Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) è. 767/2009(*).

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) è. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní kr-
mív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopåòa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 
1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 
79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, 
smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 
93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhod-
nutie Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 
1.9.2009, s. 1).“

2. Èlánok 3 sa mení takto:
a) Vkladá sa tento bod 1a:

„1a. „komunálny odpad“ je
a) zmesový odpad a separovane vyzbie-

raný odpad z domácností vrátane:
– papiera a lepenky, skla, kovov, 

plastov, biologického odpadu, dre-
va, textílií, odpadu z elektrických a 
elektronických zariadení, použitých 
batérií a akumulátorov,

– objemného odpadu vrátane bielej 
techniky, matracov, nábytku,

– záhradného odpadu vrátane lístia, 
pokosenej trávy;

b) zmesový odpad a separovane vyzbie-
raný odpad z iných zdrojov, ktorý je 
svojou povahou, zložením a množ-
stvom porovnate¾ný s odpadom z do-
mácností;

c) odpad vznikajúci pri èistení trhov a 
odpad pochádzajúci z èistenia ulíc 
vrátane poulièného odpadu, obsahu 
smetných kontajnerov, odpadu vznika-
júceho pri údržbe parkov a záhrad.

 Komunálny odpad nezahàòa odpad z kanali-
zaènej siete a èistiarní vrátane èistiarenského 
kalu a stavebného a demolaèného odpadu;“;

b)  Vkladá sa tento bod 2a:
„2a. „odpad, ktorý nie je nebezpeèný“ je od-

pad, ktorý nevykazuje žiadnu z nebezpeè-
ných vlastností uvedených v prílohe III;“;

18)  KOM(2014) 297.
19) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mecha-

nizmu, na základe ktorého èlenské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
20)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.
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c) bod 4 sa nahrádza takto:
„4. „biologický odpad“ je biologicky rozložite¾-

ný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a 
kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, 
stravovacích a maloobchodných zariadení, 
porovnate¾ný odpad z potravinárskych závo-
dov a iný odpad s podobnými vlastnos ami 
biologickej rozložite¾nosti, ktorý vykazuje 
porovnate¾nú povahu, zloženie a množ-
stvo;“;

d) vkladá sa tento bod 4a:
„4a. „stavebný a demolaèný odpad“ je odpad 

zaradený do kategórií stavebného a demo-
laèného odpadu uvedených v zozname od-
padu prijatom pod¾a èlánku 7;“;

e) bod 16 sa nahrádza takto:
„16. „príprava na opätovné použitie“ sú èinnosti 

zhodnocovania súvisiace s kontrolou, èiste-
ním alebo opravou, pri ktorých sa odpad, vý-
robky alebo zložky výrobkov, ktoré vyzbieral 
uznaný prevádzkovate¾ prípravy na opätovné 
použitie alebo sa vyzbierali v rámci systému 
vratných záloh, pripravia, aby sa opätovne 
použili bez akéhoko¾vek iného predbežného 
spracovania;“;

f) vkladajú sa tieto body 17a a 17b:
„17a. „koneèný proces recyklácie“ je proces re-

cyklácie, ktorý sa zaèína, keï už nie je po-
trebné žiadne ïalšie mechanické triedenie 
a odpadové materiály vstupujú do výrobné-
ho procesu a skutoène sa z nich opätovne 
vyrobia výrobky, materiály alebo látky;

17b. „spätné zasypávanie“ sú èinnosti zhodnoco-
vania, pri ktorých sa vhodný odpad používa 
na úèely rekultivácie vo vy ažených oblas-
tiach alebo na technické úèely pri terénnych 
úpravách alebo stavebné úèely namiesto 
iných neodpadových materiálov, ktoré by sa 
inak použili na daný úèel;“.

3. V èlánku 4 sa dopåòa tento odsek 3:
 „3. Èlenské štáty využívajú primerané hospo-

dárske nástroje na poskytovanie stimulov na 
uplatòovanie hierarchie odpadového hospo-
dárstva.

 Èlenské štáty Komisii oznámia konkrétne ná-
stroje zavedené v súlade s týmto odsekom do 
[insert date eighteen months after the entry 
into force of this Directive] a následne každých 
pä  rokov po uvedenom dátume.“

4. Èlánok 5 sa mení takto:
a) v odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:
 „1. Èlenské štáty zabezpeèia, aby sa látky ale-

bo veci ako výsledky výrobného procesu, kto-
rého prvotným úèelom nie je výroba daných 
látok alebo vecí, nepovažovali za odpad ale 
ved¾ajší produkt v prípadoch, keï sú splnené 
tieto podmienky:“;

b) odsek 2 sa nahrádza takto:
 „2. Komisia je splnomocnená prijíma  v súla-

de s èlánkom 38a delegované akty s cie¾om 
stanovi  podrobné kritériá uplatòovania pod-
mienok stanovených v odseku 1 na konkrétne 
látky alebo veci.“;

c) dopåòa sa tento odsek 3:
 „3. Èlenské štáty oznámia Komisii technické 

predpisy prijaté pod¾a odseku 1 v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2015/1535/ES z 9. septembra 2015, ktorou 
sa stanovuje postup pri poskytovaní informá-
cií v oblasti technických predpisov a pravidiel 
vz ahujúcich sa na služby informaènej spoloè-
nosti(*), v prípadoch, keï sa to vyžaduje v uve-
denej smernici.

(*) Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s.1.“

5. Èlánok 6 sa mení takto:
a) odsek 1 sa mení takto:
i) úvodná veta a písmeno a) sa nahrádzajú takto:
 „1. Èlenské štáty zabezpeèia, aby sa pri od-

pade, pri ktorom sa vykonala èinnos  zhodno-
covania, vychádzalo z predpokladu, že prestal 
by  odpadom, ak spåòa tieto podmienky:

 a) látku alebo vec možno použi  na konkrétne 
úèely;“;

sobiacich v oblasti nakladania s odpadom, 
miestnych orgánov a v prípade potreby aj 
uznaných prevádzkovate¾ov prípravy na opä-
tovné použitie,

– stanovili merate¾né ciele nakladania s od-
padom v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva zamerané na dosiahnutie mi-
nimálne kvantitatívnych cie¾ov relevantných 
pre systém, ako sa stanovuje v tejto smernici, 
smernici 94/62/ES, smernici 2000/53/ES, 
smernici 2006/66/ES a smernici 2012/19/
EÚ,

– zriadil systém podávania správ na zbieranie 
údajov o výrobkoch, ktoré na trh Únie uviedli 
výrobcovia, na ktorých sa vz ahuje rozšírená 
zodpovednos  výrobcu. Keï sa dané výrobky 
stanú odpadom, pomocou systému podáva-
nia správ sa zabezpeèí zhromaždenie údajov 
o zbere a spracovaní predmetného odpadu a 
v prípade potreby sa špecifikujú toky odpado-
vých materiálov,

– zabezpeèilo rovnaké zaobchádzanie s výrob-
cami výrobkov a ich nediskriminácia, aj vzh¾a-
dom na malé a stredné podniky.

2. Èlenské štáty prijmú potrebné opatrenia, kto-
rými zabezpeèia, aby držitelia odpadu, na ktorých 
sú zacielené systémy rozšírenej zodpovednosti 
výrobcu zriadené pod¾a èlánku 8 ods. 1, boli infor-
movaní o dostupných systémoch zberu odpadu a 
predchádzania zneèis ovaniu odpadom. Èlenské 
štáty takisto prijmú opatrenia na vytvorenie stimu-
lov pre držite¾ov odpadu, aby sa zapojili do zavede-
ných systémov triedeného zberu, predovšetkým, 
vo vhodných prípadoch, v podobe hospodárskych 
stimulov alebo predpisov.
3. Èlenské štáty prijmú potrebné opatrenia na 
zabezpeèenie toho, aby organizácia zriadená na 
vykonávanie povinností vyplývajúcich z rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu v mene výrobcov výrobku:
a)  mala jasne vymedzený rozsah pôsobnosti 

vzh¾adom na zemepisné územie, výrobky a 
materiály;

b)  mala prevádzkové a finanèné prostriedky po-
trebné na plnenie svojich povinností vyplývajú-
cich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

c)  zaviedla primeraný mechanizmus sebakon-
troly, podporovaný pravidelnými nezávislými 
auditmi na posúdenie:
– finanèného riadenia organizácie vrátane 

dodržiavania podmienok stanovených v 
odseku 4 písm. a) a b),

– kvality zozbieraných a nahlásených úda-
jov v súlade s odsekom 1 tre ou zaráž-
kou a požiadavkami nariadenia (ES) è. 
1013/2006;

d)  uverejnila dostupné informácie o:
– svojich vlastníckych pomeroch a èlenstve,
– finanèných príspevkoch, ktoré platia vý-

robcovia,
– postupe výberu prevádzkovate¾ov naklada-

nia s odpadom.
4. Èlenské štáty prijmú potrebné opatrenia, kto-
rými zabezpeèia, aby finanèné príspevky, ktoré 
výrobca platí v rámci plnenia svojich povinností 
vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu:
a)  pokrývali všetky náklady nakladania s odpa-

dom pri výrobkoch, ktoré uvádza na trh v Únii 
vrátane:
– nákladov na triedený zber, èinností trie-

denia a spracovania vyžadovaných na 
dosiahnutie cie¾ov nakladania s odpadom 
uvedených v odseku 1 druhej zarážke, 
prièom sa zoh¾adòujú príjmy z opätovného 
použitia alebo predaja druhotných surovín 
z ich výrobkov,

– nákladov na poskytovanie primeraných 
informácií držite¾om odpadu v súlade s od-
sekom 2,

– nákladov na zhromažïovanie a nahlaso-
vanie údajov v súlade s odsekom 1 tre ou 
zarážkou;

b)  boli stanovené na základe skutoèných nákla-
dov pri skonèení životnosti jednotlivých výrob-
kov alebo skupín podobných výrobkov, prièom 
je potrebné zoh¾adni  predovšetkým ich opä-
tovnú použite¾nos  a recyklovate¾nos ;

ii) druhý pododsek sa vypúš a;
b) odseky 2, 3 a 4 sa nahrádzajú takto:
 „2. Komisia je splnomocnená prijíma  v súlade 

s èlánkom 38a delegované akty s cie¾om sta-
novi  podrobné kritériá uplatòovania podmie-
nok stanovených v odseku 1 na urèitý odpad. 
Uvedené podrobné kritéria v prípade potreby 
zahàòajú aj limitné hodnoty pre zneèis ujúce 
látky a zoh¾adòujú sa v nich všetky prípadné 
nepriaznivé vplyvy látky alebo veci na životné 
prostredie.

 3. Odpad, pri ktorom sa v súlade s odsekom 1 
vychádza z predpokladu, že prestal by  odpa-
dom, možno považova  za pripravený na opä-
tovné použitie, recyklovaný alebo zhodnotený 
na úèely výpoètu dosahovania cie¾ov stano-
vených v tejto smernici, smernici 94/62/ES, 
smernici 2000/53/ES, smernici 2006/66/
EC a smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2012/19/EÚ(*), ak sa pri òom vykonala prí-
prava na opätovné použitie, recyklácia alebo 
zhodnotenie v súlade s uvedenými smernica-
mi.

 4. Èlenské štáty oznámia Komisii technické 
predpisy prijaté pod¾a odseku 1 v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2015/1535/ES v prípadoch, v ktorých sa to 
v uvedenej smernici vyžaduje.

(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektric-
kých a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ 
L 197, 24.7.2012, s. 38).“

6. Èlánok 7 sa mení takto:
a) V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:
 „1. Komisia je splnomocnená v súlade s èlán-

kom 38a prijíma  delegované akty s cie¾om 
stanovi  zoznam odpadov.“;

b) odsek 5 sa vypúš a.

7. Èlánok 8 sa mení takto:
a) v odseku 1 sa dopåòa tento pododsek:
 „Takéto opatrenia môžu takisto zahàòa  za-

vedenie systémov rozšírenej zodpovednosti 
výrobcu, v ktorých sa vymedzia konkrétne 
prevádzkové a finanèné povinnosti výrobcov 
výrobkov.“;

b) v odseku 2 sa druhá veta nahrádza takto:
 „Takéto opatrenia môžu slúži  okrem iného 

na podporu vývoja, výroby a odbytu výrobkov, 
ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie, kto-
ré sú trvanlivé z technického h¾adiska a ktoré 
sú po tom, ako sa stanú odpadom, vhodné na 
opätovné použitie a recykláciu s cie¾om umož-
ni  správne uplatòovanie hierarchie odpadové-
ho hospodárstva. V týchto opatreniach by sa 
mal zoh¾adni  vplyv výrobkov poèas celého ich 
životného cyklu.“;

c) dopåòa sa tento odsek 5:
 „5. Komisia organizuje výmenu informácií me-

dzi èlenskými štátmi a aktérmi zapojenými do 
systémov zodpovednosti výrobcov o praktic-
kom vykonávaní požiadaviek vymedzených v 
èlánku 8a a o najlepších postupoch na zabez-
peèenie primeraného riadenia systémov roz-
šírenej zodpovednosti výrobcu a cezhraniènej 
spolupráce v rámci nich. Zahàòa to okrem iné-
ho výmenu informácií o organizaèných èrtách 
a monitorovanie organizácií pôsobiacich v ob-
lasti zodpovednosti výrobcu, výber prevádzko-
vate¾ov nakladania s odpadom a predchádza-
nie zneèis ovaniu odpadom. Komisia uverejní 
výsledky výmeny informácií.“.

8. Vkladá sa tento èlánok 8a:
„Èlánok 8a

Všeobecné požiadavky na systémy rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu

1. Èlenské štáty zabezpeèia, aby sa v systémoch 
rozšírenej zodpovednosti výrobcu zriadených v sú-
lade s èlánkom 8 ods. 1:
– jednoznaène vymedzili úlohy a oblasti zodpo-

vednosti výrobcov výrobkov, ktorí umiestòujú 
tovar na trh v Únii, organizácií vykonávajúcich 
v ich mene rozšírenú zodpovednos  výrobcu, 
súkromných alebo verejných subjektov pô-
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c)  boli založené na optimalizovaných nákladoch 
na poskytnuté služby v prípadoch, keï sú za 
vykonávanie prevádzkových úloh v systéme 
rozšírenej zodpovednosti výrobcu zodpovední 
verejní prevádzkovatelia nakladania s odpa-
dom.

5. Èlenské štáty vytvoria primeraný rámec mo-
nitorovania a presadzovania predpisov s cie¾om 
zabezpeèi , aby si výrobcovia výrobkov plnili po-
vinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti vý-
robcu, aby sa prostriedky využívali náležitým spô-
sobom a aby všetci aktéri zapojení do uplatòovania 
systému nahlasovali spo¾ahlivé údaje.
Ak na území jedného èlenského štátu povinnosti 
vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v 
mene výrobcov vykonávajú viaceré organizácie, 
daný èlenský štát zriadi nezávislý orgán, ktorý 
bude dohliada  na vykonávanie povinností vyplýva-
júcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu.
6. Èlenské štáty vytvoria platformu na zabezpeèe-
nie pravidelného dialógu medzi zainteresovanými 
stranami zapojenými do uplatòovania rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu vrátane súkromných alebo 
verejných subjektov pôsobiacich v oblasti nakla-
dania s odpadom, miestnych orgánov a v prípade 
potreby aj uznaných prevádzkovate¾ov prípravy na 
opätovné použitie.“
7. Èlenské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabez-
peèia, aby systémy rozšírenej zodpovednosti vý-
robcu zriadené pred [insert date eighteen months 
after the entry into force of this Directive] dosiahli 
súlad s ustanoveniami tohto èlánku do 24 mesia-
cov od uvedeného dátumu.“

9. Èlánok 9 sa nahrádza takto:
„Èlánok 9

Predchádzanie vzniku odpadu
1. Èlenské štáty prijmú opatrenia na predchádza-
nie vzniku odpadu. Tieto opatrenia sú zamerané:
– na podporu používania výrobkov z efektívne 

využitých zdrojov, ktoré sú trvácne, možno ich 
opravi  a sú recyklovate¾né,

– na urèovanie výrobkov, ktoré sú hlavným zdro-
jom surovín mimoriadne dôležitých pre hospo-
dárstvo Únie, pri ktorých existuje znaèné riziko 
nedostatku zásobovania týmito surovinami, a 
na zameranie sa na dané výrobky s cie¾om za-
bráni  tomu, aby sa predmetné materiály stali 
odpadom,

– podporu vytvárania systémov propagácie èin-
ností opätovného použitia predovšetkým elek-
trických a elektronických zariadení, textílií a 
nábytku,

– zníženie miery vzniku odpadu v postupoch 
súvisiacich s priemyselnou výrobou, ažbou 
nerastov, stavebnými a demolaènými èinnos-
ami, prièom je potrebné zoh¾adni  najlepšie 

dostupné techniky,
– zníženie miery vzniku potravinového odpadu v 

prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, maloob-
chodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráci-
ách a stravovacích službách, ako aj v domác-
nostiach.

2. Èlenské štáty monitorujú a posudzujú vykoná-
vanie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu. 
Na tento úèel používajú primerané kvalitatívne a 
kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa vz ahujú 
predovšetkým na množstvo zneškodneného alebo 
energeticky zhodnoteného komunálneho odpadu 
na obyvate¾a.
3. Èlenské štáty monitorujú a posudzujú vykoná-
vanie svojich opatrení na predchádzanie vzniku 
potravinového odpadu, a na tento úèel urèujú 
množstvo potravinového odpadu na základe me-
todík stanovených pod¾a odseku 4.
4. Komisia môže prija  vykonávacie akty, v ktorých 
stanoví ukazovatele merania celkového pokroku 
dosiahnutého pri vykonávaní opatrení na pred-
chádzanie vzniku odpadu. S cie¾om zabezpeèi  
jednotné urèovanie úrovní potravinového odpadu 
Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví 
spoloènú metodiku vrátane minimálnych požia-
daviek na kvalitu. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom uvedeným v èlánku 
39 ods. 2.
5. Európska environmentálna agentúra každo-
roène vydáva správu s opisom vývoja situácie pri 

predchádzaní vzniku odpadu za každý èlenský 
štát a Európsku úniu ako celok, vrátane oddelenia 
vzniku odpadu od hospodárskeho rastu, a o pre-
chode na obehové hospodárstvo.“

10. Èlánok 11 sa mení takto:
a) v odseku 1 sa prvý a druhý pododsek nahrá-
dzajú takto:
 „1. Èlenské štáty prijmú vhodné opatre-

nia na podporu èinností prípravy na opätovné 
použitie, najmä prostredníctvom podpory vy-
tvárania sietí opätovného využívania a opravy, 
poskytovania podpory pre takéto siete a u¾ah-
èenia prístupu takýchto sietí k miestam zberu 
odpadu a prostredníctvom podpory využívania 
hospodárskych nástrojov, kritérií na obstará-
vanie, kvantitatívnych cie¾ov alebo iných opat-
rení

 Èlenské štáty prijmú opatrenia na podporu vy-
sokokvalitnej recyklácie a na tento úèel zriadia 
systémy triedeného zberu v prípadoch, keï je 
technicky, environmentálne a hospodársky re-
alizovate¾ný a vhodný, aby sa splnili potrebné 
kvalitatívne normy pre príslušné oblasti recyk-
lácie a dosiahli ciele stanovené v odseku 2.“;

b) v odseku 1 sa vkladá tento pododsek:
 „Èlenské štáty prijmú opatrenia na podporu 

systémov triedenia stavebného a demolaèné-
ho odpadu a takisto minimálne týchto materiá-
lov: dreva, agregátov, kovu, skla a sadry.“;

c) v odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b)  do roku 2020 sa zvýši miera prípravy sta-

vebného a demolaèného odpadu, ktorý 
nie je nebezpeèný, na opätovné použitie, 
miera jeho recyklácie a jeho využitia na 
spätné zasypávanie, s výnimkou prirodze-
ne sa vyskytujúceho materiálu definované-
ho v kategórii 17 05 04 v zozname odpa-
dov, najmenej na 70 % pod¾a hmotnosti;“;

d) v odseku 2 sa dopåòajú tieto písmená c) a d):
„c)  do roku 2025 sa zvýši miera prípravy na 

opätovné použitie a miera recyklácie ko-
munálneho odpadu najmenej na 60 % 
pod¾a hmotnosti;

d)  do roku 2030 sa zvýši miera prípravy na 
opätovné použitie a miera recyklácie ko-
munálneho odpadu najmenej na 65 % 
pod¾a hmotnosti.“;

e) odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:
 „3. Estónsku, Grécku, Chorvátsku, Lotyš-

sku, Malte, Rumunsku a Slovensku sa môže 
na dosiahnutie cie¾ov uvedených v odseku 2 
písm. c) a d) poskytnú  dodatoèných pä  ro-
kov. Èlenský štát oznámi Komisii svoj úmysel 
využi  toto ustanovenie najneskôr 24 mesiacov 
pred termínmi stanovenými v odseku 2 písm. 
c) a d). V prípade predåženia lehoty èlenský 
štát prijme potrebné opatrenia zamerané na 
zvýšenie miery prípravy na opätovné použitie 
a miery recyklácie komunálneho odpadu na 
minimálne 50 % do roku 2025 a minimálne na 
60 % do roku 2030.

 K oznámeniu èlenský štát pripojí plán vyko-
návania, v ktorom uvedie opatrenia potrebné 
na zabezpeèenie súladu s cie¾mi do nového 
termínu. Plán musí obsahova  aj podrobný har-
monogram na vykonanie navrhovaných opat-
rení a posúdenie ich oèakávaných vplyvov.

 4. Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 
preskúma cie¾ stanovený v odseku 2 písm. d) 
s cie¾om zvýši  ho a zváži stanovenie cie¾ov pre 
iné toky odpadu. Na tento úèel Komisia zašle 
Európskemu parlamentu a Rade svoju správu, 
ku ktorej sa v prípade potreby pripojí návrh.“;

 f) odsek 5 sa vypúš a.

11. Vkladá sa tento èlánok 11a:
„Èlánok 11a

Pravidlá výpoètu dosahovania cie¾ov 
stanovených v èlánku 11

„1. Na úèely výpoètu, èi sa dosiahli ciele stano-
vené v èlánku 11 ods. 2 písm. c) a d) a èlánku 11 
ods. 3
a)  je hmotnos  recyklovaného komunálneho od-

padu hmotnos ou vstupného odpadu privá-
dzaného do koneèného procesu recyklácie;

b)  je hmotnos  komunálneho odpadu pripravené-
ho na opätovné použitie hmotnos ou komunál-
neho odpadu, ktorý zhodnotil alebo vyzbieral 
uznaný prevádzkovate¾ prípravy na opätovné 
použitie a pri ktorom sa vykonali všetky po-
trebné èinnosti súvisiace s kontrolou, èiste-
ním alebo opravou, aby sa umožnilo opätovné 
použitie bez potreby ïalšieho triedenia alebo 
iného predbežného spracovania;

c)  èlenské štáty môžu zahrnú  výrobky a zložky, 
ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní 
prevádzkovatelia prípravy na opätovné pou-
žitie alebo sa naò pripravili v rámci systémov 
vratných záloh. Èlenské štáty na výpoèet upra-
venej miery komunálneho odpadu pripravené-
ho na opätovné použitie a recyklovaného ko-
munálneho odpadu pri zoh¾adnení hmotnosti 
výrobkov a zložiek pripravených na opätovné 
použitie použijú overené údaje od prevádzko-
vate¾ov a vzorec stanovený v prílohe VI.

2. Komisia s cie¾om zabezpeèi  harmonizované 
podmienky uplatòovania odseku 1 písm. b) a c) a 
prílohy VI prijme v súlade s èlánkom 38a delego-
vané akty, v ktorých stanoví minimálne kvalitatívne 
a prevádzkové požiadavky na urèenie uznaných 
prevádzkovate¾ov prípravy na opätovné použitie 
alebo systémov vratných záloh vrátane osobitných 
pravidiel zberu, overovania a nahlasovania údajov.
3. Odchylne od odseku 1 možno hmotnos  vý-
stupu triediacich èinností nahlási  ako hmotnos  
recyklovaného komunálneho odpadu za predpo-
kladu, že:
a)  sa takýto výstupný odpad privádza do koneè-

ného procesu recyklácie;
b)  hmotnos  materiálov alebo látok, pri ktorých 

sa nevykonáva koneèný proces recyklácie a 
ktoré sa zneškodòujú alebo energeticky zhod-
nocujú, zostáva pod úrovòou 10 % celkovej 
hmotnosti, ktorá sa má nahlási  ako recyklova-
ná.

4. Èlenské štáty zavedú úèinný systém kontrol 
kvality a vysledovate¾nosti komunálneho odpadu 
v záujme zabezpeèenia spåòania podmienok sta-
novených v odseku 3 písm. a) a b). Systém môže 
pozostáva  buï z elektronických registrov vytvore-
ných pod¾a èlánku 35 ods. 4), technických špeci-
fikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu 
alebo rovnocenného opatrenia na zabezpeèenie 
spo¾ahlivosti a presnosti zhromaždených údajov o 
recyklovanom odpade.
5. Èlenské štáty môžu na úèely výpoètu, èi sa do-
siahli ciele stanovené v èlánku 11 ods. 2 písm. c) a 
d) a èlánku 11 ods. 3, zoh¾adni  recykláciu kovov, 
ktorá sa vykonáva v súvislosti so spa¾ovaním, v po-
mere k podielu spa¾ovaného komunálneho odpa-
du, za predpokladu, že recyklované kovy spåòajú 
urèité požiadavky na kvalitu.
6. Komisia s cie¾om zabezpeèi  harmonizované 
podmienky uplatòovania odseku 5 prijme v súlade 
s èlánkom 38a delegované akty, v ktorých stanoví 
spoloènú metodiku výpoètu hmotnosti kovov, kto-
ré sa recyklovali v súvislosti so spa¾ovaním, vráta-
ne kritérií kvality recyklovaných kovov.
7. Odpad zaslaný do iného èlenského štátu na 
úèely prípravy na opätovné použitie, recyklácie 
alebo spätného zasypávania v predmetnom inom 
èlenskom štáte možno zapoèíta  k dosahovaniu 
cie¾ov stanovených v èlánku 11 ods. 2 a 3 len v 
èlenskom štáte, v ktorom sa odpad vyzbieral.
8. Odpad vyvezený z Únie urèený na prípravu na 
opätovné použitie alebo recykláciu možno zapo-
èíta  k dosahovaniu cie¾ov stanovených v èlánku 
11 ods. 2 a 3 len v èlenskom štáte, v ktorom sa 
vyzbieral, ak sú splnené podmienky odseku 4 a ak 
vývozca v súlade s nariadením (ES) è. 1013/2006 
môže dokáza , že zásielka odpadu spåòa požia-
davky uvedeného nariadenia a že spracovanie 
odpadu mimo Únie prebehlo za podmienok, ktoré 
sú rovnocenné s požiadavkami relevantných práv-
nych predpisov Únie v oblasti životného prostre-
dia.“.

12. Vkladá sa tento èlánok 11b:
„Èlánok 11b

Správa vèasného varovania
1. Komisia v spolupráci s Európskou environmen-
tálnou agentúrou vypracuje správu o pokroku pri 
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dosahovaní cie¾ov stanovených v èlánku 11 ods. 
2 písm. c) a d) a èlánku 11 ods. 3, a to najneskôr 
tri roky pred uplynutím každej lehoty stanovenej v 
uvedených ustanoveniach.
2. Správy uvedené v odseku 1 musia obsahova :
a)  odhad stavu dosahovania cie¾ov za každý 

èlenský štát;
b)  zoznam èlenských štátov, v prípade ktorých 

hrozí, že ciele nedosiahnu v príslušných leho-
tách, ku ktorému sú pripojené vhodné odporú-
èania pre dotknuté èlenské štáty.“

13. Èlánok 22 sa nahrádza takto:
 „Èlenské štáty zabezpeèia triedený zber biolo-

gického odpadu v prípadoch, keï je technic-
ky, environmentálne a hospodársky realizova-
te¾ný a vhodný, aby sa zabezpeèili relevantné 
kvalitatívne normy týkajúce sa kompostu a do-
siahli ciele stanovené v èlánku 11 ods. 2 písm. 
a), c) a d) a èlánku 11 ods. 3.

 V prípade potreby v súlade s èlánkami 4 a 13 
prijmú opatrenia na podporu:
a)  recyklácie vrátane kompostovania a diges-

cie biologického odpadu;
b)  spracovania biologického odpadu takým 

spôsobom, ktorý spåòa vysokú úroveò 
ochrany životného prostredia;

c)  používania environmentálne bezpeèných 
materiálov vytvorených z biologického od-
padu.“

14. V èlánku 26 sa dopåòajú tieto pododseky:
 „Èlenské štáty môžu oslobodi  príslušné orgá-

ny od povinnosti vies  register zariadení alebo 
podnikov vykonávajúcich zber alebo prepravu 
maximálne 20 ton odpadu, ktorý nie je nebez-
peèný, roène.

 Komisia môže v súlade s èlánkom 38a prija  
delegované akty s cie¾om upravi  hraniènú 
hodnotu množstiev odpadu, ktorý nie je ne-
bezpeèný.“

15. Èlánok 27 sa mení takto:
a) odsek 1 sa nahrádza takto:
 „1. Komisia je splnomocnená prijíma  v súlade 

s èlánkom 38a delegované akty stanovujúce 
minimálne technické normy pre èinnosti týka-
júce sa spracovania odpadu, ktoré si vyžadujú 
povolenie pod¾a èlánku 23, ak existujú dôkazy 
o tom, že by dané minimálne normy mali prí-
nos z h¾adiska ochrany zdravia ¾udí a životné-
ho prostredia.“;

b) odsek 4 sa nahrádza takto:
 „4. Komisia je splnomocnená prijíma  v súlade 

s èlánkom 38a delegované akty stanovujúce 
minimálne technické normy pre èinnosti, ktoré 
si vyžadujú registráciu pod¾a èlánku 26 písm. 
a) a b), ak existujú dôkazy o tom, že by dané 
minimálne normy znamenali prínos z h¾adiska 
ochrany zdravia ¾udí a životného prostredia, 
alebo by slúžili na predchádzanie narušeniu 
vnútorného trhu.“

16. Èlánok 28 sa mení takto:
a) odsek 3 sa mení takto:
i) písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)  existujúce systémy zberu odpadu a hlav-
né zariadenia na zneškodòovanie a zhod-
nocovanie odpadu vrátane akýchko¾vek 
osobitných opatrení pre odpadové oleje, 
nebezpeèný odpad, odpad obsahujúci 
významné množstvá surovín mimoriad-
ne dôležitých pre hospodárstvo Únie, pri 
ktorých existuje znaèné riziko nedostatku 
zásobovania, alebo toky odpadu, ktoré 
upravujú osobitné právne predpisy Únie;“;

ii) dopåòa sa toto písmeno f):
„f)  opatrenia na boj proti všetkým podobám 

zneèis ovania odpadu a na vyèistenie od 
všetkých typov odpadu.“;

b) odsek 5 sa nahrádza takto:
 „5. Programy odpadového hospodárstva mu-

sia by  v súlade s požiadavkami programova-
nia odpadového hospodárstva stanovenými v 
èlánku 14 smernice 94/62/ES a cie¾mi stano-
venými v èlánku 11 ods. 2 a 3 tejto smernice a 
požiadavkami v èlánku 5 smernice 1999/31/
ES.“

17. Èlánok 29 sa mení takto:

a) V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:
 „1. Èlenské štáty zavedú programy pred-

chádzania vzniku odpadu, v ktorých stanovia 
opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu v 
súlade s èlánkami 1, 4 a 9.“;

b) odseky 3 a 4 sa vypúš ajú.
18. V èlánku 33 sa odsek 2 nahrádza takto:
 „2. Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých 

stanoví formát na oznamovanie informácií o 
prijímaní daných plánov a programov a ich 
podstatných revíziách. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijímajú v súlade s postupom uvede-
ným v èlánku 39 ods. 2.“

19. Èlánok 35 sa mení takto:
a) odsek 1 sa nahrádza takto:
 „1. Zariadenia alebo podniky uvedené v èlán-

ku 23 ods. 1, pôvodcovia nebezpeèného 
odpadu a zariadenia a podniky, ktoré zbierajú 
alebo prepravujú nebezpeèný odpad v rám-
ci svojej profesionálnej èinnosti, alebo ktoré 
pôsobia ako obchodníci s nebezpeèným od-
padom, alebo jeho sprostredkovatelia, vedú 
chronologické záznamy o množstve, povahe a 
pôvode odpadu a prípadne aj mieste urèenia, 
frekvencii zberu, spôsobe prepravy a plánova-
nej metóde spracovania uvedeného odpadu. 
Dané informácie sprístupòujú príslušným or-
gánom prostredníctvom elektronického regis-
tra alebo registrov, ktoré sa majú vytvori  pod¾a 
odseku 4.“;

b) dopåòajú sa tieto odseky 4 a 5:
 „4. Èlenské štáty vytvoria elektronický register 

alebo koordinované registre na zaznamenáva-
nie údajov o nebezpeènom odpade uvedené 
v odseku 1, ktoré sa vz ahujú na celé geogra-
fické územie daného èlenského štátu. Takéto 
registre môžu vytvori  aj pre iné toky odpadu, 
predovšetkým pre toky odpadu, pre ktoré sú 
v právnych predpisoch Únie stanovené cie-
le. Èlenské štáty využívajú údaje o odpade, 
ktoré im poskytujú priemyselné subjekty v 
Európskom registri uvo¾òovania a prenosov 
zneèis ujúcich látok zriadenom na základe na-
riadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
è. 166/2006(*).

 5. Komisia môže prija  vykonávacie akty s cie-
¾om stanovi  minimálne podmienky prevádzky 
týchto registrov. Uvedené vykonávacie akty 
sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v 
èlánku 39 ods. 2.

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) è. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriade-
ní Európskeho registra uvo¾òovania a prenosov 
zneèis ujúcich látok, ktorým sa menia a dopåòajú 
smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. 
EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).“

20. V èlánku 36 sa odsek 1 nahrádza takto:
 „1. Èlenské štáty prijímajú potrebné opatrenia 

s cie¾om zakáza  zanechanie odpadu, neria-
dené skládkovanie odpadu alebo nekontrolo-
vané nakladanie s ním vrátane zneèis ovania 
odpadom.“

21. Èlánok 37 sa nahrádza takto:
„Èlánok 37

Podávanie správ
1. Èlenské štáty nahlasujú Komisii údaje o vyko-
návaní èlánku 11 ods. 2 písm. a) až d) a èlánku 11 
ods. 3 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasie-
lajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka 
nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa 
nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súla-
de s odsekom 6. Prvá správa sa vz ahuje na údaje 
za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 
2020.
2. Èlenské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykoná-
vaní èlánku 9 ods. 4 písm. každé dva roky. Tieto 
údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od 
konca obdobia nahlasovania, za ktoré sa údaje 
zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanove-
nom Komisiou v súlade s odsekom 6. Prvá správa 
sa vz ahuje na obdobie od 1. januára 2020 do 31. 
decembra 2021.
3. Na úèely overenia súladu s èlánkom 11 ods. 2 
písm. b) sa údaje o množstve odpadu použitého 

na spätné zasypávanie musia v správach uvádza  
oddelene od údajov o množstve odpadu priprave-
ného na opätovné použitie alebo recyklovaného 
odpadu. Opätovné spracovanie odpadu na mate-
riály, ktoré sa majú použi  na èinnosti spätného za-
sypávania, sa oznamuje ako spätné zasypávanie.
4. K údajom, ktoré èlenské štáty oznamujú v sú-
lade s týmto èlánkom, musí by  pripojená správa 
o kontrole kvality a správa o opatreniach prijatých 
pod¾a èlánku 11a ods. 4.
5. Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s 
týmto èlánkom a uverejní správu o výsledkoch pre-
skúmania. Táto správa musí obsahova  posúdenie 
systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodi-
ky použitej v èlenských štátoch, ako aj úplnosti, 
spo¾ahlivosti, vèasnosti a konzistentnosti údajov. 
Posúdenie môže obsahova  aj konkrétne odporú-
èania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri 
roky.
6. Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sta-
noví formát na nahlasovanie údajov pod¾a odsekov 
1 a 2 a na nahlasovanie èinností spätného zasypá-
vania. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v sú-
lade s postupom uvedeným v èlánku 39 ods. 2.“

22. Èlánok 38 sa nahrádza takto:
„1. Komisia môže vypracova  usmernenia k výkla-
du vymedzení pojmov zhodnocovanie a zneškod-
òovanie.
Komisia je splnomocnená prijíma  v súlade s èlán-
kom 38a delegované akty s cie¾om špecifikova  
uplatòovanie vzorca pre spa¾ovne, ktorý sa uvádza 
v prílohe II èasti R1. Môžu sa zoh¾adni  miestne 
klimatické podmienky, ako napr. tuhos  zimy a 
potreba kúrenia, pokia¾ ovplyvòujú množstvá ener-
gie, ktoré možno technicky využi  alebo vyrobi  vo 
forme elektrickej energie, kúrenia, chladenia ale-
bo spracovania pary. Môžu sa zoh¾adni  aj miestne 
podmienky najvzdialenejších regiónov uznaných v 
èlánku 349 tre om pododseku Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a území uvedených v èlánku 25 
Aktu o pristúpení z roku 1985.
2. Komisia je splnomocnená prijíma  v súlade s 
èlánkom 38a delegované akty s cie¾om zmeni  
prílohy I až V vzh¾adom na vedecký a technický 
pokrok.
3. Komisia je splnomocnená prijíma  v súlade s 
èlánkom 38a delegované akty potrebné na zmenu 
prílohy VI.“.

23. Vkladá sa tento èlánok 38a:
„Èlánok 38a

Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa ude¾uje právomoc prijíma  delegova-
né akty za podmienok stanovených v tomto èlán-
ku.
2. Komisii sa ude¾uje právomoc prijíma  delego-
vané akty uvedené v èlánku 5 ods. 2, èlánku 6 
ods. 2, èlánku 7 ods. 1, èlánku 11a ods. 2, èlánku 
11a ods. 6, èlánku 26, èlánku 27 ods. 1, èlánku 
27 ods. 4, èlánku 38 ods. 1, èlánku 38 ods. 2 a 
èlánku 38 ods. 3 na dobu neurèitú od [enter date 
of entry into force of this Directive].
3. Delegovanie právomocí uvedených v èlánku 5 
ods. 2, èlánku 6 ods. 2, èlánku 7 ods. 1, èlánku 
11a ods. 2, èlánku 11a ods. 6, èlánku 26, èlánku 
27 ods. 1, èlánku 27 ods. 4, èlánku 38 ods. 1, 
èlánku 38 ods. 2 a èlánku 38 ods. 3 môže Eu-
rópsky parlament alebo Rada kedyko¾vek odvola . 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukonèuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v òom uvádza. Rozhodnutie 
nadobúda úèinnos  dòom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie ale-
bo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v òom urèený. 
Nie je ním dotknutá platnos  delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli úèinnos .
4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneï po pri-
jatí súèasne Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý pod¾a èlánku 5 ods. 2, 
èlánku 6 ods. 2, èlánku 7 ods. 1, èlánku 11a ods. 
2, èlánku 11a ods. 6, èlánku 26, èlánku 27 ods. 
1, èlánku 27 ods. 4, èlánku 38 ods. 1, èlánku 38 
ods. 2 a èlánku 38 ods. 3 nadobudne úèinnos , 
len ak Európsky parlament ani Rada voèi nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo 
dòa oznámenia uvedeného aktu Európskemu par-
lamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvede-
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nej lehoty Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevznies  námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predåži o dva mesiace.“

24. Èlánok 39 sa nahrádza takto:
„Èlánok 39

Postup výboru
1. Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v 
zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) è. 182/2011(*).
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatòuje sa 
èlánok 5 nariadenia (EÚ) è. 182/2011.

(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) è. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mecha-

nizmu, na základe ktorého èlenské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. 
v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“

25. Príloha VI sa dopåòa v súlade s prílohou k tejto 
smernici.

Èlánok 2
Transpozícia

1. Èlenské štáty uvedú do úèinnosti zákony, iné 
právne predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr 
[insert date eighteen months after the entry into 
force of this Directive]. Èlenské štáty bezodkladne 
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.
Èlenské štáty uvedú priamo v prijatých ustano-
veniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz 
na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia 

èlenské štáty.
2. Èlenské štáty oznámia Komisii znenie hlavných 
ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Èlánok 3
Nadobudnutie úèinnosti

Táto smernica nadobúda úèinnos  dvadsiatym 
dòom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európ-
skej únie.

Èlánok 4
Adresáti

Táto smernica je urèená èlenským štátom.
V Bruseli
Za Európsky parlament Za Radu
predseda   predseda

NEGATÍVNE DOPADY NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH

Kolektív

1. POVINNOS  ZAVIES  SPOPLATNENÝ ZBER 
DROBNÉHO STAVBEBNÉHO ODPADU SPÔSOBÍ 

VZNIK ÈIERNYCH SKLÁDOK

Zavedenie množstvového zberu drobného stavebného odpa-
du pod¾a nového zákona o odpadoch, ktorý vstúpil do plat-
nosti 1. januára tohto roka, môže vies  k vytváraniu èiernych 
skládok na území obcí a miest. Myslí si to bojnický mestský 
poslanec Tomáš Guniš (Smer-SD). Problémom je pod¾a neho 
mentalita ¾udí, ktorí nebudú ochotní za likvidáciu takéhoto od-
padu samostatne zaplati  a radšej ho nelegálne odvezú mimo 
zberný dvor. S návrhom, ako situáciu vyrieši , sa už obrátil aj 
na primátora Bojníc Františka Táma (Smer-SD). 

„Základná myšlienka nového zákona o odpadoch je dobrá, 
pretože tam dochádza k tomu, že štát preberá na seba cez 
Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) finanènú zod-
povednos  za likvidáciu a celý priebeh separácie jednotli-
vých prúdov odpadov, ako sú papier, sklo, plasty, kovooba-
ly a neobaly,“ uviedol Guniš. Problematický je však paragraf, 
pod¾a ktorého sú mestá a obce povinné zavies  množstvový 
zber drobného stavebného odpadu. „To môže vyvola  tro-
chu medzi ¾uïmi takú nevô¾u, že keï mám za nieèo plati , 
tak to zaènem vyváža  za domy, na miesta, ktoré sú mimo 
obce, a môžu zaèa  vznika  èierne skládky. Tieto èierne 

skládky, pokia¾ sú v katastri obce, èi už sú na pozemkoch 
obcí, alebo súkromných, musí potom obec sanova ,“ tvrdí. 

Na likvidáciu jedného kubického metra èiernej skládky treba 
pod¾a Guniša 100 eur, obèania ako takí vyprodukujú roène 
okolo 350 až 370 ton drobného stavebného odpadu. „Keby 
len desa  percent z nich bolo nezodpovedných, tak na lik-
vidáciu èiernej skládky pôjde 3500 eur. A toto sú peniaze, 
ktoré musia by  potom spätne zahrnuté do poplatku za ko-
munálny odpad v budúcom roku. Èiže na jednej strane to, 
èo ušetríme recykláciou, budeme na druhej strane nahrá-
dza  peniazmi, ktoré budú na likvidáciu èiernych skládok,“ 
poznamenal. 

Guniš si pod¾a svojich slov uvedomuje, že poplatok za likvi-
dáciu drobného stavebného odpadu mali obyvatelia doposia¾ 
zahrnutý v poplatku za zneškodnenie a odvoz komunálneho 
odpadu, problémom však pod¾a neho je mentalita ¾udí, ktorí si 
túto skutoènos  neuvedomia.  

„Jedným z riešení je zahrnú  drobný stavebný odpad medzi 
jednotlivé prúdy odpadov, ako je sklo, papier, plasty, kovo-
obaly a neobaly. Nech za ne preberie zodpovednos  štát,“ 
navrhol.   

S týmto návrhom sa bojnický mestský poslanec obrátil na pri-
mátora mesta, ktorý by mal problematiku v najbližšom období 
prerokova  s neformálnym združením primátorov miest hornej 
Nitry. Ak budú s návrhom súhlasi , spoloène sa s ním obrátia 
na Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). 

„Združenie miest a obcí Slovenska už pri schva¾ovaní avizo-
valo, že bude detailne sledova  aplikaènú prax a v prípade 
potreby bude iniciova  prípadné zmeny. Napokon, aj na ro-
kovaní Predsedníctva ZMOS na Štrbskom Plese (19.1.) sa 
tejto téme venovali starostovia a primátori s tým, že sa bu-
deme detailne zaobera  ïalším vývojom tak, aby tento zá-
kon mal èo najpriaznivejšie dosahy na životné prostredie aj 
financovanie odpadového hospodárstva z rozpoètov miest 
a obcí,“ reagoval na problematiku a návrh riešenia hovorca 
ZMOS-u Michal Kaliòák.  

Bojnické mestské zastupite¾stvo nový poplatok za množstvový 
zber drobného stavebného odpadu schválilo ešte vlani kon-
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com novembra. Ide o sumu na dolnej hranici, ktorú povo¾uje 
zákon, a to 0,02 eura za kilogram.

2. DOVOZCOVIA A VÝROBCOVIA PREMIETNU 
POPLATKY ZA LIKVIDÁCIU ODPADU DO CENY 

VÝROBKOV

Dovozcovia a výrobcovia premietnu poplatky za likvidáciu od-
padu do ceny výrobkov. Ukázali to posledné odhady Asociá-
cie podnikate¾ov v odpadovom hospodárstve (APOH). Týka sa 
to elektrozariadení, vozidiel, pneumatík, akumulátorov, ale aj 
obalov z papiera, plastov alebo skla a neobalových výrobkov. 
Na Slovensku zodpovedajú od zaèiatku roka za zber, odvoz, 
recykláciu a spracovanie odpadov.

„Cena, ktorú budú plati  za svoje výrobky uvedené na trh 
Organizácii zodpovednosti výrobcov, sa urèite zvýši,“ avizo-
val prezident asociácie Peter Krasnec. Nevedel ešte poveda , 
ako sa poplatky premietnu do cien.

Envirorezort si myslí opak a nepredpokladá, že sa poplatky 
spojené s likvidáciou a spracovaním odpadu odrazia na ce-
nách.

„O vytriedený odpad sa postará priamo výrobca, alebo v 
jeho zastúpení novovytvorené Organizácie zodpovednosti 
výrobcov. Ministerstvo nepredpokladá, že by rozšírená zod-
povednos  výrobcov a dovozcov viedla k zvyšovaniu cien 
výrobkov. Obce budú po uzavretí dohody s organizáciami 
povinné plati  len za vývoz zmesového komunálneho od-

padu a biologicky rozložite¾ného odpadu,“ povedal hovorca 
Ministerstva životného prostredia Maroš Stano.

Pod¾a predchádzajúceho zákona o odpadoch mal každý pô-
vodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou 
osobou – podnikate¾om a produkuje roène viac ako 10 ton 
nebezpeèných odpadov alebo 100 ton ostatných odpadov, 
povinnos  vypracova  vlastný program. V súèasnosti sa táto 
povinnos  už nevyžaduje. „V praxi to znamená zníženie ad-
ministratívnej zá aže pôvodcu odpadov,“ podèiarkol Stano.

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov je už v súèasnosti 
zavedený pre obaly, elektrozariadenia, batérie a akumuláto-
ry. Novým zákonom o odpadoch sa rozšírená zodpovednos  
výrobcov zavedie aj na tie komodity, za ktoré sa v súèasnosti 
platí príspevok do Recyklaèného fondu. Konkrétne ide o staré 
vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky. K tomuto rozhodnu-
tiu došlo ministerstvo po dlhých rokovaniach so zástupcami 
priemyslu, ktorí pristúpili na zavedenie urèitých povinností, 
ktoré prekraèujú povinnosti kladené legislatívou EÚ.

„Na viacerých stretnutiach so zástupcami výrobcov a do-
vozcov komodít, ktorých sa táto zmena dotýka, bolo z ich 
strany deklarované, že sa v plnej miere postarajú o odpady 
z výrobkov, ktoré uvádzajú na trh Slovenskej republiky,“ po-
vedal Stano. V praxi to pod¾a envirorezortu bude znamena , že 
výrobcovia plne sa hlásiaci k prevzatiu zodpovednosti za pro-
dukty uvádzané na trh SR, vo výraznej miere u¾avia obciam a 
mestám, ktoré v súèasnosti mnohokrát s ve¾kými problémami 
riešia nakladanie s komunálnymi odpadmi na svojom území.

Zdroj: TASR

IMPLEMENTÁCIA NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, SANÁCIA ENVIROZÁ AŽÍ 
A NOVÝ VODNÝ PLÁN

Kolektív

1. ENVIROREZORT BILANCOVAL MINULÝ ROK – 
NASTAVIL NOVÉ PODMIENKY PRE ODPAD

Uplynulý rok v envirorezorte bol pod¾a ministra Petra Žigu 
(Smer-SD) dynamický. „Schválili sme pre náš rezort zákon 
roka, možno volebného obdobia, to je zákon o odpadoch, 
kde úplne nanovo nastavujeme podmienky a fungovanie 
odpadového hospodárstva v SR,“ zhodnotil. Poukazuje tiež 
na razantný prístup k prácam na protipovodòových opatre-
niach. Verí, že životné prostredie sa podarilo dosta  viac do 
popredia záujmu ¾udí aj vlády.

Žiga èelil na konci roku 2015 v parlamente prvému pokusu o 
odvolávanie, a to pre kauzu kompa cez Dunaj. „Rozumiem, 
že sa nachádzame v predvolebnom období, ale myslím, že 
všetko by malo ma  svoju slušnos , mantinely, hranice a 
myslím si, že opozícia, zastúpená hlavne jednou politickou 
stranou tieto hranice prekroèila,“ skonštatoval. Tvrdí, že v ta-
kom suteréne ako v súèasnosti parlament ešte od roku 1993 
nebol. „Všetko by malo by  na báze argumentov a riešenia 
za stolom a nie na báze vykrikovania klamstiev.“

On sám je s odpoètom vo svojom rezorte spokojný, ako hovo-
rí, hlavné ciele sa podarilo splni . „Ja som robil svoju prácu 

a samozrejme, kto robí, robí aj chyby. Ja nehovorím, že to 
bolo všetko bezproblémové, ale myslím si, že hlavné ciele a 
veci, ktoré sme si predsavzali, že urobíme, sme zvládli. Keï 
budeme odpoèítava  nielen tento rok, ale aj celé štyri roky, 
veci, ktoré sme mali v rámci programového vyhlásenia vlá-
dy za úlohu splni , myslím, že budeme môc  skonštatova , 
že sme všetky splnili,“ zhrnul.

Medzi najvýznamnejšie udalosti envirorezort radí návrat vod-
nej elektrárne Gabèíkovo po 20 rokoch do rúk štátu, respek-
tíve podniku Vodohospodárska výstavba. Tým sa mali napravi  
dôsledky „nevýhodnej“ privatizácie Slovenských elektrární. 
Rovnako presadenie spomínaného zákonu o odpadoch. Slo-
vensko sa tak má posunú  k moderným európskym krajinám, 
teda k separovaniu a recyklovaniu. V súèasnosti u nás väèšina 
odpadov konèí na skládkach, a to aj nelegálnych. Proti èier-
nym skládkam rezort poèas roka bojoval programom Ve¾kého 
upratovania Slovenska, v rámci ktorého si samosprávy na ich 
likvidáciu prerozdelili desa  miliónov eur.

Rozbehli sa aj práce na viacerých protipovodòových opat-
reniach, ochrana pred povodòami bola pod¾a ministerstva 
trestuhodne roky zaznávaná. Vlani vodohospodári dokonèili 20 
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protipovodòových stavieb. Ministerstvo sa zameralo na identi-
fikované kritické miesta, ktoré ohrozovala ve¾ká voda. V rámci 
nového operaèného programu je do roku 2020 vyèlenených 
na protipovodòovú ochranu ïalších asi 400 miliónov eur.

Ministerstvo tiež pripomína, že po prvý raz v histórii sa reálne za-
èalo systematické riešenie a sanácia desiatky rokov starých en-
vironmentálnych zá aží. Najproblémovejších je asi 300, nachá-
dzajú sa po celom Slovensku. Momentálne sa odstraòujú zá aže 
v 19 lokalitách. Prieskum, ktorý musí sanácii predchádza , už 
bol dokonèený v 141 lokalitách a v ïalších 54 sa pripravuje. 

Medzi plusy tiež envirorezort radí zonáciu Slovenského raja a 
dosiahnutie medzinárodnej klimatickej dohody.

2. VLÁDA SCHVÁLILA ŠTÁTNY PROGRAM SANÁCIE 
ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁ AŽÍ

Na riešenie environmentálnych zá aží je do roku 2021 potreb-
ných 210 miliónov eur. Najviac peòazí, 180 miliónov eur, treba 
na sanáciu zá aží, ïalšie si vyžiada prieskum èi monitoring lo-
kalít. Slovensko môže na tento úèel èerpa  eurofondy vo výške 
180 miliónov eur. Vyplýva to zo Štátneho programu sanácie 
environmentálnych zá aží, ktorý dnes schválila vláda.

V súèasnosti je v Informaènom systéme environmentálnych 
zá aží evidovaných 1963 lokalít. Z toho je 900 registrovaných 
ako pravdepodobná environmentálna zá až, 279 lokalít je po-
tvrdených ako envirozá až a 784 lokalít je registrovaných ako 
sanovaná, respektíve rekultivovaná lokalita. Medzi 26 najrizi-
kovejších, ktoré by sa mali likvidova , patria najmä zá aže v 
rušòových depách.

Odhaduje sa, že za ažené územia predstavujú okolo desa  
percent rozlohy Slovenska. Environmentálne zá aže sa na-
chádzajú najmä v areáloch priemyselných alebo ve¾kokapa-
citných po¾nohospodárskych podnikov. K únikom nebezpeè-
ných látok dochádzalo aj na nekontrolovaných skládkach 
nebezpeèných odpadov èi v nezabezpeèených skladoch 
pesticídov. Zneèistenie tiež spôsobila armáda i ažba neras-
tov. Pozostatok starých opustených skládok alebo odkalísk sa 
v niektorých lokalitách prejavuje zvýšenými hodnotami chlori-
dov, kyanidov, ale aj ropných látok èi arzénu v prostredí.

3. POD¼A NOVÉHO VODNÉHO PLÁNU PÔJDE 
NAJVIAC PEÒAZÍ DO REKONŠTRUKCIE 

VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ A ÈOV

Zlepšenie stavu vôd najneskôr do roku 2027 je cie¾om no-

vého Vodného plánu Slovenska, ktorý 13. januára schválila 
vláda. Vypracovanie súhrnného dokumentu vodného pláno-
vania vyplýva zo spoloènej vodnej politiky èlenských štátov 
Európskej únie a transpozície smernice o vode. Jej cie¾om je 
dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015, respektíve do 
roku 2027. Naplnenie jej cie¾ov si vyžiada stámilióny eur.

Najviac peòazí, takmer 750 miliónov eur, je pod¾a materiálu 
potrebných na výstavbu a rekonštrukciu verejnej kanalizácie, 
ako aj èistièiek odpadových vôd. Ïalších 420 miliónov eur sa 
odhaduje na protipovodòové opatrenia, potrebných je aj asi 
240 miliónov na ochranu vôd pred zneèistením z po¾nohos-
podárstva. 

Ochrana a starostlivos  o územia európskeho významu by si 
mali vyžiada  150 miliónov eur, hydromorfologické opatrenia 
94 miliónov eur a monitoring efektívneho využívania vody asi 
70 miliónov eur.

Materiál je aktualizáciou prvého Vodného plánu schváleného 
v roku 2010. K tomu Európska komisia neuplatnila zásadné 
výhrady, len navrhla odporúèania pre ïalší šes roèný plánova-
cí cyklus. Jeho schválenie umožní èerpanie eurofondov. Po-
èíta sa s tým, že práve z eurofondov by malo na zlepšovanie 
stavu vôd smerova  najviac peòazí.

Medzi problémy vodných tokov èi útvarov na Slovensku patrí 
napríklad zneèis ovanie živinami z obcí, kde ešte nie sú vy-
budované èistiarne alebo tie existujúce nefungujú dostatoène 
efektívne. Problémom sú aj po¾nohospodárske hnojivá, ne-
bezpeèenstvo pre kvalitu vôd predstavujú aj ftaláty produko-
vané priemyslom. Èistote vôd nenapomáhajú ani staré ekolo-
gické zá aže.

Zdroj: TASR

  CHEMICKÚ SKLÁDKU VO VRAKUNI BUDE SANOVA  ŠTÁT, PRÁCE 
SA ZAÈNÚ ASI NA JESEÒ

Kolektív

Bývalú skládku Chemických závodov Juraja Dimitrova v bra-
tislavskej mestskej èasti Vrakuòa bude sanova  ministerstvo 
životného prostredia. Mestskej èasti už bol doruèený list o 
ukonèení konania o urèovaní povinnej osoby – je òou štát. V 

súèasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie na re-
alizáciu sanácie a matematický model prúdenia podzemných 
vôd. Zaèiatok samotných prác sa zaène zrejme na jeseò tohto 
roka.
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V kauze skládka na Vlèích Horách padlo trestné oznámenie

„Na rokovaní vlády 13. januára boli schválené financie na 
likvidáciu environmentálnych zá aží vo výške 210 miliónov 
eur, na obdobie rokov 2016-2021,“ povedal v rámci odbor-
ného okrúhleho stola (27.1.2016) venovaného toxickej sklád-
ke vo Vrakuni štátny tajomník ministerstva životného prostre-
dia Vojtech Ferencz. 

Likvidácia tejto skládky pod¾a jeho slov patrí medzi celosloven-
ské priority. Envirorezort ju chce sanova  formou kapsulizácie. 
Zdroje zneèistenia sa tak zaizolujú. Náklady na takéto rieše-
nie problému by mali dosiahnu  20 až 24 miliónov eur. „Za-
èali sme v predstihu pripravova  projektovú dokumentáciu 
aj obstaráva  matematický model prúdenia podzemných 
vôd,“ povedal Ferencz. Zaèiatok samotných prác odhaduje 
na jeseò tohto roku.

Generálna riadite¾ka sekcie geológie a prírodných zdrojov mi-
nisterstva životného prostredia Vlasta Jánová poèas diskusie 
uviedla, že v priebehu marca budú ma  už hotový matematický 
model prúdenia podzemných vôd. Na základe neho sa zistí, 
ako budú prúdi  podzemné vody po realizácii sanácie skládky. 
„V projektovej dokumentácii sú navrhnuté viaceré metódy 
samotnej sanácie a budeme sa rozhodova , aký typ hyd-
raulickej bariéry zvolíme, aby kontaminované látky nepre-
sakovali do podzemných vôd,“ vysvetlila. Jedna z možností 
je vybudovanie betónovej steny.

Ministerstvo životného žiada pre sanáciu skládky doèasnú sta-
vebnú uzáveru. „Chcem pripomenú , že mestská èas  Vra-
kuòa v roku 2002 vydala zákaz používa  domové studne na 
polievanie zeleniny a ovocných stromov. Tento zákaz platí 
dodnes,“ upozoròuje starosta Vrakune Martin Kuruc. Zákaz 
sa týka aj pestovania zeleniny èi ovocia. Aj pri polievaní kon-
taminovanou vodou z lokálnej studne sa do ovzdušia uvo¾òu-
jú prchavé látky, ktoré sú nebezpeèné pre zdravie. Starosta 
uviedol, že vzh¾adom na rizikovú oblas  poèas svojho pôsobe-
nia od roku 2014 nevydal v danej lokalite ani jedno stavebné 
povolenie. Vrakuòa je pod¾a Kuruca pripravená zverejni  všet-
ky podklady k realizácii sanácie toxickej skládky, a to matema-

tický model prúdenia podzemných vôd aj samotnú projektovú 
dokumentáciu. Následne o nej na úrovni mestskej èasti ešte 
prebehne odborná diskusia.

Ministerstvo životného v auguste 2015 predstavilo výsledky 
rozsiahleho geologického prieskumu, ktorý na skládke pre-
biehal. Na základe neho skonštatovalo, že územie skládky 
predstavuje významné environmentálne i zdravotné riziko 
vyžadujúce si realizáciu sanaèných opatrení. Uviedlo, že 
zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove nie sú zatia¾ ohrozené 
a problém je lokálny, avšak je potrebné ho rieši . Geologický 
prieskum zároveò potvrdil dlhodobé podozrenia, že sa priamo 
na skládke pod povrchom nachádzajú vo vysokej koncentrácii 
látky ako pesticídy, herbicídy, benzény alebo arzén. Tieto látky 
sú pre ¾udí nebezpeèné.

Rozloha skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova, ktorá sa 
nachádza na rozhraní bratislavských mestských èastí Vrakuòa a 
Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 
kubických metrov odpadu, ktorý sa sem vyvážal z chemických 
závodov v 60. až takmer 80. rokoch minulého storoèia.

Zdroj: TASR

V KAUZE SKLÁDKA NA VLÈÍCH HORÁCH PADLO TRESTNÉ OZNÁMENIE

Kolektív

Environmentálna organizácia Greenpeace Slovensko podala 
dnes trestné oznámenie na neznámeho páchate¾a (25.1.) v 
súvislosti so skládkou odpadu Vlèie Hory – Hlohovec. 

„Podali sme na Generálnu prokuratúru SR trestné oznáme-
nie vo veci neoprávneného nakladania s odpadmi na sklád-
ke. Zodpovedné orgány dodnes neuviedli, aké chemikálie 
sa tam našli poèas zásahu zložiek Integrovaného záchran-
ného systému a Policajného zboru SR. Na náš podnet ne-
reagovala ani Slovenská inšpekcia životného prostredia. 
Nechceme, aby sa na túto kauzu zabudlo bez vyvodenia 
zodpovednosti,“ uviedla koordinátorka kampane Greenpea-
ce Slovensko Katarína Nikodemová. 

Polícia a ïalšie zložky zasahovali na hlohovskej skládke v no-
vembri 2015, kde v lokalite skladovania nebezpeèného odpa-

du odobrali vzorky. Celá skládka bola nieko¾ko dní pre vývoz 
odpadu zatvorená, mesto ju však už teraz znovu využíva a ma-
jitelia skládky pod¾a primátora Miroslava Kollára spred nieko¾-
kých týždòov avizovali záujem skládku rozšíri . 

Tesne po zásahu polície na skládke odpadu Vlèie hory experti 
Greenpeace odobrali vzorky vody a pôdy z jej bezprostred-
ného okolia. Vo vzorkách, ktoré analyzovalo nezávislé labora-
tórium Environmental Institute v Koši pri Prievidzi, sa potvrdil, 
ako informovala hovorkyòa organizácie Miroslava Ábelová, 
výskyt nebezpeèných chemikálií – napríklad zakázaných lá-
tok PCB, ale aj rôznych druhov priemyselných polutantov èi 
herbicídov, mnohé nieko¾konásobne prekraèovali najvyššie 
predpokladané koncentrácie bez škodlivých úèinkov pre eko-
systém. 
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„Existuje vážne podozrenie, že mnohé nebezpeèné látky, 
ktoré majú by  bezpeène uložené na skládke odpadu, uni-
kajú z areálu do životného prostredia. Nie je v poriadku, ak 
sú nebezpeèné látky mimo areálu skládky v takom rozsahu 
a v takých koncentráciách, aké sa potvrdili v našich vzor-
kách,“ uviedla po zverejnení analýzy Nikodemová.

Pod¾a advokátky Zuzany Èaputovej z Via Iuris, ktorá bude 
Greenpeace Slovensko v tejto veci zastupova , vzniká vzh¾a-
dom k výsledkom analýzy vzoriek vody a pôdy odobratých v 
bezprostrednej blízkosti skládky Vlèie hory podozrenie, že 
došlo k porušeniu ustanovení v tom èase platného zákona o 
odpadoch, ako aj podmienok integrovaného povolenia, kto-
rým bola prevádzka skládky povolená. Konaním neznámeho 
páchate¾a zároveò pod¾a nej došlo k výraznému zneèisteniu 
vôd a pôdy nachádzajúcich sa v okolí skládky. Je preto ve¾mi 
pravdepodobné, že zneèistenie bolo spôsobené jej prevádz-
kou. 

„Generálna prokuratúra by teda mala preveri , èi nedošlo k 
nakladaniu s odpadmi v rozpore so všeobecne záväzným 
právnym predpisom, a teda k naplneniu citovanej skutko-
vej podstaty trestného èinu - neoprávnené nakladanie s 
odpadmi,“ dodala hovorkyòa.

„V súvislosti so skládkou odpadu na Vlèích horách v Hlohov-
ci konajú orgány èinné v trestnom konaní viac ako pol roka,“ 
uviedla hovorkyòa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Pre-
dajòová v reakcii na podanie trestného oznámenia environmen-
tálnou organizáciou Greenpeace v zaèiatku tohto týždòa.

Pod¾a Predajòovej vyšetrovate¾ Krajského riadite¾stva Poli-
cajného zboru SR v Trnave zaèal trestné stíhanie vo veci pre 
trestný èin neoprávneného nakladania s odpadmi pod¾a § 
302 Trestného zákona už 7. júla 2015 a doposia¾ vo veci in-
tenzívne koná. 

„Dozor nad jeho postupom vykonáva Krajská prokuratúra 
v Trnave. Súbežne s trestným konaním sa realizujú aj opat-
renia prokuratúry na netrestnom úseku,“ uviedla hovorkyòa. 
„Generálny prokurátor SR venuje veci osobitnú pozornos . 
Priebeh a výsledky konania osobne sleduje, pretože je po-
trebné sa zaobera  najmä otázkou, èi uvedená skládka vô-
bec spåòa všetky zákonné predpoklady na jej prevádzku.

V prípade skládky na Vlèích horách vykonala polícia zásah na 
zaèiatku novembra minulého roka na skládke nebezpeèného 
odpadu. Experti Greenpeace odobrali ïalšie vzorky vody a 
pôdy z okolia skládky pre vlastnú analýzu, ktorá preukázala 
prítomnos  nebezpeèných látok, ktoré môžu unika  do život-
ného prostredia. Slovenská inšpekcia životného prostredia 
zistila na skládke bežného odpadu uskladòovanie nebezpeè-
ného odpadu a porušovanie zásad skládkovania bežného od-
padu. Skládku prevádzkuje Plastic People, s.r.o., Bratislava.

Zdroj: TASR

ŠTÁTNA PODPORA OZE V RÁMCI PROGRAMU „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“

Ing. Štefan Kuèa

1. V DECEMBRI SA ŠTÁTNA 
PODPORA PRE OZE MINULA 

ZA 4 DNI

Poukážky na podporu obnovite¾ných 
zdrojov energií (OZE) o ktoré mohli v rámci prvého kola do-
mácnosti žiada  SIEA (Slovenskú inovaènú a energetickú 
agentúru), sa prakticky minuli za štyri dni. Prvé kolo dotácii 
zaèalo 1. 12. 2015 a k 4. 12. 2015 už boli všetky prostriedky 
rezervované. Na stránke http://zelenadomacnostiam.sk/sk/
ziadost-o-poukazku/ sa v súèasnosti už nedá zaregistrova . 
Sumy, vyèlenené pre 1. kolo, sú už rezervované pre vydané 
poukážky. Pre Bratislavský kraj to bolo 470 000 eur a pre 
ostatné kraje 2,78 milióna eur. V prvom kole projektu Zelená 
domácnostiam bolo k dispozícii 7 % z celkovej vyèlenenej 
sumy, ktorá dosahuje 45 miliónov eur.

 – Najväèší záujem je v prvom kole o fotovoltické systémy 
urèené na výrobu elektriny, ku ktorým bolo prijatých 574 
žiadostí. 

 – O poukážky na solárne kolektory zabezpeèujúce ohrev 
vody požiadalo 472 domácností. 

 – Tepelné èerpadlá si chce da  aj vïaka poukážkam nain-
štalova  307 vlastníkov rodinných domov. 

 – Kotly na biomasu si zvolilo 100 žiadate¾ov.

Žiadosti bude znovu možné podáva  až v 2. kole, ktoré pre-
behne vo februári 2016 a malo by naò by  vyèlenených viac 
finanèných prostriedkov ako na prvé kolo. 

2. THERMO|SOLAR ZAZNAMENAL RAST 
OBJEDNÁVOK  NA OZE 

Poukážky na podporu pre Obnovite¾né zdroje energie (OZE), 
ktoré štát poskytuje obèanom prostredníctvom SIEA (Sloven-
ská inovaèná a energetická agentúra), až do výšky  50 % z 
nákladov na ich inštaláciu, koneène rozprúdili trh s týmito za-
riadeniami. Zaznamenal to aj najväèší slovenský výrobca sl-
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Štátna podpora OZE v rámci programu „Zelená domácnostiam“

neèných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., keï  sa 
po nieko¾koroènej stagnácii v závere minulého a zaèiatkom 
tohto roka pohol predaj zariadení pre využívanie OZE. 

„Po období dlhšieho útlmu predaja pre obèanov, ktorí odkla-
dali kúpu zariadení a èakali na avizovanú podporu od štátu 
pre využívanie OZE sa, s realizáciou projektu Zelená domác-
nostiam, v decembri pohol aj reálny predaj týchto zariade-
ní. Kým v predchádzajúcich mesiacoch sme predovšetkým 
mailom, telefonicky a osobne radili, aké systémy sú pre jed-
notlivé nehnute¾nosti najvýhodnejšie, od decembra ich už aj 
reálne predávame. Zatia¾ nejde o nejaké ve¾ké objemy, pre-
tože v prvom kole trvajúcom necelé štyri dni sa rýchlo minuli 
všetky poukážky a vyèlenené prostriedky predstavovali iba 
3,25 milióna eur. Taktiež má na rýchlos  realizácie zásadný 
vplyv súèasné, nie ve¾mi vhodné poèasie, predovšetkým pre 
práce na streche. Dúfame, že v druhom kole, ktoré by malo 
odštartova  v najbližších dòoch, bude k dispozícii podstat-
ne viac financií na poukážky ako v kole prvom,“ konštatoval 
Alfréd Gottas riadite¾ THERMO|SOLARU.

Dodal, že pod¾a stránky www.zelenadomacnostiam.sk, do-
mácnosti si registrovali poukážky na inštaláciu 1453 malých 
zariadení na využívanie obnovite¾ných zdrojov energie. Z toho 
o fotovoltické systémy urèené na výrobu elektriny bolo prija-
tých 574 žiadostí. O poukážky na solárne kolektory zabezpe-
èujúce ohrev vody požiadalo 472 domácností, na tepelné èer-
padlá 307 vlastníkov rodinných domov a na kotly na biomasu 
100 žiadate¾ov. Z týchto poukážok však bolo u SIEA spätne 
zaregistrovaných iba 1042, ostatné prepadli kvôli rôznym chy-
bám pri ich vystavovaní: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/
aktuality/siea-upozornuje-domacnosti-a-zhotovitelov-aby-
-skontrolovali-udaje-na-poukazkach/.

„Zo zverejnených èísel vidíme, že znaèná èas  záujemcov 
o slneèné kolektory, ktoré sú našim hlavným výrobným 
programom, prejavila záujem o naše výrobky èi už priamo 
u nás, alebo u našich inštalaèných partnerov. Pripisujeme 
to dobrému menu našich slneèných kolektorov, ich overe-
nej životnosti presahujúcej 40 rokov i výnimoènej záruke 
trvajúcej až 12 rokov. Dotované zariadenia môžu montova  
iba dodávatelia akceptovaní SIEA. Tí musia ma  uzatvorenú 
zmluvu s touto agentúrou, ktorá vytvorila aj register podpo-
rovaných výrobkov. THERMO|SOLAR zaregistroval v SIEA 
svoje zariadenia - medzi nimi aj 11 typov slneèných kolek-
torov, medzi prvými. Domácnostiam však dodáme nielen 
slneèné kolektory, ale aj fotovoltické (FV) panely na výrobu 
elektrickej energie, tepelné èerpadlá a kombinácie rôznych 
systémov priamo, alebo prostredníctvom siete akreditova-
ných inštalatérov,“ komentoval vývoj A. Gottas.

Ïalej upozornil obèanov aby nezmeškali druhé kolo žiadostí o 
poukážky. Poukážka síce platí iba 30 dní, ale to je termín pre 
jej uplatnenie u realizaènej firmy, nie na samotnú inštaláciu. 
Tá je vecou dohody medzi realizaènou firmou a zákazníkom 
a môže by  kedyko¾vek v priebehu 6 mesiacov odo dòa vy-
dania poukážky, resp. od dátumu uvedeného na poukážke. 
Štát bude prostredníctvom SIEA prepláca  obèanom až 50 % 
nákladov na inštaláciu zariadení do 10 kW. Roène tak môžu v 
rodinnom dome ušetri  napríklad až cca 200 eur za prípravu 
teplej vody pri využití solárneho systému z produkcie THER-

MO|SOLAR Žiar, s. r. o. Návratnos  systému bude so štátnou 
podporou iba cca 5-7 rokov, pritom overená životnos  solár-
neho systému z THERMO|SOLARU je 40 rokov.

Obèania by sa však skôr ako zaènú vypåòa  žiados , mali 
oboznámi  s podmienkami http://zelenadomacnostiam.sk/
sk/technicke-podmienky/ a odporúèaniami pre domácnosti 
http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/odporuca-
nia/. Na stránke nájdu aj podrobný návod, ako podporu získa  
http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/ako-pozia-
dat-o-poukazku/.

„Neèakajte na poslednú chví¾u a vyberte si už teraz zaria-
denie od overeného výrobcu a spo¾ahlivú realizaènú firmu. 
Prichystajte si aj všetky údaje o nehnute¾nosti, na ktorú 
chcete umiestni  zariadenie na OZE, vrátane údajov z ka-
tastra nehnute¾ností. V žiadosti musíte uvies  katastrálne 
územie, súpisné èíslo nehnute¾nosti uvedené na liste vlast-
níctva a èíslo listu vlastníctva. Stále sa nevie ko¾ko finan-
cií bude vyèlenené pre ïalšie kolo a registrácia žiadostí o 
podporu v druhom kole môže tiež trva  iba nieko¾ko dní. Je 
preto dobré ma  pokope všetky údaje, vrátane výberu zaria-
denia a nepodceni  ani výber realizaènej firmy. Napríklad 
pri rozostavanom dome, s ktorým budú stavbári meška , 
nemusí staèi  ani 6 mesaèná lehota na realizáciu poukáž-
ky,“ varoval A. Gottas.

V prípade solárneho systému a slneèných kolektorov z ak-
ciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dosta  
dotáciu vo výške 1233 až 1750 EUR, èo predstavuje 35–
50 % nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. 
THERMO|SOLAR, okrem toho, že je najväèším slovenským 
výrobcom slneèných kolektorov, poskytuje aj ïalšie služby a 
produkty súvisiace s OZE, napríklad komplexné poradenstvo 
a služby, ktoré sa týkajú využívania slneèných kolektorov, fo-
tovoltických (FV) panelov na výrobu elektrickej energie, tepel-
ných èerpadiel a kombinácie rôznych systémov. 

3. AJ FIRMA INSTA –PL ZVÝŠILA PREDAJ 
TEPELNÝCH ÈERPADIEL A KOLEKTOROV SO 

ŠTÁTNOU PODPOROU 

Vo februári bude vyhlásené druhé kolo registrácii na získanie 
poukážok na podporu obnovite¾ných zdrojov energií (OZE). 
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Presný dátum nie je známy, ale je predpoklad, že aj toto kolo 
bude krátke a preto by si mali všetci záujemcovia da  pozor, 
aby ho nezmeškali. V rámci prvého kola domácnosti žiadali o 
podporu SIEA (Slovenskú inovaènú a energetickú agentúru) 
prakticky iba štyri dni - od 1. 12. 2015 do 4. 12. 2015, kedy  
už boli všetky prostriedky vo výške 3,25 milióna eur rezervo-
vané. Pod¾a stránky www.zelenadomacnostiam.sk, domác-
nosti si registrovali poukážky na inštaláciu 1 453 malých za-
riadení na využívanie obnovite¾ných zdrojov energie. Z toho o 
fotovoltické systémy urèené na výrobu elektriny bolo prijatých  
574 žiadostí. O poukážky na solárne kolektory, zabezpeèu-
júce ohrev vody, požiadalo 472 domácností, na tepelné èer-
padlá 307 vlastníkov rodinných domov a na kotly na biomasu 
100 žiadate¾ov.

Ing. Peter Lehocký, konate¾ INSTA-PL, s.r.o., Prievidza, ktorá 
sa zaoberá chladením, vykurovaním, zdravotechnickými inšta-
láciami a rozvodmi plynu, hovorí: „Montova  dotované zaria-
denia môžu iba dodávatelia zo zoznamu SIEA, ktorí majú s 
agentúrou uzatvorenú zmluvu. Aby ste nezmeškali aj druhé 
kolo, obrá te sa èo najskôr napríklad na našu firmu INSTA, 
ktorá  spåòa všetky predpoklady na to, aby obèania mohli 
jej prostredníctvom èerpa  dotácie. Všeobecne možno po-
veda , že investova  do obnovite¾ných zdrojov so štátnou 
dotáciou až 50 % je výhodné, nie však vždy a za každú 
cenu je vhodné akéko¾vek technické riešenie. Toto všetko 
by ste mali ma  ujasnené ešte skôr, než sa prihlásite na 
stránku http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-po-
ukazku/. Pred vyplnením žiadosti si v spolupráci s našou 
firmou vyberte, aké technické zariadenie s akým výkonom, 
s akou cenou, od akého výrobcu si chcete da  inštalova . 
Nachystajte aj všetky údaje o nehnute¾nosti, na ktorú chce-
te umiestni  zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra 
nehnute¾ností. V žiadosti musíte uvies  katastrálne územie, 
súpisné èíslo nehnute¾nosti uvedené na liste vlastníctva a 
èíslo listu vlastníctva.“

Využitie dotovaných zariadení na výrobu OZE sa oplatí. Kú-
renie v zime a chladenie v lete stojí každého vysoké sumy. 
Tepelným èerpadlom sa však dajú vyrieši  všetky tri problémy, 
ktorými sú kúrenie, chladenie, ale aj vysoké náklady na ich 
zabezpeèenie. V tomto prípade klesnú prevádzkové náklady 

na energiu o viac ako polovicu. Pri nízkoenergetických a pa-
sívnych domoch v ideálnom prípade až na pätinu toho, ko¾ko 
stoja v klasickom nezateplenom dome s pôvodnými oknami. 
Príležitos  zaobstara  si tepelné èerpadlo takto výhodne nebo-
la nikdy doteraz. Obèania môžu dosta  na inštaláciu tepelného 
èerpadla podporu 370 € na 1 kW výkonu tepelného èerpadla. 
Maximálna výška podpory tak môže dosiahnu  až 3 700 €.

INSTA-PL, s.r.o., je na Slovensku výhradným zástupcom pre 
najväèšieho rakúskeho výrobcu tepelných èerpadiel, firmu 
IDM ENERGIESYSTEME GMBH od roku 2005. Tieto tepel-
né èerpadlá sú zaregistrované v SIEA, preto je ich inštaláciou 
možné èerpanie štátneho príspevku. Pravý typ tepelného 
èerpadla sa dá nájs  prakticky na každý rodinný, bytový dom, 
èi väèšiu stavbu. Nízkonákladovou prevádzkou sa postupom 
èasu vrátia aj zvýšené investície na takýto systém. Ak máte 
dostatoèný zdroj prítoku vodu, najvhodnejšie je v tomto prípa-
de  nainštalova  tepelné èerpadlo s jej využitím (typ voda-voda, 
resp. so¾anka-voda). Možné je aj využitie energie zo vzduchu 
namontovaním tepelného èerpadla, ktoré využíva túto ener-
giu (typ vzduch-voda). K dispozícii je aj kombinácia tepelného 
èerpadla a slneèných kolektorov. INSTA-PL montuje aj samot-
né slneèné kolektory bez tepelných èerpadiel. Na tie sa tiež 
vz ahuje podpora od SIEA. Montuje však iba osvedèené vý-
robky renomovaných znaèiek, napríklad slneèné kolektory z 
THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom.

4. ŠTÁT V DRUHOM KOLE PODPORÍ OZE 
V DOMÁCNOSTIACH SUMOU 4 MIL. EUR

Štát v druhom kole programu Zelená domácnostiam, trvajú-
com štyri mesiace, podporí obnovite¾né zdroje energie (OZE) 
v domácnostiach sumou 4 milióny eur. Uviedol to 1. febru-
ára premiér Robert Fico (Smer-SD) spolu s ministrom hos-
podárstva SR Vazilom Hudákom a generálnou riadite¾kou Slo-
venskej inovaènej a energetickej agentúry (SIEA) Svetlanou 
Gavorovou pri príležitosti vyhlásenia 2. výzvy na príspevok 
pre domácnosti na ekologické zdroje energie.

„Toto opatrenie, pokia¾ ide o podporu zariadení ako sú kotly 
na biomasu, fotovoltické panely, solárne panely alebo te-
pelné èerpadlá bolo zaradené do nášho druhého vládneho 
balíka. Naším cie¾om bolo, aby ¾udia mohli získa  štátnu 
podporu pri nákupe a inštalácii takéhoto zariadenia,“ priblí-
žil predseda vlády SR.

Informoval zároveò, že najväèší záujem zo strany domácností 
je o fotovoltické panely. „Asi jednu tretinu predstavujú tepel-
né èerpadlá, potom prichádzajú do úvahy kotly na biomasu 
a solárne panely. Celkový objem peòazí, ktoré máme na 
toto opatrenie je 45 miliónov eur,“ doplnil. Do roku 2018 by 
pod¾a neho mohlo by  podporených viac ako 18.000 sloven-
ských domácností.

„Na tomto projekte spolupracujeme s Ministerstvom ži-
votného prostredia SR, pretože zdroje (financovania) pri-
chádzajú z Operaèného programu Kvalita životného pro-
stredia,“ povedal Hudák. Neúspešní žiadatelia o podporu z 
prvého kola sa pod¾a jeho slov môžu znovu o òu uchádza  v 
druhom kole opatrenia.
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Témou školskej, literárno-výtvarnej sú aže „Bratislava, moje mesto“ je ekológia

Projekt Zelená domácnostiam zameraný na podporu využí-
vania OZE v rodinných a bytových domoch bol spustený 1. 
decembra 2015. Projekt bude pokraèova  do roku 2018. V 
prípade ve¾kého záujmu o podporu je na inštaláciu zariadení 

možné využi  ïalšie zdroje z európskych a štátnych zdrojov, 
až do celkovej výšky 115 miliónov eur. Domácnosti môžu v 
rámci projektu využi  služby takmer 600 oprávnených zho-
tovite¾ov. 

VZDELÁVACÍ PROJEKT VALORG ZAMERANÝ NA OBLAS  ZHODNOCOVANIA 
BIOODPADOV

Kolektív

Zhodnocovanie bioodpadov prinesie viac práce pre ¾udí s níz-
kou kvalifikáciou. Zhodli sa na tom úèastníci dnešného stretnu-
tia k projektu Valorg. Slovensko sa na òom podie¾a spolu s 
Belgickom, Cyprom, Francúzskom a Španielskom. „Zhod-
nocovanie odpadov je v súèasnosti nosite¾om nových pra-
covných miest,“ povedala Agnes Guth Costa, riadite¾ka fran-
cúzskeho leadpartnera Régie des Ecrivains. Zamestna  tak 
možno pod¾a jej slov aj ¾udí s najnižšou kvalifikáciou.

„Téma je pálèivá najmä pre samosprávy, pretože od prvého 
januára je v platnosti nový zákon o odpadoch,“ skonštato-
vala Anna Szuhová, riadite¾ka CKV Consult, leadpartnera pro-
jektu za Slovensko. Kým v minulosti zelený odpad samosprávy 
neriešili, teraz je to už ich povinnos ou. Bioodpad tvorí v Eu-
rópskej únii okolo 40 percent z celkovej produkcie komunál-
nych odpadov, èo predstavuje asi 60 miliónov ton roène. Po-
diel je rovnaký aj na Slovensku, na jedného Slováka pripadá 
približne 128 kilogramov bioodpadu.

Využitie odpadu má teraz pomôc  vytvori  nové pracovné mies-
ta. Pomôc  tomu chce aj projekt Valorg, do ktorého sa zapoji-
la akademická obec, samosprávy èi súkromná sféra. Vzniknú 
tak programy na vzdelávanie dlhodobo nezamestnaných, ktorí 
by mali nájs  prácu v oblasti zhodnocovania bioodpadov. Skú-
senosti z projektu by sa mali prenies  aj do praxe pri tvorbe 
zelených pracovných miest, avizovala Katarína Dubovanová, 
vedúca sekcie služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociál-
nych vecí a rodiny.

Európska únia sa v súèasnosti snaží zmeni  na tzv. recyklu-
júcu spoloènos  a v èo najväèšej možnej miere využi  odpad 
ako druhotný zdroj pre ïalšiu udržate¾nú výrobu a spotrebu. 
Slovensko je v súèasnosti na chvoste spomedzi krajín EÚ v 
separovaní a recyklovaní odpadov. V súèasnosti u nás väèšina 
odpadov konèí na skládkach, a to aj nelegálnych. Zmeni  to 
má nový zákon o odpadoch. 

Zdroj: TASR

TÉMOU ŠKOLSKEJ, LITERÁRNO-VÝTVARNEJ SÚ AŽE „BRATISLAVA, 
MOJE MESTO“ JE EKOLÓGIA

Kolektív

Bratislavskí školáci môžu opä  kresli  èi 
písa  o hlavnom meste a popritom sú aži . 
Mestská knižnica totiž už po šiesty raz vy-
hlásila literárno-výtvarnú sú až Bratislava, 
moje mesto. Tento rok je témou ekológia 

a svoju vlastnú tvorbu môžu školáci knižnici posiela  do konca 
apríla.

„Poslaním sú aže je podpori  fantáziu a tvorivos  detí a mlá-
deže, rozvíja  ich vyjadrovacie schopnosti, podpori  vz ah k 
mestu, v ktorom žijú a upriami  ich pozornos  na Bratislavu 
aj inak, ako sú navyknuté,“ uviedla Zuzana Liptáková z brati-
slavskej mestskej knižnice.

Pri literárnych prácach si môžu školáci vybra  z troch žánrov. 
V katastrofickej alebo fantazijnej poviedke majú rozpoveda , 
ako sa z Bratislavy stalo jedno z mála miest na Zemi, ktoré 
ešte neznièila ekologická katastrofa. V úvahe alebo príbehu 
sa zase školáci majú zamyslie  nad tým, èi svet dnes oni sami 
zachraòujú.

„Môže to by  spomienka, film alebo osoba, ktoré ich inšpi-
rovali, aby sa starali o životné prostredie. Možno niektorí 
aj nieèo naozaj robia pre dobro veci, niektorí nevedia, ako 

zaèa , niektorí nepovažujú zneèistený svet za vážny prob-
lém,“ vysvetlila Liptáková.

V poslednom žánri sa deti môžu sta  ekoprimátorom. Napí-
sa  majú príhovor a vytvori  nariadenie, ako by ako primátori 
ochraòovali prírodu.

Pri výtvarných prácach môžu školáci ¾ubovo¾nou technikou 
alebo jej kombináciou vyjadri  myšlienku nášho mesta vo vz a-
hu k ekológii alebo k životnému prostrediu. „Môže to by  Bra-
tislava zdevastovaná, ako výstraha, èi plná zmien a návrhov, 
ako zlepši  životné prostredie v našom meste. Oceníme 
originalitu, nápad a výtvarnú zruènos ,“ podotýka Liptáková.

Literárne práce by mali ma  rozsah maximálne štyri strany A4, 
pri výtvarných to môže by  dielo jednotlivca alebo triedneho 
kolektívu.

Sú ažné práce treba odovzda  do 30. apríla osobne alebo 
poštou na adresu Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 
814 79 Bratislava. Literárne práce možno posla  aj mailom 
na alexandra.duricova@mestskakniznica.sk. Slávnostné vy-
hodnotenie a ocenenie výhercov sa uskutoèní v máji alebo v 
júni. 

Zdroj: TASR
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EKOLOGICKÁ INICIATÍVA „STARÉ MOBILY SÚ NA DVE VECI“

Roman Šterbák

Zákazníci ich priniesli, Orange ich rozo-
bral na dobré. Staré mobily tak opä  po-
máhali. Za posledné 4 mesiace priniesli 
zákazníci do predajní operátora takmer 
19 000 nepotrebných telefónov. Preme-
nené na peniaze teraz podporia štyri re-
gionálne obèianske združenia.

Dlhodobá ekologická iniciatíva Orangeu „Staré mobily sú na 
dve veci“ ukonèila v januári svoje 9. pokraèovanie. Jej head-
line: „Rozoberieme staré mobily na dobré vo vašom regió-
ne“ oslovil v ostatných 4-och mesiacoch až 6 855 zákazníkov, 
ktorí sa rozhodli prinies  do predajní Orangeu svoje staré mo-
bily. Od októbra 2015 do konca januára 2016 spolu nazbie-
rali neuverite¾ných 18 767 telefónov. Každý z nich operátor 
ekologicky zlikviduje a zároveò premení na 50 centov pre ne-
ziskové organizácie. OZ Centrum environmentálnych aktivít, 
OZ Sosna, CEEV Živica, n.o. a DAPHNE – Inštitút aplikovanej 
ekológie si tak prerozdelia sumu 9 383,5 Eur. 

Zber starých mobilov bude pokraèova  aj naïalej. V nasle-
dujúcej štvormesaènej kampani, ktorá sa zaèala 1. februára, 
bude Orange za vyzbierané mobily prispieva  50 centami pre 
organizáciu IPèko. Zákazníci, ktorí do 31. mája 2016 donesú 
starý mobil, tak okrem pomoci IP-èku budú zároveò hra  kaž-

dý mesiac o 10 smartfónov Samsung Galaxy S6 edge Plus 
black.

Nepotrebné mobily takto nachádzajú vïaka Orangeu a jeho 
zákazníkom svoje zmysluplné využitie už od roku 2013. Zá-
kazníci môžu prispie  k ich ekologickej likvidácii a odchádza  
pritom s dobrým pocitom, že prinesú pomoc vybraným obèian-
skym združeniam. Navyše, každý mesiac sú ažia o moderné 
nové smartfóny. Staré mobily je možné v rámci spätného zbe-
ru odovzda  v ktorejko¾vek predajni Orangeu na Slovensku.

Nezisková 
organizácia

Poèet vyzbieraných
mobilov pre organizáciu

Hodina de om 7 026

Návrat 8 801

Autistické centrum Andreas 10 895

Lienka pomoci Nadácie SOCIA 32 201

Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF 16 290

Detský èin roka 12 798

Nezisková organizácia Centrum Slnieèko 16 936

Centrum sociálnych služieb Náruè záchrany 28 185

Ekotopfilm 902

Jún – september (OZ Centrum environmentálnych aktivít (západné Slovensko), 
OZ Sosna (východné Slovensko), CEEV Živica, n.o. (stredné Slovensko) a 
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (Bratislavský kraj) 

15 452

Október 2015 – január 2016 (OZ Centrum environmentálnych aktivít (západné 
Slovensko), OZ Sosna (východné Slovensko), CEEV Živica, n.o. (stredné 
Slovensko) a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (Bratislavský kraj)

18 767

Spolu 168 253

Preh¾ad organizácií doteraz podporených v sú aži Staré mobily sú na dve veci
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E-mobilita – prispeje k ozdraveniu ovzdušia a zníženiu hluku z automobilizmu...

E-MOBILITA – PRISPEJE K OZDRAVENIU OVZDUŠIA A ZNÍŽENIU HLUKU 
Z AUTOMOBILIZMU AJ U NÁS?

Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

1. ENVIRONMENTÁLNY DOPAD SÚÈASNÉHO 
AUTOMOBILIZMU 

 V súèasnosti sa kladie dôraz nielen na ekologickú prevádzku, 
ale aj na ekologickú výrobu vozidiel a na ich recyklovate¾nos . 
Automobilky sa snažia znižova  spotrebu pohonných látok a 
emisií rôznym spôsobom (znižovaním objemu motorov, zavá-
dzaním filtrov na sadze, výrobou hybridných vozidiel na kombi-
novaný pohon, elektronickými senzormi kontroly, atï.) aj keï, 
žia¾, obèas len v laboratóriach. 

Elektromobily sú v súèasnosi asi dvojnásobne drahšie ako kla-
sické autá a infraštruktúra pre ich pohon zväèša chýba. Pre-
to je mimoriadne dôležité, aby sa emisná kontrola a kontrola 
technického stavu vozidiel dôsledne vykonávala, a to obzvláš  
v hustých sídelných aglomeráciach. 

Vozidlá v zlom technickom stave alebo agresívna jazda, resp. 
jazda ve¾mi vysokou rýchlos ou u väèšiny vozidiel zvyšujú emi-
sie. Podobný efekt však vyvoláva aj pomalá jazda a posun v 
kolónach. Nesprávne zaobchádzanie s motorom (napr. v dô-
sledku jeho preèipovania, používania paliva a olejov s vyso-
kým obsahom nespalite¾ných látok, zanedbávania údržby a 
pod.) vedie k upchávaniu filtrov. 

Vysoká rizikovos  motormi emitovaných èastíc sa v EÚ znaè-
nou mierou podie¾a na viac než 400 tisíc (odhadovaných) 
predèasných úmrtí roène, èo je takmer rádovo viac ako poèet 
úmrtí v dôsledku dopravných nehôd. 

Najväèšie množstvo týchto látok emitujú naftové motory (ben-
zínové motory s katalyzátorom ich emitujú asi desa krát me-
nej). Z tohto aspektu je nárast poètu automobilov (od roku 
1989 o cca 300 %) v strednej Európe nepriaznivý (každý 4. 
obyvate¾ SR dnes vlastní auto, automobilizmus prispieva asi 
20 % ku produkcii skleníkových plynov, na výrobu 1 auta sa 
spotrebuje asi 400 000 l pitnej vody). 

Významné zastúpenie v automobilových emisiách majú pre-
dovšetkým oxidy dusíka a ozón, ktoré tvoria podstatné súèasti 
fotochemického smogu, prchavé organické látky (VOC ako 
benzén a jeho deriváty), polycyklické aromatické uh¾ovodíky 
(PAH a jeho nitroderiváty), rôzne aldehydy a mnohé ïalšie, 
ktorých objem významne vzrástol aj v súvislosti so zavedením 
bezolovnatých benzínov. 

Najvyššie koncentrácie karcinogénneho benzo-a-pyrénu sú 
na našom území zaznamenávané v oblastiach priemyselných 
zdrojov a priemerné roèné koncentrácie tohto polutantu (spo-
lu s prachovými èasticami) na celom území SR prekraèujú li-
mitnú hodnotu stanovenú na ochranu zdravia ¾udí (pre benzo-
-a-pyrén 1 ng/m3). 

Na základe strategických hlukových máp vypracovaných pre 
územia v okolí dia¾níc, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s viac 
ako 6 mil. prejazdov motorových vozidiel roène sa konštatu-
je, že v SR (okrem Bratislavy) je v okolí týchto ciest vystave-

ných hluku z dopravy celkovo 480 600 obyvate¾ov, prièom až 
193 100 z nich obýva domy a byty situované na území s 
prekroèenou akènou hodnotou indikátora hluku 60 dB. V 
samotnej Bratislave žije na území s prekroèenou prípustnou 
mierou hluku ïalších 268 400 obyvate¾ov. 

2. HOSPODÁRSKY ASPEKT AUTOMOBILOVÉHO 
PRIEMYSLU

V súèasnej dobe patrí automobilový priemysel SR k najdôleži-
tejším odvetviam nielen z regionálneho, ale i globálneho h¾a-
diska. Vyrábame totiž najvyšší poèet osobných automobilov 
na obyvate¾a na svete – na 1000 obyvate¾ov 184 automobilov. 
Pre porovnanie – Slovensko vyrobí viac automobilov než Ta-
liansko a polovicu z automobilovej produkcie Ve¾kej Británie, 
hoci každá z uvedených krajín nás poètom obyvate¾ov presa-
huje viac ako 10x (obr. 1). 

Obr. 1: Preh¾ad situácie v automobilovom priemysle SR

Automobilový priemysel je nepochybne rozhodujúcim fakto-
rom a hybnou silou rozvoja slovenského hospodárstva. V roku 
2011 tvorili tržby (asi 17 mld. eur) 27 % z celkových tržieb z 
priemyselnej výroby. Tento sektor sa významnou mierou (asi 
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20 %) podie¾a aj na celkovom exporte Slovenska (najviac do 
Egypta, USA, Talianska, Slovinska a Írska). V roku 2012 pra-
covalo v automobilovom priemysle na Slovensku 74 000 ¾udí, 
a tento poèet sa každoroène zvyšuje. Za silné postavenie vïa-
èí hlavne moderným závodom troch automobiliek: Volkswage-
nu v Bratislave, PSA Peugeot Citroënu v Trnave a KIA Motors 
v Žiline. 

Rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku sa zaèal v 90. 
rokoch 20. storoèia, keï nemecká automobilka Volkswagen 
AG v Bratislave vybudovala jednu zo svojich montážnych liniek 
a pomohla tak pri rozvoji slovenského hospodárstva po rozpa-
de RVHP trhov a ukonèení zbrojárskej výroby na Považí.

Logisticko-dodávate¾ský re azec naviazaný na novú automo-
bilku logicky pritiahol ïalšie investície do rozvoja slovenského 
hospodárstva. Slovensko sa teda vydalo novou cestou rozvo-
ja. 

Druhá významná vlna investícií do automobilového priemyslu 
prišla v rokoch 2003 až 2005 vïaka príchodu ïalších dvoch 
nových automobiliek: Peugeot Citroën vybudoval závod pri Tr-
nave a KIA Motors zaèala vyrába  automobily v Teplièke pri 
Žiline. Keï do výroby nabehli všetky 3 linky, produkcia auto-
mobilov stúpla tak výrazne, že Slovensko sa okamžite zaradi-
lo medzi prvých dvadsa  najväèších výrobcov automobilov na 
svete. 

Automobilový priemysel však patrí ku k¾úèovým priemyselným 
odvetviam a tvorí silný pilier ekonomiky viacerých štátov stred-
nej a východnej Európy. V roku 2011 vyrobili v Èeskej repub-
like 1 191 968, v Po¾sku 722 285, v Maïarsku 211 218 a na 
Ukrajine 97 585. 

Svetoví výrobcovia automobilov využívajú vysokú produktivitu 
práce disciplinovaného a vzdelaného obyvate¾stva v regióne, 
no rozhodujúcu úlohu zohráva kritérium lacnej pracovnej sily. 
Prednos ou je aj výhodná poloha umožòujúca export nielen 
na solventné západné trhy, ale aj perspektívne východné trhy. 

Ve¾mi silnou stránkou slovenského automobilového priemys-
lu je kvalitná sie  dodávate¾ských podnikov dislokovaných v 
blízkosti automobiliek, ktoré nezásobujú iba trojicu „sloven-
ských“ automobiliek ale aj automobilky v okolitých štátoch. 
Pod¾a funkènosti a špecializácie ide napr. o dodávate¾ov tech-
nológií, konštrukèných a inžinierskych služieb, ale aj o  systé-
mových dodávate¾ov s vlastným výskumom a vývojom.

V súèasnosti na Slovensku vyrába 274 dodávate¾ských závo-
dov pre automobilový priemysel, z toho 202 pôsobí pozdåž 
dia¾nice D1 z Bratislavy do Žiliny, resp. pozdåž cesty prvej trie-
dy z Trnavy do Banskej Bystrice. 

Medzi významných globálnych dodávate¾ov patrí najmä: 

 – nemecká firma Osram, ktorá vyrába osvetlenie do auto-
mobilov, 

 – talianska Magneti Marelli, ktorá v závode v Kechneci za-
mestnáva 200 zamestnancov a vyrába škrtiace klapky, 
sacie otvory a prístrojové dosky do automobilov sveto-
vých znaèiek, medzi ktoré patrí napríklad Ferrari, Ford, 
BMW, VW, Renault a mnohé ïalšie, a 

 – firma Continental, ktorá „obúva“ všetky automobily vy-
robené na Slovensku.

 

3. IÓN-LÍTIOVÁ BATÉRIA AKO NOSNÝ 
KOMPONENT E-MOBILITY

Tradièná Li – batéria, ktorú poznáme z prenosných poèíta-
èov, tabletov a inej spotrebnej elektroniky, pozostáva z katódy 
z Li-kobaltnatého oxidu a grafitovej anódy a dosahuje 80 až 
90 %-nú úèinnos . Má pomerne krátku životnos  a je samo-
zápalná, preto je uzavretá pod tlakom v hermetickom puzdre. 
Zároveò je ve¾mi ¾ahká a ekonomická, a tak je vhodnejšia ako 
olovená, niklová alebo zinoènatá batéria. 

Iné odskúšané varianty, napr. lítium-železito fosfátová batéria 
so živnos ou 10 rokov a lítium-mangán-spinelová batéria so ži-
votnos ou až 40 rokov, resp. aj iné kompozitné zloženia (napr.
kremíkové nanoèastice a karbónové nanorúrky) sú drahé, ale 
možno predpoklada , že ich cena bude klesa  (z 3600 USD v 
roku 2015 na 1500 USD do roku 2020). 

V roku 2015 sú teda elektrické autá ešte pomerne drahé, ale 
zároveò ove¾a lacnejšie na prevádzku. „Z¾udovie “ môžu až 
vtedy, ak cena batérií klesne na 500 USD/kWh. Technické 
parametre elektromobilov sú už dnes vyhovujúce (napr. Tesla 
Roadster má dojazd 393 km na jedno nabitie pri zrýchlení z 
0 na 97 km/h za 4 sek). V súèasnosti sa tieto elektromobi-
ly predávajú len v segmente luxusných áut, napriek tomu, že 
cena batérií od roku 2008 klesla o viac ako 35 %. Odborníci 
prognózujú, že vývoj „batérie budúcnosti“ potrvá ešte aspoò 
10 rokov.

Nedávno americký prezident Barack Obama otvoril 48 nových 
výskumno-vývojových projektov v hodnote až 2,4 miliard do-
lárov (tzv. American Recovery and Reinvestment Act) zame-
raných na to, aby USA dosiahli vedúce postavenie vo vývoji 
novej generácie automobilového pohonu (batérií pre elektro-
mobily).

4. E-MOBILITA NA SLOVENSKU

Iniciatíva rozvoja E-mobility na Slovensku je (popri vybudovaní 
najmodernejších automobilových závodov) dôležitou aktivitou 
moderného automobilového priemyslu. Projekt budovania 
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K problematike emisií z prevádzky automobilov

elektrickej infraštruktúry pre elektrické automobily zaèali spo-
loènosti Východoslovenská energetika, ktorá je èlenom sku-
piny RWE, a Západoslovenská energetika, ktorá je èlenom 
skupiny E.ON. 

Obr. 2: Cyklokuriérska služba v starej Bratislave a poh¾ad na fab-
riku Elona Muska v USA, ktorá vyrába Tesla batérie pre elektrické 
autá

Prvé dobíjacie stanice sú postavené nielen v Bratislave a Ko-
šiciach, ale už aj v Poprade, Nitre, v kúpe¾och Štós, Levoèi, 
v Prešove a Lozorne (cca 20 staníc pre asi 150 elektromobi-

lov u nás). Slovensko sa však neobmedzuje len na aktivity v 
oblasti budovania infraštruktúry – slovenské vysoké školy sa 
významne podie¾ajú aj na vývoji a výskume v oblasti e-mobility. 

Student elektric formula sa nazýva projekt, ktorý vznikol za 
spolupráce dvoch fakúlt Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave a Západoslovenskej energetiky. Okrem STU sa na 
projektovaní a vývoji špeciálnych hybridných vozidiel partici-
pujú aj Žilinská a Trenèianská univerzita. 

Výhodou elektromobilov je nulová produkcia oxidu uhlièitého, 
výrazne nižšie prevádzkové náklady a nižšia hluènos . Spo-
loènos  GreenWay Operator, a.s. so sídlom v Bratislave ako 
elektromobilný operátor ponúka službu na spôsob mobilného 
operátora (elektromobily s komponentami). 

Najviac elektromobilov (až 28 % z celosvetového predaja) 
zakúpili v roku 2012 v Japonsku, na druhom mieste je USA 
(26 %) a na tre om Èína (16 %). Nasledujú Francúzi a Nóri a 
práve v Nórsku je najviac elektromobilov na jedného obyva-
te¾a. 

Nás môže zatia¾ len teši , že v roku 2009 vznikla v Bratislave 
(ako jedinej stredoeurópskej metropole) ekologická cyklo-
kuriérska služba „Švihaj Šuhaj“, ktorá zásobuje pešiu zónu 
malými aj väèšími zásielkami (obr. 2). Mohla by plne nahradi  
ve¾ké dodávky, ktoré likvidujú dlažbu a ohrozujú obyvate¾ov 
mesta hlukom a emisiami, až do doby, kým ju nevystriedala 
alternatívna elektropreprava.
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 • R. Žažo: Logistika zberu a zhodnocovania autovrakov 
vratane možnosti recyklácie demontážnych komponen-
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K PROBLEMATIKE EMISIÍ Z PREVÁDZKY AUTOMOBILOV

Kolektív

1. NOVÉ EURÓPSKE PRAVIDLÁ PRE EMISNÉ 
TESTY DIESELOVÝCH VOZIDIEL

Nové európske pravidlá pre realistickejšie emisné testy die-
selových vozidiel sú na spadnutie. O tom, èi tieto predpisy 
sa zaènú postupne zavádza  od jesene 2017, by sa mohlo 
rozhodnú  už v stredu 3. februára. Vtedy totiž zasadne plé-

num Európskeho parlamentu (EP), i keï výsledok hlasovania 
je stále viac ako nejasný. Informovala agentúra DPA.

Proti plánovaným ve¾korysým ústupkom sa búria predovšet-
kým poslanci v ¾avicovom tábore a medzi predstavite¾mi frak-
cie zelených. Pod¾a dohody z októbra minulého roka v pre-
chodnom období budú môc  dieselové vozidlá vypúš a  až 
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dvojnásobok škodlivých plynov než v laboratóriu. Európska 
komisia si však myslí, že aj napriek tomu ide o zlepšenie, ke-
ïže v budúcnosti sa dieselové autá budú testova  v reálnych 
podmienkach na ceste.

Doterajšie testy v laboratóriách sú pod¾a názoru odborníkov 
príliš mierne, keïže automobilky sa na ne môžu pripravi . A 
nielen formou podvodného softvéru, ako v prípade Volkswa-
genu, ale aj pomocou úplne legálnych trikov. EK argumentu-
je, že reálne emisie tak môžu až pä násobne presiahnu  údaje 
namerané v laboratóriu.

Tieto argumenty na ekologický výbor EP neurobili žiadny do-
jem a už v decembri plány odmietol. Otázka teraz znie, ako 
sa k nim postaví plénum. Pod¾a odborníkov prakticky nie je 
možné odhadnú  výsledok hlasovania. Jasné je však jedno: 
ak viac než polovica zo 751 poslancov bude hlasova  proti 
plánom, rokovania o emisných testoch sa zaènú odznova.

2. ÚSPEŠNÁ REALIZÁCIA PROJEKTU OBNOVY 
NÁRODNEJ MONITOROVACEJ SIETE KVALITY 

OVZDUŠIA

Monitoring kvality ovzdušia na Slovensku sa zlepší. Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) obnovil 35 monitorova-
cích staníc a zjednotil systém prenosu dát do centrálnej data-
bázy, zároveò mu pribudli nové mobilné monitorovacie vozy a 
stanice. Projekt obnovy Národnej monitorovacej siete kvality 
ovzdušia si vyžiadal viac ako 4,3 milióna eur. Vyše tri milióny 
pochádzali z eurofondov, zvyšok tvorili prostriedky štátneho 
rozpoètu a SHMÚ.

Kvalita ovzdušia sa v SR meria od roku 1969. „Po celom 
Slovensku máme stovky monitorovacích bodov, ktoré sú 
vystavené nepriazni poèasia. Meria sa vo dne, v noci, ne-
pretržite, a tým pádom tieto zariadenia trpia, starnú a ich 
prevádzka stojí aj nemalé prostriedky. Pôvodné už boli dos  
zastarané, èasto poruchové. Som ve¾mi rád, že zakúpením 
nových monitorovacích prístrojov znova môžeme vylepši  
kvalitu výstupov SHMÚ,“ uviedol na dnešnom predstavení 
novej techniky generálny riadite¾ SHMÚ Martin Benko.

Obnova a modernizácia monitorovacích zariadení má pomôc  
aj lepšej informovanosti verejnosti. „Chceme, aby ¾udia zís-
kavali informácie o tom, aké ovzdušie sa v ich okolí nachá-
dza a akým spôsobom sa dostávajú do ovzdušia látky, kto-
ré priamo môžu ohrozova  ich život a zdravie. Obnovením 
tejto techniky budeme dostáva  detailné dáta na špièkovej 
úrovni v rámci celého sveta,“ skonštatoval minister životného 
prostredia Peter Žiga (Smer-SD). Systém funguje on-line, dáta 
zo staníc putujú do centrály v SHMÚ a ¾udia si ich následne 
môžu pozrie  pod¾a konkrétnych miest na jeho webovej strán-
ke.

Projekt sa realizoval od septembra do novembra 2015. Tech-
nika sa nielen obnovovala, ale na desiatich staniciach sa tiež 
rozšíril monitorovací program. Okrem skvalitnenia merania 
priniesol aj možnos  mera  kvalitu ovzdušia kdeko¾vek na Slo-
vensku vïaka mobilným staniciam. Tie vedia ukáza  napríklad 
úroveò oxidu uho¾natého, oxidu dusnatého, ozónu èi pracho-
vých èastíc v ovzduší. 

3. ZMENY NA SLOVENSKOM AUTOMOBILOVOM 
TRHU VO VÄZBE NA EMISIE VÝFUKOVÝCH 

PLYNOV

V roku 2015 sa na Slovensku zaregistrovalo 77.968 nových 
osobných automobilov, èo predstavuje medziroèný nárast o 
7,9 %. Slovenský trh s novými osobnými automobilmi zazna-
menal vlani nieko¾ko trendových zmien.

Ako uviedol 31. januára v Bratislave na stretnutí s novinármi 
Karel Sklenáø, konate¾ spoloènosti ŠKODA AUTO Slovensko, 
o rast celkového trhu sa postarali predovšetkým firemní zákaz-
níci, ktorí spolu s privátnymi zaregistrovali v porovnaní s rokom 
2014 o takmer 8 % viac nových automobilov, èo je dôležitý 
kvalitatívny indikátor.

Pod¾a neho základné predpoklady rastu automobilového trhu 
v minulom roku ponúkla priaznivá ekonomická situácia na 
Slovensku a jej stabilný výh¾ad. Rast reálnych miezd, ochota 
firiem aj domácností investova , rekordne nízke ceny pohon-
ných látok. Navyše, trh sa zaobišiel bez reštrikèných opatrení, 
ktoré by pozitívne predpoklady utlmili.

„Na trh navyše prišlo ve¾a nových modelov s modernými 
technológiami a krásnym dizajnom. Dôležitým faktorom 
bola aj rastúca kvalita a rozsah ponúkaných služieb èi 
výhodné a dostupné finanèné produkty,“ zdôraznil Skle-
náø.

Ïalším pozitívnym signálom je viac registrácií nových automo-
bilov v porovnaní s ojazdenými. Omladzovanie automobilové-
ho parku je nevyhnutným predpokladom pre bezpeènejšiu, 
úspornejšiu a ekologickejšiu mobilitu na Slovensku. Zároveò 
stále chýba väèšia podpora v oblasti alternatívnych pohonov.

„Vidím obrovský potenciál v automobiloch s pohonom na 
stlaèený zemný plyn, ktoré momentálne predstavujú jed-
noznaène najdostupnejšiu formu ekologickej mobility. Ich 
podiel po uvedení nášho modelu Octavia G-TEC na CNG 
významne narástol,“ povedal Sklenáø.

Postupný trend zmeny preferencií zákazníkov na Slovensku 
sa v minulom roku naplno prejavil. Rastúcu kúpyschopnos  
Slovákov potvrdzuje okrem iného aj dynamický rast segmentu 
SUV, ktorý je už druhým najväèším na Slovensku, hneï za 
segmentom nižšej strednej triedy.

Zdroj: TASR
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Zaujímavosti zo zahranièia

NAJVÄÈŠÍ VÝBEH PRE PSY OTVORILI V PETRŽALKE

Kolektív

Na Holíèskej ulici v bratislavskej Petržalke vznikol nový oplo-
tený výbeh pre psov. Obyvatelia si ho vybrali v internetovom 
hlasovaní, keï rozhodovali, kde sa použijú peniaze z partici-
patívneho rozpoètu. Samospráva tvrdí, že takéto výbehy chce 
vybudova  v každej èasti Petržalky.

„Výbeh je urèený na socializáciu, zlepšovanie ovládate¾-
nosti, ale predovšetkým na bežné venèenie psov bez vôdz-
ky. Slúži  by mal predovšetkým chovate¾om z okolitých do-
mov,“ uviedla hovorkyòa mestskej èasti Michaela Platznerová.

Plochu o rozlohe 1059 štvorcových metrov (m2) bude v lete 
tieni  nieko¾ko drevín. Výbeh dopåòa aj základný mobiliár – la-
vièky, koše na drobný komunálny odpad a psie exkrementy.

Ïalší oplotený výbeh plánuje samospráva vytvori  ešte tento 
rok na Vyšehradskej ulici. Na výbehu, ktorý sa nachádza na 
Wolkrovej ulici, môžu obyvatelia cvièi  svojich psov pomocou 
zabudovaných prekážok. „Svojou rozlohou 11 000 m2 je naj-
väèší na Slovensku,“ podotkla Platznerová. 

Pre 5583 daòovníkov, ktorí majú psíka prihláseného aj odve-
denú daò, je pripravená rolka s 350 kusmi vreciek, ktorú si 
môžu prís  vyzdvihnú  na miestny úrad.

Zdroj: TASR

ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIÈIA

Kolektív

1. ŠUMAVSKÉ OBCE PROTESTUJÚ PROTI 
VÝSTAVBE ÚLOŽISKA JADROVÉHO ODPADU

Stovky obyvate¾ov šumavských dedín 9. januára opä  protes-
tovali proti plánovanej výstavbe hlbinného úložiska jadrového 
odpadu v oblasti Šumavy. Informovali o tom dnes èeské médiá.

Takmer 10 kilometrov dlhý pochod viedol po pomyselnom 
obvode plánovanej stavby, ktorá by v podzemí mala zabra  
plochu 306 hektárov a na povrchu 19 hektárov. Úložisko 
jadrového odpadu by malo vzniknú  medzi obcami Paèejov a 
Chanovice na Klatovsku.

Úèastníci pochodu na zhromaždení získali od starostov do-
tknutých šiestich obcí lokality Bøezový potok, teda Chanovíc, 
Paèejova, Velkého Boru, Maòovíc, Olšian a Kvášòovíc, ktoré 
spravujú spolu 17 obcí, informácie o stave príprav stavby a o 
postojoch jednotlivých zastupite¾stiev.

Zástupcovia paèejovského obèianskeho združenia Jadrový 
odpad - ïakujeme, nechceme!, ktoré má viac ako 5000 èle-
nov, sa pred médiami vyjadrili, že najviac ich zaráža „gigan-
tickos  a nenávratnos  zámeru štátu, ktorý neponúka iné 
riešenia“. Upozoròujú tiež, že „žiadne trvalé úložisko v Euró-
pe nie je a ani sa nestavia“. Pripomenuli, že od zverejnenia 
zámeru v roku 2003 bolo prijatých viacero uznesení zastupi-
te¾stiev jednotlivých obcí proti výstavbe úložiska. Odmietavo 
sa k stavbe vyjadrili aj obèania v referendách. 

Èeské médiá dodali, že starostovia šiestich obcí regiónu a 
mesta Horažïovice podali v októbri minulého roku žalobu na 

štát za to, že povolil geologický prieskum územia, ktorý sa má 
zaèa  v tomto roku. V súvislosti s tým Správa úložísk rádio-
aktívnych odpadov (SÚRAO) zaslala koncom minulého roku 
obciam viac ako 10,5 milióna èeských korún ako roènú kom-
penzáciu za tieto prieskumy. 

Všetci starostovia však dnes na pochode potvrdili, že peniaze 
odmietajú a považujú ich za úplatok. Dodali, že poslancom za-
stupite¾stiev navrhnú, aby odhlasovali vrátanie peòazí SÚRAO, 
aj keï ide o „obrovské peniaze,“ ktoré by sa obciam zišli.

Èeská vláda schválila odškodnenie za geologický prieskum 
už v roku 2012. 

Koneèné umiestnenie úložiska, kde má by  odpad uložený 
desa tisíce rokov, má by  urèené do roku 2025. Jeho spre-
vádzkovanie SÚRAO predpokladá v roku 2065.

2. STUTTGART ZAVIEDOL ZÁKAZ POUŽÍVANIA 
ÁUT, ZATIA¼ LEN NA BÁZE DOBROVO¼NOSTI

Nemecké mesto Stuttgart 18. januára vyzvalo obyvate¾ov, aby 
poènúc polnocou na neurèitý èas nechali svoje vozidlá doma. 
Dôvodom sa stala vysoká úroveò zneèistenia ovzdušia, ktorá 
už roky prekraèuje európske normy. Informovala o tom agen-
túra DPA.

Mesto sa rozhodlo zavies  dobrovo¾ný zákaz pre opakovane 
namerané vysoké hodnoty jemných prachových èastíc, ktoré 
presahujú limit EÚ na úrovni 50 mikrogramov na kubický me-
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ter vzduchu. Stuttgart sa zvykne oznaèova  aj za „automobi-
lové mesto“, keïže tu majú hlavné sídlo Daimler a Porsche. 
V Nemecku patrí medzi mestá s najvyššou mierou zneèistenia 
ovzdušia. Nachádza sa v údolí, kde nedostatok zrážok, slabý 
vietor a ïalšie faktory umožòujú hromadenie škodlivých pra-
chových èastíc.

Stuttgart vyzval obyvate¾ov, aby používali verejnú dopravu a 
pridali sa k programom verejných požièovní vozidiel, tzv. car-
-sharingu. Súèasný zákaz používania áut je dobrovo¾ný, no 
mesto upozornilo, že v budúcnosti môže zavies  pokuty za ne-
dodržiavanie tohto nariadenia. 

Obyvatelia aj ekologickí aktivisti protestovali proti postupu 
mesta. Argumentujú, že radnica by mala zavies  záväzný zá-
kaz dieselových vozidiel namiesto toho, aby od 200 000 ¾udí, 
ktorí denne do mesta dochádzajú za prácou, žiadalo cestova-
nie hromadnou dopravou.

Jemné èastice prachu sú pre zdravie škodlivé a v dlhodobom 
horizonte môžu dokonca vyvola  rakovinu. Zatia¾ nie je jasné, 
ako dlho bude zákaz v platnosti. Predpokladá sa, že sa skonèí 
až vtedy, keï sa zníži miera zneèistenia ovzdušia.

3. ROK 2015 BOL NAJTEPLEJŠÍ OD ZAÈIATKU 
MERANÍ

Rok 2015 bol v globále o 0,9 stupòa teplejší ako priemer 20. sto-
roèia  a tým aj celosvetovo najteplejším rokom od zaèiatku pravi-
delných meraní v roku 1880. Oznámil to dnes americký Národný 
úrad pre oceány a atmosféru (NOAA), pod¾a ktorého bol vlaòaj-
šok 0,16 stupòa teplejší ako predchádzajúci rekordný rok 2014. 

K podobným záverom dospeli aj vedci z Kalifornskej univerzity 
v Berkeley. Pod¾a nich bol vlaòajšok tiež najteplejším rokom 
od zaèiatku meraní, a síce o 0,14 stupòa v porovnaní s rokom 
2014, uviedol nemecký týždenník Der Spiegel.

NOAA ïalej uvádza, že najteplejším mesiacom vlaòajška od 
zaèiatku meraní v roku 1880 bol december - bol o 1,11 stup-
òa nad priemerom 20. storoèia (zvyšných jedenás  mesiacov 
bolo teplejších o 0,87 stupòa).

NOAA vidí dva dôvody tohto stavu: 

 – prvým sú pokraèujúce emisie priemyselných skleníko-
vých plynov, 

 – druhým vrcholiaci jav El Niòo v Tichom oceáne. 

Vedci však zároveò poukázali na to, že podobne silný bol El 
Niòo aj v minulosti, ale globálna teplota nestúpla tak ako v 
predchádzajúcom roku. Pod¾a nich je to jasný znak rastúceho 
vplyvu èloveka na klímu.

Od roku 1970 sa prízemná vrstva vzduchu pod¾a NOAA ohrieva v 
globálnom priemere o 0,17 stupòa za desa roèie. Niektorí klima-
tológovia tvrdia, že ïalšiemu otep¾ovaniu nie je možné zabráni , 
pretože ¾udstvo už vypustilo asi 2000 miliárd ton oxidu uhlièitého 
(CO

2
), ktorého tepelný úèinok sa doteraz celkom nerozvinul.

Nasledujúca tabu¾ka prináša desa  najteplejších rokov pod-
¾a NOAA od zaèiatku meraní v roku 1880. Údaj v zátvorke vy-
jadruje odchýlku v stupòoch Celzia od priemeru 20. storoèia: 
1. 2015 (0,90); 2. 2014 (0,69); 3. 2010 (0,66); 4. 2005 
(0,65); 5. 1998 (0.63); 6. 2013 (0,62); 6. 2003 (0,62); 
8. 2002 (0,61); 9. 2006 (0,59); 9. 2009 (0,59); 9. 2007 (0,59).

Zdroj: TASR
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(A5, mäkká väzba, 190 strán) Analýza súčasneho stavu a perspektívy ďaľšieho vývoja 
v oblasti predchádzania vzniku odpadov ako najúčinnejšej formy prevencie vrátane 
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NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH  
S VYKONÁVACÍMI PREDPISMI 

Nový zákon č . 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015 o odpadoch so všetkými vykonávacími 
vyhláškami (č . 365, 366, 370, 371, 372 a 373/2015 Z.z.) a všeobecne záväzným 

výnosom (č . 368/2015 Z.z.) uverejňujeme v platnom znení. Praktická príručka určená 
pre obce a podnikateľskú sféru (FORMÁT A5, MÄKKÁ VÄZBA, 464 STRÁN,  19,90 €).
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