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ABSTRAKT 
 

Hlavným cieľom Katalógu opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti odpadov 
Trnavského samosprávneho kraja (ďalej aj „Katalóg opatrení TTSK“) je návrh takých opatrení, 

ktoré posilnia triedený zber odpadu v kraji a ochránia životné prostredie. Navrhnuté opatrenia 
sú popísané vo forme katalógových listov a vychádzajú z detailných potrieb územia Trnavského 
samosprávneho kraja, z identifikácie kritických miest a hlavných problémov v oblasti 

odpadového hospodárstva. Katalógové listy obsahujú popis konkrétneho opatrenia, legislatívny 
rámec, kompetencie samosprávy, časový rámec a identifikáciu potrebných finančných zdrojov. 

Cieľom opatrení je naplniť ambiciózne ciele nastavené v súlade s aktuálnym trendom odpadovej 
politiky a odpadového hospodárstva EÚ. 

Katalóg opatrení TTSK obsahuje aj plán pre implementáciu opatrení v závislosti od ich 
naliehavosti a účelu a príklady dobrej praxe, kde dané opatrenie funguje, pričom je využitý 
transfer know-how Slovenská republika – Rakúsko. 

Katalóg opatrení TTSK nepredstavuje len motivačnú publikáciu pre posilnenie triedeného zberu 
odpadu a zvýšenie miery zhodnocovania, ale je nástrojom pre koncové riešenia, výrobky 

a produkty, uplatniteľné v zámeroch Trnavského samosprávneho kraja. 

 

ABSTRACT 
 
The main goal of Catalogue of measures for environmental protection in the area of waste 

management in the Trnava self-governing region („The catalogue of measures of TTSK“) is to 
submit measures that would strenghten the region´ separeted waste collection and protect the 

environment. 
The proposed measures are presented as catalogue sheets and based on the specific needs of 
the territory of the Trnava self-governing region, focusing on the identification of critical points 

and major  waste management issues.  
The catalogue sheets contain a description of specific measures, legislative framework, 

competencies of the local government, time frame and the identification of the necessary 
financial resources. The aim of the measures is to meet ambitious targets in line with the 
current trend in EU waste policy and waste management. 

The catalogue of measures of TTSK also contains a plan to check measures´ implementation, 
based on priorities urgencies, examples of good practices where such measures apply, possibly 

sharing know-how of the Slovak Republic – Austria. 
The catalogue of measures of TTSK has not only a motivational scope to improve the waste 
collection and increase the rate of the separated waste, but it is a tool to identify a definitive 

solution, for producers and products in the Trnava self-governing region. 
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ÚVOD 
 

Hlavným cieľom odpadovej politiky štátu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva EÚ 
je predchádzanie vzniku odpadu a zabezpečenie čo najvyššej miery jeho zhodnotenia. Všetky 

opatrenia v odpadovom hospodárstve majú viesť k obmedzovaniu ukladania komunálneho 
odpadu na skládky, pretože skládkovanie predstavuje nielen finančný, ale hlavne 
environmentálny problém. Na predchádzanie vzniku odpadu je potrebné prijať opatrenia ešte 

predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stane odpadom.  Hierarchia odpadového 
hospodárstva je záväzná, avšak zákon o odpade za určitých podmienok umožňuje odkloniť sa 

od nej. Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou získavanie surovín je prípustné, ak nie je 
možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možné a účelné materiály a výrobky 

využívať opätovným použitím. Obehové hospodárstvo je rastúca téma, najmä v Európskej únii, 
ktorá podporuje zodpovedné a cyklické využívanie zdrojov, ktoré môžu prispievať k trvalo 
udržateľnému rozvoju. Životný cyklus odpadov určuje ich celkový vplyv na životné prostredie. 

Obehové hospodárstvo kladie veľký dôraz na význam druhotných surovín. 
Nová stratégia obehového hospodárstva EÚ sa zameriava na uzavretie životného cyklu výrobku 

prostredníctvom väčšej recyklácie a opätovného použitia tak, aby priniesla výhody pre 
spoločnosť, životné prostredie a ekonomiku. Uzatvorenie materiálových tokov predstavuje 
mnoho výziev pre výskum a inovácie ako zvýšenie životnosti, opraviteľnosti a recyklovateľnosti 

výrobkov, zlepšenie odpadového hospodárstva a efektívne využívanie zdrojov v priemyselných 
odvetviach. Práve nedostatočné opatrenia v súčasnosti predstavujú prekážku na ceste 

k uzavretiu životného cyklu výrobkov a k opätovnému využívaniu odpadov ako druhotných 
surovín. 
Katalóg opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti odpadov Trnavského 

samosprávneho kraja predstavuje súhrn opatrení, ktorých zámerom je podporovať prechod 
Trnavského samosprávneho kraja z hľadiska udržateľného smerovania hospodárstva a plnenia 

cieľov udržateľného rozvoja k dosiahnutiu cieľov stanovených v prijatej legislatíve a k prechodu 
na obehové hospodárstvo. Východiskové dokumenty tvoria národné právne predpisy ako aj 
príslušné právne predpisy na úrovni EÚ. 

Za účelom splnenia cieľov odpadovej politiky a prechodu na obehovú ekonomiku tak 
navrhované opatrenia pomôžu posilniť zníženie tvorby odpadu, naplniť víziu zvýšenia miery 

recyklácie a zníženia miery skládkovania komunálneho odpadu ako aj umožniť  ďalšie využitie 
zdrojov. Prijatie opatrení, ktoré zabezpečia inovatívny prístup k dizajnu výrobku a zavádzanie 
sofistikovaných výrobných modelov má veľký dopad na celkový životný cyklus výrobku. Členské 

štáty majú totiž povinnosť v opatreniach zohľadňovať vplyv výrobkov počas celého ich 
životného cyklu, hierarchiu odpadového hospodárstva, a tam, kde je to vhodné, potenciál 

viacnásobnej recyklácie.  
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1. VÝCHODISKÁ  
 
V rámci snahy o prechod na udržateľný model hospodárstva prijala Európska Komisia v roku 2015 Akčný 

plán EÚ pre obehové hospodárstvo, ktorý sa zameral najmä na presadzovanie princípov obehového 

hospodárstva v oblastiach výroby, spotreby, nakladania s odpadom a trhu s druhotnými surovinami. 

Tieto ambície sú zhmotnené v konkrétnych cieľoch, ktoré by mali zaručiť, aby sa odpad premenil na 

zdroj, čo je kľúčovým predpokladom zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov a výrazného smerovania 

k prechodu na obehový model hospodárstva. Práve odpadové hospodárstvo je jednou z hlavných oblastí, 

v ktorej je potrebné prijať ďalšie opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, opätovné používanie 

a recykláciu a ktoré sú kľúčovými cieľmi legislatívy prijatej na úrovni EÚ. 

 

Zároveň bola začiatkom roka 2018 po prvýkrát prijatá aj celoeurópska stratégia pre plasty. Stratégia 

EÚ pre plasty v obehovom hospodárstve je prvým politickým rámcom pre celú EÚ, v ktorom sa 

prijíma prístup zohľadňujúci životný cyklus výrobkov s prihliadnutím na špecifický výrobný materiál,  

s cieľom začleniť do hodnotového reťazca plastov návrh výrobku s dôrazom na jeho obehovosť, ako aj 

jeho používanie a recykláciu. V stratégii sa stanovuje jasná vízia s kvantifikovanými cieľmi na úrovni EÚ. 

Jedným z nich je zabezpečiť, aby sa do roku 2030 všetky plastové obaly uvádzané na trh EÚ dali opätovne 

použiť alebo recyklovať.1 Stratégia pre plasty prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 

2030 a k naplneniu Parížskej dohody. 

 

Následne v roku 2019 Európska komisia prijala novú Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné 

prostredie. Smernica zaväzuje členské štáty prijať potrebné opatrenia, aby dosiahli ambiciózne a trvalé 

zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov a zároveň zakázali uvádzanie niektorých 

jednorazových plastových výrobkov a výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh. Zákaz sa bude 

vzťahovať na plastové vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, miešadlá a paličky na balóny, ktoré budú 

musieť byť vyrábané výlučne z udržateľnejších materiálov. Smernica zároveň predpokladá, že členské 

štáty EÚ budú do roku 2029 povinné zabezpečiť zber 90% jednorazových plastových fliaš z nápojov. 

Jedným z nástrojov ako uvedený cieľ dosiahnuť je aj systém zálohového zberu PET fliaš, ktorý bude od 

januára 2022 zavedený aj na Slovensku. Smernica tiež stanovuje, že v roku 2025 by mal podiel 

recyklovaného obsahu v plastových fľašiach dosiahnuť 25 % a do roku 2030 by sa mal zvýšiť na 30 %. 

Mnohé európske krajiny vrátane Slovenska tiež spoplatnili igelitové tašky a vrecká, čo zároveň znížilo 

ich spotrebu.  

 

Prechod na obehové hospodárstvo sa posilnil aj prijatím tzv. waste package legislatívy, ktorý 

novelizuje európsku právnu úpravu prostredníctvom štyroch revidovaných smerníc. Ich cieľom je najmä 

podpora predchádzania vzniku odpadov, prípravy odpadov na opätovné použitie, posilnenie systémov 

triedeného zberu odpadov a ich recyklácie ako aj požiadavky na ekodizajn. Tieto ambície zhmotnené  

v konkrétnych cieľoch by mali zaručiť, aby sa odpad premenil na zdroj, pretože základom obehového 

hospodárstva sú spoľahlivé a efektívne systémy nakladania s odpadom.  

 

Tzv. Waste package prináša revízie prostredníctvom nasledujúcich smerníc: 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia 

smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách  

a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade 

z elektrických a elektronických zariadení, ktorá v záujme efektívneho a racionálneho využívania 

prírodných zdrojov a podpory zásad obehového hospodárstva stanovuje opatrenia jednotlivým členským 

štátom týkajúce sa jednotlivých prúdov odpadov upravených v týchto smerniciach.2 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení 

smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, ktorej cieľom je zabezpečiť postupné znižovanie 

ukladania odpadu na skládku, najmä pokiaľ ide o odpad, ktorý je vhodný na recykláciu alebo iné 

zhodnotenie a prostredníctvom prísnych prevádzkových a technických požiadaviek na odpad a skládky, 

stanoviť opatrenia, postupy a usmernenia na predchádzanie alebo obmedzovanie negatívnych vplyvov 

na životné prostredie, najmä znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia, a na 

globálne životné prostredie vrátane skleníkového efektu, ako aj akéhokoľvek rizika pre zdravie ľudí, ktoré 

by ukladanie odpadu na skládku mohlo predstavovať počas celého životného cyklu skládky.3 Jedným 

z opatrení prijatých smernicou o skládkovaní je aj povinnosť členských štátov prijať potrebné opatrenia, 

aby zabezpečili, že do roku 2035 sa množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky zníži na 10 

% alebo menej z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (podľa hmotnosti). 
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení 

smernica 2008/98/ES o odpade ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí 

predchádzaním alebo znižovaním vzniku odpadu, nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania  

s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania, 

ktoré sú kľúčové na prechod na obehové hospodárstvo a na zaručenie dlhodobej konkurencieschopnosti 

Únie.4  

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení 

smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov ustanovuje opatrenia na predchádzanie 

odpadom z obalov na úrovni výroby a okrem nich aj opatrenia zamerané na opätovné použitie, recykláciu 

a zhodnotenie takéhoto odpadu, aby sa obmedzil ich vplyv na životné prostredie a zredukovalo konečné 

zneškodňovanie obalov. Na dosiahnutie stanovených cieľov zavádza smernica limity záväzné pre všetky 

členské štáty.5  

 

Na národnej úrovni je všeobecne nakladanie s odpadmi upravené v zákone č. 79/2015 Z.z.  

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), ktorý plne 

preberá do slovenskej právnej úpravy povinnosti a opatrenia vyplývajúce z tzv. waste package, ktoré 

pomôžu stimulovať prechod EÚ a Slovenskej republiky na obehové hospodárstvo. V súlade s tým, 

upravuje aj hierarchiu odpadového hospodárstva. Upravuje režim rozšírenej zodpovednosti výrobcov za 

niektoré odpady, kde hlavným  nositeľom zodpovednosti za odpad z daného výrobku je výrobca tohto 

výrobku. Nejde len o zodpovednosť výrobcov za zber a zhodnocovanie odpadov z vyhradených výrobkov, 

ale o širokú škálu povinností výrobcov zahŕňajúcu aj podmienky výroby výrobku, vrátane ekodizajnu. 

Zákon o odpadoch predstavuje východiskový dokument pre vypracovanie programov odpadového 

hospodárstva kraja. Od januára 2021 nadobudne účinnosť novela zákona o odpadoch, ktorá okrem iného 

ruší výnimky na zber bioodpadu, zavádza povinnosť ekomodulácie a zakazuje ukladanie neupraveného 

odpadu na skládky.  

Zákon o odpadoch v Prílohe č. 3 stanovuje ciele odpadového hospodárstva v oblasti nakladania 

s odpadmi ako aj odpadmi z obalov, ktorými  je Slovenská republika viazaná.  

Podrobnosti ohľadne zákona o odpadoch riešia aj jeho štyri vykonávacie vyhlášky: 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,  

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z.  

o evidenčnej povinnosti  a ohlasovacej povinnosti, 

• Vyhláška č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch,  

• Vyhláška č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov 

a o nakladaní  s vyhradenými prúdmi odpadov. 

 

Dôležitú úpravu obsahuje aj zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacia vyhláška č. 347/2019 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. 

Tieto právne predpisy zavádzajú zálohový systém jednorazových obalov na nápoje, upravujú postavenie 

a úlohy správcu zálohového systému a pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania a ďalšie 

podrobnosti ako napríklad výška zálohu.  

 

V rámci odpadového hospodárstva Slovenskej republiky je najväčším negatívom v nakladaní s odpadmi 

vysoký podiel odpadov zneškodňovaných skládkovaním, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k prijatiu 

opatrení na zamedzenie skládkovania. Za týmto účelom bol prijatý nový  zákon č. 329/2018 Z.z.  

o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z.  

o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Týmto právnym predpisom sa podarilo zvýšiť poplatok za skládkovanie, ktorý predstavuje 

účinný ekonomický nástroj a zároveň spôsob ako presmerovať toky odpadov od ich skládkovania. 

Účinnosť nadobudol v januári 2019 a počíta s postupným každoročným zvyšovaním sadzieb za uloženie 

zmesového komunálneho odpadu až do roku 2021. 

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 je najvýznamnejší 

strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 vydaný 

MŽP SR a vypracovaný v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rastu. Vzťahuje sa na nakladanie so 

všetkými odpadmi v zmysle definície odpadu podľa zákone o odpadoch. Program neobsahuje opatrenia 

na predchádzanie vzniku odpadu podľa článku 29 rámcovej smernice o odpade, keďže tieto boli prijaté 

v samostatnom dokumente s názvom Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018. 
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Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 – 2025, ktorý pripravilo MŽP SR,  zohľadňuje 

prijatý odpadový balíček (tzv. waste package), Európsku stratégiu pre plasty v obehovom hospodárstve, 

ako aj Smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Predstavuje 

strategický dokument vlády Slovenskej republiky, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva 

krajiny na vytýčené obdobie. Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku 

odpadu, existujúce opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov a v prípade potreby návrhy nových 

opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. 

 

MŽP SR pripravilo aj strategický dokument Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej 

politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030) ako modernú environmentálnu stratégiu pre oblasť 

životného prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému, nízkouhlíkovému a 

inkluzívnemu hospodárstvu. Nahrádza tak doteraz platnú Stratégiu, zásady a priority štátnej 

environmentálnej politiky z roku 1993. 

 

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 

má za cieľ identifikovať opatrenia potrebné k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré bude 

zavŕšené dosiahnutím klimatickej neutrality v roku 2050. V oblasti odpadového hospodárstva sa 

zameriava na dosiahnutie klimatickej neutrality prostredníctvom zvýšenej podpory obehového 

hospodárstva, zefektívnenia prevencie vzniku čiernych skládok a zlepšenie triedeného zberu biologicky 

rozložiteľnej zložky komunálneho odpadu za účelom výroby bioplynu z odpadu a výroby elektriny a tepla 

z bioplynu/biometánu.6   

 

Ďalšou kľúčovou oblasťou obehového hospodárstva, ktorá by sa mala riešiť na mnohých úrovniach 

hodnotového reťazca je plytvanie potravinami. V súčasnosti sa touto problematikou zaoberá Akčný plán 

na predchádzanie plytvaniu potravinami, ktorý vypracoval rezort pôdohospodárstva. Envirorezort 

chce ukladanie potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie na skládkach zakázať 

novou legislatívou od roku 2023.7 

 

Jeden z hlavných programových dokumentov TTSK predstavuje Program hospodárskeho rozvoja  

a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2016 – 2020. Prostredníctvom tohto 

dokumentu sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja a súčasne sa vytvára predpoklad na možnosť 

širšieho zapojenia sa do procesu čerpania prostriedkov z EÚ. Stanovuje hlavné smery rozvoja, formuluje 

strategické ciele a definuje úlohy a prvoradé potreby pre zabezpečenie rozvoja oblastí, definovaných  

v strategickej a programovej časti PHSR TTSK.8 

 

Ďalší strategický dokument TTSK predstavuje Program odpadového hospodárstva Trnavského 

kraja na roky 2016-2020. POH TTSK je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre územie, ktoré 

je v pôsobnosti Okresného úradu v sídle kraja Trnava, v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového 

hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti  

a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné 

použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program 

podporovať plnenie týchto cieľov.9 

 

Tieto dva strategické dokumenty sú podkladom pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, 

nakladanie s odpadmi, dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie. 

 

Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy je ucelený strednodobý strategický dokument, ktorý 

definuje aktivity Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zamerané na znižovanie emisií CO2. 

Nízkouhlíková  stratégia definuje súbor opatrení na dosiahnutie cieľov TTSK v oblasti znižovania emisií 

CO2, ktorá smeruje k naplneniu globálneho cieľa znížiť do roku 2030 emisie CO2 minimálne o 40%. 

Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy stanovuje vízie, smerovanie a ciele v oblasti znižovania emisií 

CO2 v Trnavskom samosprávnom kraji, napomáha jednotlivým samosprávam pri zavádzaní procesov 

dekarbonizácie, ako i pri samotnej tvorbe nízkouhlíkových stratégií jednotlivých samospráv. Sektor 

odpadového hospodárstva je jeden z najväčších producentov emisií skleníkových plynov v EÚ. Podľa 

správy o stave životného prostredia za rok 2018 je produkcia odpadov tretím najväčším 

environmentálnym problémom na Slovensku. Aby bola zabezpečená udržateľná výroba a spotreba, sú 

potrebné zásadné zmeny v nakladaní s odpadmi, nakoľko odpad predstavuje značnú stratu zdrojov vo 

forme materiálov a energie.10  

 

 

 



9 

 

 

 

INTERREG V-A-SK-AT - Program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, 

ktorého programová oblasť zahŕňa nasledujúce na slovenskej strane Bratislavský samosprávny kraj  

a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane severný a stredný Burgenland (NUTS 3), Viedeň a 

Dolné  

 

Rakúsko.  Uvedené regióny ako aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

(MIRRI SR) v úlohe riadiaceho orgánu, sú  hlavnými programovými partnermi programu a podieľajú sa 

spoločne na realizácii programových cieľov.11 
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2. OBSAH KATALÓGU A ZOZNAM OPATRENÍ 
 

OBSAH KATALÓGU 
 
Úlohou každého členského štátu je zabezpečiť prechod na obehové hospodárstvo a za týmto účelom musí 

stanoviť aj opatrenia.  Katalóg opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti odpadov Trnavského 

samosprávneho kraja obsahuje konkrétne opatrenia posilňujúce napĺňanie ambicióznych cieľov 

obehového hospodárstva, akými sú predchádzanie vzniku odpadov, príprava na opätovné použitie, 

posilnenie systémov triedeného zberu odpadov, jeho recyklácie, zhodnocovania ako aj požiadavky na 

uplatňovanie výstupov v praxi. Navrhované opatrenia sú nevyhnutné za účelom naplnenia cieľov, ku 

ktorým sa Slovenská republika zaviazala.  

 

Realizáciou týchto opatrení sa dosiahne prechod z lineárneho hospodárstva na zelené a obehové 

hospodárstvo, ktorého cieľom je, aby ďalšie smerovanie postupne viedlo k tomu, že odpad budeme 

vnímať ako druhotnú surovinu, ktorá sa musí stať významným sekundárnym zdrojom neobnoviteľných 

surovín. Odpad v zmysle hierarchie nakladania s odpadmi nesmie byť primárne zdrojom energie, ale len 

ako posledný stupeň zhodnocovania inak nezhodnotiteľného odpadu jeho energetickým zhodnotením 

v rámci kolaboratívnej (zdieľanej) ekonomiky. Okrem toho, výstupy zo zhodnocovania odpadov sú 

aplikovateľné pre realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na 

obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry 

regiónu, čo prispeje k regionálnemu rozvoju TTSK a k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti. 

Súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo je aj revidovanie európskych odpadových smerníc, ktoré 

obsahujú ambiciózne ciele v oblasti recyklácie komunálneho odpadu aj odpadu z obalov, obmedzenia 

skládkovania, triedenia bioodpadu, textilu a nebezpečného komunálneho odpadu či rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov. Nové opatrenia sú súčasťou Katalógu opatrení TTSK a sú navrhnuté za účelom 

naplnenia stanovených cieľov. Cieľom opatrení je predchádzať vzniku odpadu a eliminovať jeho 

množstvo, a preto je potrebné tieto opatrenia prijať predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stane 

odpadom. 

 

Obsahom tejto publikácie je vytvorenie Katalógu opatrení TTSK, vrátane vytvorenia plánu pre 

implementáciu opatrení (krátkodobý, strednodobý a dlhodobý) v závislosti od naliehavosti a účelu.  

Jedným z hlavných cieľov je návrh takých opatrení, ktoré znížia tvorbu odpadu, zabezpečia opätovné 

použitie, posilnia triedený zber odpadu a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v kraji, v súlade s 

hierarchiou nakladania s odpadmi. Navrhnuté opatrenia musia byť reálne a v praxi implementovateľné 

v zámeroch TTSK tak, aby boli nástrojom k prechodu na obehové hospodárstvo. Publikácia sa preto 

zameriava na posilnenie povedomia a používania koncového výstupu zhodnocovania odpadov – 

materiály, výrobky, produkty - uplatniteľné v zámeroch TTSK. Katalóg opatrení TTSK je spracovaný v 

súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v  strategických dokumentoch TTSK. 

 

Katalóg za účelom napĺňania týchto cieľov obsahuje: 

1. Východiská 

2. Obsah katalógu a zoznam opatrení 

3. Popis navrhovaných opatrení a ich základné funkcie 

➢ Identifikované kritické miesta a navrhované opatrenia 

➢ Návrh opatrení, ktoré posilnia triedený zber odpadu v kraji  a ochránia tak ŽP a zároveň zvýšia 

mieru zhodnotenia odpadov v TTSK 

➢ Katalógové listy opatrení – popísať jednotlivo pri každom usmernenia, obmedzenia, ktorými sa 

má tvorba daného opatrenia riadiť, legislatívny rámec, určenie zodpovednosti, kompetencie 

samosprávy, časový rámec, potrebné finančné zdroje 

➢ Zavedenie inovácií a progresívnych technológií v spracovaní KO 

➢ Možnosti a formy osvety v oblasti OH 

➢ Návrh opatrení na ochranu životného prostredia v okolí skládok 

4. Plán pre implementáciu opatrení (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý) 

5. Príklady dobrej praxe 
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ZOZNAM OPATRENÍ 
 

Č. OPATRENIE Č AKTIVITA CIEĽ 
ČASOVÝ 

HORIZONT 

A. SYSTÉM ZBERU, TRIEDENIA A PRÍPRAVY NA OPÄTOVNÉ POUŽÍVANIE, ZHODNOCOVANIE 

A.1 
Opatrenia na 

zvýšenie zberu 
odpadu 

A.1.1 
Vybaviť zberné vozidlá vážiacim 
systémom  

Zabezpečiť súlad so zákonom  
o odpadoch 

1.1.2023 

A.1.2 
Zabezpečiť dostupnosť pre stojiská, 
polopodzemné kontajnery, zberné dvory 

Zabezpečiť súlad so zákonom  
o odpadoch 

  

A.2 
Opatrenia na 

zvýšenie 
triedenia 

A.2.1 

Zaviesť a zabezpečovať vykonávanie 
triedeného zberu komunálneho odpadu 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad 

Zabezpečiť súlad so zákonom  

o odpadoch 

1.1.2021  

a 1.1.2023 

A.2.2 

Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 
triedeného zberu komunálnych odpadov 
pre VKM na báze lepenky, tzv. 
tetrapackov 

Zabezpečiť súlad so zákonom 
o odpadoch 

1.1.2021 

A.2.3 

Zaviesť povinnosť pre prevádzkovateľov 
kuchýň a stravovacích zariadení vytvoriť, 
prevádzkovať a udržiavať funkčný systém 
triedeného zberu pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad a 
reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom 

Zabezpečiť súlad so zákonom  
o odpadoch 

1.1.2021 

A.2.4 Zriadiť triedený zber pre textil  
Zabezpečiť súlad so smernicou o 
odpade 

do 1.1.2025  

A.3 
Opatrenia na 

opätovné 
používanie 

A.3.1 

Vytvoriť  strediská RE-USE spoluprácou 
verejnej správy, podnikateľského sektoru 
a verejnosti, napr. na zber filtrov na 

vodu, ktoré je možné prečistiť a použiť 
znova, nábytok a pod.  

Zabezpečiť súlad s Prílohou IV.a 
smernice  

o odpade 

priebežne 

A.3.2 
Vytvoriť siete (mapy) stredísk prípravy na 
opätovné použitie a opravy 

Zabezpečiť súlad s prílohou č. 4 
zákona o odpadoch 

priebežne 

A.4 
Opatrenia na 

zhodnocovanie 

A.4.1 
Vytvorenie siete (mapy) centier 
zhodnocovania – materiál, výrobok, 
produkt 

    

A.4.2 
Vybudovanie digitálnej infraštruktúry 
obehového hospodárstva 

    

B. HIERARCHIA 

B.1 
Opatrenia na 

predchádzanie 
vzniku odpadu 

B.1.1 
Neuvádzať jednorazové výrobky z plastu 
uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxo-
degradovateľných plastov na trh SR 

Zabezpečiť súlad so Smernicu o 
znižovaní vplyvu určitých plastových 
výrobkov na životné prostredie 

3.7.2021 

B.1.2 Znížiť vznik potravinového odpadu 
Zabezpečiť súlad s Plánom na 
predchádzanie plytvaniu potravinami 

priebežne 

B.1.3 Znížiť vznik BRKO 

Zabezpečiť súlad s Programom 
predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky na roky 2019 – 
2025 a so zákonom o odpadoch 

priebežne 

B.2 

Opatrenia na 
zabezpečenie 
recyklácie a 

zhodnocovania 

B.2.1 
Zaviesť povinný množstvový zber 
komunálneho odpadu 

Zvýšiť prípravu na opätovné použitie  
a recykláciu komunálneho odpadu 

do roku 2025 
a 2030 

B.2.2 
Podporiť alternatívne technológie 
spracovania komunálneho odpadu  

Zvýšiť prípravu na opätovné použitie  
a recykláciu komunálneho odpadu  
a zamedziť ukladaniu neupraveného 
odpadu na skládky 

do roku 2025 
(2030) a 
2021 

B.2.3 

Pri existujúcich podnikoch stavebnej 
výroby dobudovať technológie pre 
spracovanie prúdu odpadov PLASTY na 
materiál eko výroby stavebných 
produktov 

Zabezpečiť splnenie cieľov v súlade  
s prílohou č. 3 zákonom o odpadoch 

priebežne 

B.2.4 

Vybudovanie spoločných podnikov pre 
zhodnoovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov, najmä kuchynského odpadu na 
princípe obehového hospodárstva – z 
pôdy do pôdy 

Zabezpečiť splnenie cieľov v súlade  
s prílohou č. 3 zákonom o odpadoch 

priebežne 
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B.2.5 

Vybudovať centrá kolaboratívnej 
ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie 
v existujúcej priemyselných parkoch s 
technológiou na energetické zhodnotenie  
ďalej už nezhodnotiteľných a 
nebezpečných odpadov 

Zabezpečiť splnenie cieľov v súlade  
s prílohou č. 3 zákonom o odpadoch 

priebežne 

B.2.6 
Zabezpečiť používanie najlepších 
dostupných techník na spracovanie 

odpadu 

Zabezpečiť súlad s prílohou č. 4a 
zákona  

o odpadoch 

priebežne 

B.2.7 Obmedziť dovoz alternatívneho paliva 
Zvýšiť prípravu na opätovné použitie  
a recykláciu komunálneho odpadu 

do roku 2025 
a 2030 

B.2.8 
Vytvoriť sieť tokov odpadu na existujúce 
spracovateľské podniky jednotlivých 
prúdov odpadu 

Zvýšiť prípravu na opätovné použitie  
a recykláciu komunálneho odpadu 

do roku 2025 
a 2030 

B.3 
Opatrenia proti 
skládkovaniu 

B.3.1 
Zamedziť zneškodňovaniu odpadu, ktorý 
neprešiel úpravou podľa hierarchie 
odpadov  (okrem výnimiek) skládkovaním 

Do roku 2035 znížiť množstvo 
komunálneho odpadu 
zneškodneného skládkovaním 
najmenej na 10 % z celkového 
množstva vzniknutého komunálneho 
odpadu 

1.1.2021 

C. VZDELÁVANIE, VEDA, VÝSKUM 

C.1 

Opatrenia na 
zabezpečenie 

environmentáln
ej výchovy, 

vzdelávania a 
osvety 

C.1.1 

Zlepšiť informovanosť verejnosti 
prostredníctvom informačných a 
vzdelávacích kampaní, ktoré budú 
zamerané na predchádzanie vzniku 
odpadov (zacielené aj na zmenu ľudského 

správania) 

Súlad s Rezortnou koncepciou 
environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety do roku 2025 

priebežne 

C.1.2 

Zaviesť systém formálnej,  neformálnej  a 
informálnej environmentálnej výchovy 
ako aj vzdelávania a osvety pre 
udržateľný rozvoj v odpadovom 
hospodárstve 

Súlad s Rezortnou koncepciou 
environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety do roku 2025 

priebežne 

C.1.3 

Podporovať vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov v oblasti environmentálnej 
výchovy s cieľom získať potrebné odborné 
vedomosti pre ich aplikáciu do praktickej 
výučby na školách 

Súlad s Rezortnou koncepciou 
environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety do roku 2025 

priebežne 

C.1.4 

Informačné kampane pre verejnosť, 
najmä pokiaľ ide o význam používania 
výstupov zhodnotenia odpadov, triedený 
zber, predchádzanie vzniku odpadu a 
znižovanie znečisťovania odpadom a 
začlenenie týchto otázok do vzdelávania a 
odbornej prípravy 

Zabezpečiť súlad s prílohou č. 4a 
zákona o odpadoch 

priebežne 

C.2 
Opatrenia na 

boj proti 
litteringu 

C.2.1 Podporiť boj proti litteringu 
Znížiť voľne pohodený odpad v 
krajine 

priebežne 

C.2.2 
Informovať verejnosť o možnostiach 
nahlasovania čiernych skládok odpadu, 
zvážiť možnosť zriadenia aplikácie  

Znížiť voľne pohodený odpad v 
krajine 

priebežne 

C.3 

Iné opatrenia, 
ktoré môžu 
ovplyvniť 
štádium 
spotreby                   

a používania 

C.3.1 
Zaviesť ekomoduláciu na základe Analýzy 
životného cyklu LCA a Hodnotení 
životného cyklu LCC 

Súlad so zákonom o odpadoch 
do 
31.12.2021 

C.3.2 
Podporiť ekodizajn, inovatívne materiály, 
výrobky a produkty zo zhodnotených 
odpadov 

Zabezpečiť súlad s prílohou č. 4 

zákona o odpadoch 
priebežne 

C.3.3 

Podporiť dôveryhodné environmentálne 
značky, Environmentálnu deklaráciu 
produktu EPD,   resp. regionálnych 
výrobcov výrobkov šetrných k životnému 
prostrediu 

Zabezpečiť súlad s prílohou č. 4 
zákona o odpadoch 

priebežne 

C.3.4 
Uplatňovať princípy zeleného a sociálne 
zodpovedného verejného obstarávania a 
verejných súťaží 

Zabezpečiť súlad s prílohou č. 4a 
zákona o odpadoch 

priebežne 

C.4 

Opatrenia na 
podporu 

výskumu a 
inovácií 

C.4.1 

Podporiť výskum a inovácie v oblasti 
vyspelých technológií recyklácie a 
repasovania, zhodnocovania a funkčného 
využitia výstupov  na spolupráci 
QUADRUPLE HELIX 

Zabezpečiť súlad s prílohou č. 4a 
zákona o odpadoch 

priebežne 
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3. POPIS NAVRHOVANÝCH 

OPATRENÍ A ICH ZÁKLADNÉ 

FUNKCIE 
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A.1 OPATRENIA NA ZVÝŠENIE 

TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO 

ODPADU 

SYSTÉM 
ZBERU, 

TRIEDENIA  

A  
PRÍPRAVA  

NA  
OPÄTOVNÉ  

POUŽÍVANIE 
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OPATRENIE A.1.1 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• § 16 ods. 10 ustanovuje, že ten, 

kto vykonáva zber zmesového 

odpadu alebo triedený zber 
komunálnych odpadov z obalov  
a komunálnych odpadov 
z neobalových výrobkov v obci, je 
povinný, 

a. zabezpečiť vybavenie zberných 
vozidiel vážiacim systémom 
zaradeným do skupiny 
určených meradiel  
a spĺňajúcim požiadavky na 
určené meradlo podľa § 11 
zákona č. 157/2018 z.z.  

o metrológii a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov, 

b. ohlasovať príslušnej obci 

množstvá vyzbieraného 
zmesového odpadu  
a vyzbieraných komunálnych 
odpadov z obalov  

komunálnych odpadov  
z neobalových výrobkov v obci, 
na území ktorej vznikli tieto 
odpady, do 15 dní od skončenia 
mesiaca, v ktorom bol zber 
uskutočnený. 

 

 

 

 

VYBAVIŤ ZBERNÉ 

VOZIDLÁ VÁŽIACIM 

SYSTÉMOM 

Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane 
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných 
odpadov od prevádzkovateľa kuchyne  
a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným 
nariadením podľa § 81 ods. 8 zákona o odpadoch,  

v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu 
a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe 
triedeného  zberu jednotlivých zložiek komunálnych 
odpadov, o spôsobe  zberu objemného odpadu, odpadu  
z domácností s obsahom škodlivých látok a drobného 
stavebného i odpadu  a dôvody nezavedenia triedeného 
zberu biologicky rozložiteľného  kuchynského odpadu  

z domácností, ak takýto triedený zber  
v obci nie je zavedený. 
 

 
 

 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO ZÁKLADNÉ 

FUNKCIE: 
V súvislosti s vykazovaním miesta pôvodu 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov a ich množstva podľa § 57 ods. 1 
zákona o odpadoch a § 75 ods. 1 zákona  
o odpadoch a v nadväznosti na výpočet 
úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 
podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o oplatkoch 
za uloženie odpadov a o zmene a doplnení 
zákona č. 587/2004 Z. z.  
o Environmentálnom fonde a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v znení zákona  
č. 111/2019 Z. z. za účelom zabezpečenia 
preukázania reálneho množstva 
vyzbieraných komunálnych odpadov v obci 
sa zavádza povinnosť zabezpečenia 
vybavenia vozidla vážiacim systémom  
a ohlasovania získaných údajov.1 

Zavedenie týchto technických opatrení 
vyžaduje dostatočnú časovú pripravenosť  
a finančné prostriedky. Rovnako ako iné 
legislatívne opatrenia, aj vybavenie vozidiel 
vážiacim systémom bude mať ekonomické 
dopady. Zberovým spoločnostiam sa zvýšia 
náklady vyplývajúce z tejto povinnosti, čo 
pravdepodobne prinesie navýšenie poplatku 
za komunálny odpad.  
Vzhľadom na to, že zberové spoločnosti 
vykonávajú zber odpadu často vo viacerých 
obciach, obce nevedia preukázať skutočne 
vyprodukované a vyzbierané množstvá 
komunálnych odpadov z vlastnej obce.  

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 



16 

 

Priebežne. Od.1.1.2021 a následne od 1.1.2023 sa 
sprísňujú výnimky z povinnosti zaviesť  
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  

z domácností podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch. 
 

OPATRENIE A.1.1 
VYBAVIŤ ZBERNÉ 

VOZIDLÁ VÁŽIACIM 

SYSTÉMOM 

  

ČASOVÝ RÁMEC 

Zavedenie tohto opatrenia priaznivo ovplyvní 

výpočet úrovne vytriedenia komunálnych 
odpadov a plnenie cieľov ustanovených  
v prílohe č. 3 zákona č. 79/2015 Z.z.  

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Náklady na činnosti nakladania s biologicky 
rozložiteľným komunálnym odpadom hradí 
obec z miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady podľa 

zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov. 
Náklady na zabezpečenie zberných nádob  
a kompostovacích zásobníkov na triedený 
zber zložiek komunálnych odpadov, pri 

ktorých sa neuplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže 
ich zahrnúť do miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne 
záväznom nariadení iný spôsob úhrady 

nákladov na zabezpečenie zberných nádob  
a kompostovacích zásobníkov na biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad. 
Pri plánovaní je vhodné vykonať ekonomickú 

kalkuláciu jednotlivých variantov. Vo väčšine 
prípadov sa v IBV viac oplatí aktívne 
podporovať domáce kompostovanie. Pri 

zabezpečovaní kompostovacích zásobníkov 
síce vzniknú jednorazové náklady, ale 
odpadajú všetky ostatné prevádzkové 
náklady. 
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OPATRENIE A.1.2 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

• § 81 ods. 7 ustanovuje, že obec je 
okrem povinností držiteľa odpadu 

podľa § 14 ods. 1  povinná  , 
a) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 

triedeného zberu  
✓ biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu okrem toho, 
ktorého pôvodcom je fyzická osoba 
– podnikateľ a právnická osoba, 

ktorá prevádzkuje zariadenie 
spoločného stravovania (ďalej len 
„prevádzkovateľ kuchyne“), 

✓ jedlých olejov a tukov z domácností 
a 

✓ biologicky rozložiteľných odpadov zo 

záhrad a parkov vrátane odpadu  
z cintorínov, 

b) zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 
triedeného zberu komunálnych odpadov pre 
papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly 
na báze lepenky, 

c) umožniť výrobcovi elektrozariadení  

a výrobcovi prenosných batérií  
a akumulátorov, príslušnej tretej osobe 
alebo príslušnej organizácii zodpovednosti 
výrobcov na ich náklady, 

d) zaviesť a prevádzkovať na svojom území 
systém oddeleného zberu elektroodpadu  
z domácností a použitých prenosných batérií 

a akumulátorov, 
e) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel 

existujúce zariadenia na zber komunálnych 
odpadov, 

f) umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov 
pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených 

zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa 
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
a to na základe zmluvy s ňou, 

g) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát 
do roka, zber a prepravu objemných 
odpadov, drobných stavebných odpadov  

v rozsahu do 1 m3 od jednej fyzickej osoby, 

ak v obci nebol zavedený ich množstvový 
zber a oddelene zbieraných zložiek 
komunálneho odpadu z domácností  
s obsahom nebezpečných látok na účely ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa  

 

 

 

 

 

 

ZABEZPEČIŤ 

DOSTUPNOSŤ PRE 

STOJISKÁ, 

POLOPODZEMNÉ 

KONTAJNERY, ZBERNÉ 

DVORY 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Okrem povinnosti obce zabezpečiť zber a 
prepravu zmesového komunálneho odpadu 
vznikajúceho na jej území na účely jeho 
zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so 
zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia 
zberných nádob zodpovedajúcich systému 
zberu zmesového komunálneho odpadu v 
obci, má obec povinnosť zabezpečiť 
zavedenie a vykonávanie triedeného zberu a 
vytvoriť také podmienky, aby mohla OZV pre 
obaly splniť ciele zberu. Prioritnou je preto 
zmluva medzi obcou a OZV a nastavenie 
podmienok a spôsobu zberu odpadov z 
obalov a odpadov z neobalových výrobkov. 
OZV pre obaly na základe údajov o množstve 
týchto komunálnych odpadov od samotnej 
obce a v úzkej spolupráci s obcou má určiť, 
koľko zberných nádob a s akou frekvenciou 
by mali byť v obci umiestnené dodržaním 
štandardov zberu. 
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Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane 
biologicky rozložiteľných kuchynských  

a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa 
kuchyne a elektroodpadov z domácností všeobecne 
záväzným nariadením podľa § 81 ods. 8 zákona 

o odpadoch, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti  
o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 
o spôsobe triedeného  zberu jednotlivých zložiek 
komunálnych odpadov, o spôsobe  zberu objemného 

odpadu, odpadu z domácností s obsahom škodlivých 
látok a drobného stavebného i odpadu  a dôvody 
nezavedenia triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného  kuchynského odpadu z domácností, 
ak takýto triedený zber v obci nie je zavedený. 
 

Priebežne. 

OPATRENIE A.1.2 
ZABEZPEČIŤ 

DOSTUPNOSŤ PRE 

STOJISKÁ, 

POLOPODZEMNÉ 

KONTAJNERY, ZBERNÉ 

DVORY 

nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako  
5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený 
zberný dvor. 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Náklady na činnosti nakladania so zmesovým 
komunálnym odpadom, drobným stavebným 
odpadom, ak v obci nebol zavedený 
množstvový zber drobného stavebného 
odpadu a biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom, náklady triedeného 
zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré 

sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným 
triedením oddelene zbieraných zložiek 
komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady 
presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa 
§ 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. 
Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej 

zložky komunálneho odpadu patriacej do 
vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a 
vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, 
znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov, 
tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti 
výrobcov, ktorí zodpovedajú za nakladanie s 
vyhradeným prúdom odpadu v tejto obci. 
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A.2 OPATRENIA NA ZVÝŠENIE 
TRIEDENIA 

SYSTÉM 

ZBERU, 
TRIEDENIA  

A  
PRÍPRAVA  

NA  

OPÄTOVNÉ  
POUŽÍVANIE 
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OPATRENIE A.2.1 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

§ 81 ods. 7 ustanovuje, že obec je okrem 
povinností držiteľa odpadu podľa § 14 ods.  

1 povinná ,   
✓ zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 

triedeného zberu, 
1. biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je 
fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, 

ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 

stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ 
kuchyne“), 
2. jedlých olejov a tukov z domácností a 
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad 
a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 

§ Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  
o odpadoch. 

Podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 371/2015 Z.z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch na účel zabezpečenia 
triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) 

tretieho bodu zákona obec zabezpečí: 
✓ ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby 

každá domácnosť mala 
1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto 
domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo 
2. zbernú nádobu, pričom zberová kapacita  

v jednotkách objemu dostupná pre každú 
domácnosť počas kalendárneho roka je 
najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť 
vykonávaný najmenej v období mesiacov marec 
až november vrátane, tieto zberové kapacity sú 

získané súčinom objemu dostupných zberných 
nádob a frekvencie ich odvozu, 

✓ ak ide o komplexnú bytovú výstavbu  
s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý 
je vo vlastníctve vlastníka bytového domu alebo 
bytu, aby každá komplexná bytová výstavba 
alebo domácnosť mala 

 
 

 

 

 

ZAVIESŤ A 

ZABEZPEČOVAŤ 

VYKONÁVANIE 

TRIEDENÉHO ZBERU 

KOMUNÁLNEHO ODPADU 

PRE BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ 

KUCHYNSKÝ ODPAD 

 

 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Obec je povinná zabezpečiť a vykonávať 
triedený zber biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností (s 
katalógovým číslom 20 01 08), pokiaľ si obec 
neuplatní niektorú zo štyroch výnimiek podľa 
§ 81 ods. 21 zákona o odpadoch a triedený 
zber BRO zo záhrad, tzv. zelený odpad (s 

katalógovým číslom 20 02 01,). Výnimky z 
povinnosti zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu v prípade BRO 

zo záhrad nemožno uplatniť. Odpad zo zelene 
je odpad zo záhrad fyzických osôb, ale aj z 
parkov a cintorínov, ktoré sú v správe obce. 

Podmienkou triedeného zberu biologicky 
rozložiteľných odpadov je, že jeho rozsah 
musí byť minimálne taký, ako vyplýva z 
požiadaviek podľa § 14 vyhlášky MŽP SR č. 
371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
Obec nie je povinná postarať sa o biologicky 

rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
zo zariadenia spoločného stravovania, za 
nakladanie s ktorým je zodpovedný 
prevádzkovateľ tohto zariadenia.  
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Obec upraví podrobnosti o nakladaní s biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, nakladaní  
s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom  
a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa 
kuchyne, vrátane dôvodov nezavedenia triedeného 
zberu komunálnych odpadov v súlade s § 81 ods. 21 
zákona o odpadoch pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad. 

 

 
 

 

OPATRENIE A.2.1 

1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto 
domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo 
2. zbernú nádobu, pričom zberová kapacita  

v jednotkách objemu dostupná pre každú 
komplexnú bytovú výstavbu alebo domácnosť 
počas kalendárneho roka je najmenej  
s objemom 2 400 l a zber biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť 
vykonávaný najmenej v období mesiacov marec 

až november vrátane, tieto zberové kapacity sú 

získané súčinom objemu dostupných zberných 
nádob a frekvencie ich odvozu a 
✓ kampaňový sezónny zber biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej 
dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom 
období. 

 

 

 

 

ZAVIESŤ A 

ZABEZPEČOVAŤ 

VYKONÁVANIE 

TRIEDENÉHO ZBERU 

KOMUNÁLNEHO ODPADU 

PRE BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ 

KUCHYNSKÝ ODPAD 

Priebežne. Od.1.1.2021 a následne od 1.1.2023 sa 
sprísňujú výnimky z povinnosti zaviesť  
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  
z domácností podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch. 
 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Náklady na činnosti nakladania s biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom hradí 
obec z miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady podľa 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov. 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob a 
kompostovacích zásobníkov na triedený zber 
zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa 
neuplatňuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do 
miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. Obec môže 

ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení 
iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie 
zberných nádob a kompostovacích 
zásobníkov na biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad. 
Pri plánovaní je vhodné vykonať ekonomickú 

kalkuláciu jednotlivých variantov. Vo väčšine 
prípadov sa v IBV viac oplatí aktívne 
podporovať domáce kompostovanie. Pri 
zabezpečovaní kompostovacích zásobníkov 
síce vzniknú jednorazové náklady, ale 
odpadajú všetky ostatné prevádzkové 
náklady 
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OPATRENIE A.2.2 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

• § 81 ods. 7 ustanovuje, že obec je okrem 
povinností pôvodcu odpadu podľa § 14 ods. 
1 povinná   

• zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 
triedeného zberu komunálnych odpadov pre 

papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly 
na báze lepenky (od 1.1.2021). 

• Príloha č. 3a  
Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov  
z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou 

komunálnych odpadov, je dosiahnuť pre 

ustanovené obdobie nasledovné úrovne 
vytriedenia komunálneho odpadu  
z celkového potenciálu vzniku odpadov  
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
v komunálnom odpade: 50% od 1. 7. 2020 
do 30. 6. 2021 a 60% od 1. 7. 2021 do  
30. 6. 2022. 

§ Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona  
o odpadoch. 

• § 14 Požiadavky na triedený zber 
komunálnych odpadov. 

 

 

 

 

ZABEZPEČIŤ ZAVEDENIE  

A VYKONÁVANIE 

TRIEDENÉHO ZBERU 

KOMUNÁLNYCH 

ODPADOV PRE VKM NA 

BÁZE LEPENKY, TZV. 

TETRAPACKOV 

Od 1.1.2021. 
 

Obec podľa § 81 ods. 1 zákona o odpadoch 
zodpovedná za nakladanie s komunálnymi odpadmi, 
ktoré vznikli na jej území. Zákon č. 312/2018 Z. z. 
ukladá obci povinnosť zabezpečiť také zavedenie  
a vykonávanie triedeného zberu komunálnych 
odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové 

kombinované materiály na báze lepenky, aby mohli 
byť splnené ciele zberu, ktoré sú uvedené v prílohe 
č. 3a zákona. OZV pre obaly na základe údajov  

o množstve týchto komunálnych odpadov od 
samotnej obce a v úzkej spolupráci s obcou má určiť, 
koľko zberných nádob a s akou frekvenciou by mali 
byť v obci umiestnené – pochopiteľne dodržaním 

štandardov zberu. 
 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ČASOVÝ RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

POPIS NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA A JEHO 
ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Obec je okrem povinností pôvodcu odpadu 
podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch povinná 

zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 
triedeného zberu komunálnych odpadov pre 
papier, plasty, kovy, sklo a kompozitných 
obalov na báze lepenky a umožniť organizácii 
zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej 
náklady, zber vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na 
základe zmluvy s ňou. Zavedenie triedeného 

zberu má prispieť k napĺňaniu cieľov 
ustanovených v Prílohe č. 3a zákona 
o odpadoch. Povinnosť obce je vytvoriť také 
podmienky, aby mohla OZV pre obaly splniť 

ciele zberu.  
 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Prioritnou je preto zmluva medzi obcou a OZV 
pre obaly podľa § 59 ods. 2 zákona a 

nastavenie podmienok a spôsobu zberu 
odpadov z obalov a odpadov z neobalových 
výrobkov. OZV pre obaly na základe údajov o 
množstve týchto komunálnych odpadov od 
samotnej obce a v úzkej spolupráci s obcou 
má určiť, koľko zberných nádob a s akou 

frekvenciou by mali byť v obci umiestnené – 
pochopiteľne dodržaním štandardov zberu. 
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OPATRENIE A.2.3 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• § 83 Prevádzkovateľ kuchyne 
➢ zodpovedá za nakladanie s biologicky 

rozložiteľným kuchynským odpadom  
a reštauračným odpadom, ktorého je 
pôvodcom, 

➢ je povinný okrem iných povinností pôvodcu 
odpadu podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 
vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný 
systém triedeného zberu pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný 
odpad, ktorého je pôvodcom, 

➢ zakazuje sa mu 
- uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský  

a reštauračný odpad, ktorého je 

pôvodcom, do nádob určených obcou na 
zber komunálneho odpadu, 

- používať drviče biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu 

napojené na verejnú kanalizáciu; 
uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník 
verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento 
odpad vypúšťa, s používaním drviča 
súhlasí a používanie drviča je upravené  
v zmluve o odvádzaní odpadových vôd 
uzavretej podľa zákona č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov, 

- zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov 

vypúšťaním do kanalizácie. 
 

ZAVIESŤ POVINNOSŤ PRE 

PREVÁDZKOVATEĽOV 

KUCHÝŇ  

A STRAVOVACÍCH 

ZARIADENÍ VYTVORIŤ, 

PREVÁDZKOVAŤ A 

UDRŽIAVAŤ FUNKČNÝ 

SYSTÉM TRIEDENÉHO 

ZBERU PRE BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ 

KUCHYNSKÝ ODPAD  

A REŠTAURAČNÝ ODPAD, 

KTORÉHO JE PÔVODCOM 

Od 1.1.2021. 
 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ČASOVÝ RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Cieľom opatrenia je eliminovať kuchynský 
bioodpad zo zmesového komunálneho 
odpadu a odkloniť ho tak od skládkovania. 
Miera triedenia takéhoto odpadu je veľmi 

nízka a väčšina kuchynského odpadu končí 
v nádobách na zmesový komunálny odpad. 
Zber takéhoto odpadu si vyžaduje 
samostatnú logistiku. Vytriedený 
a vyzbieraný biologicky rozložiteľným 
kuchynským odpadom a reštauračným 
odpadom môže byť následne zhodnotený  

v bioplynových staniciach, v kompostárňach 
či v zariadeniach pre energetické využitie 
odpadu.  
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Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví  

v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva 
podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným 
kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne. Obec je povinná umožniť 
tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie  
a zneškodnenie biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu pre 
prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady  
a v súlade s platným všeobecne záväzným 
nariadením obce zaviesť a prevádzkovať na jej 

území systém triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel 
existujúce zariadenia na zber komunálnych 
odpadov. Obec alebo samosprávny kraj zodpovedá 

za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 
odpad, ktorý vznikne v zariadeniach  

v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.  
 

OPATRENIE A.2.3

 

ZAVIESŤ POVINNOSŤ PRE 

PREVÁDZKOVATEĽOV 

KUCHÝŇ A 

STRAVOVACÍCH 

ZARIADENÍ VYTVORIŤ, 

PREVÁDZKOVAŤ A 

UDRŽIAVAŤ FUNKČNÝ 

SYSTÉM TRIEDENÉHO 

ZBERU PRE BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝ 

KUCHYNSKÝ ODPAD A 

REŠTAURAČNÝ ODPAD, 

KTORÉHO JE PÔVODCOM 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Náklady na zber, prepravu, zhodnotenie  
a zneškodnenie biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu znáša 
prevádzkovateľ kuchyne, okrem toho 

odpadu, ktorý vznikne v zariadeniach   
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo 
samosprávneho kraja. 
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OPATRENIE A.2.4 

§ Smernica Európskeho parlamentu a Rady  
z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc 

• Článok 11 Príprava na opätovné použitie  
a recyklácia. 
Bod 1 Členské štáty prijmú opatrenia na 

podporu činností prípravy na opätovné 
použitie, najmä prostredníctvom podpory 
vytvárania a podpory sietí prípravy na 
opätovné použitie a opravy, a to uľahčovaním 
– tam, kde je to v súlade s vhodným 
nakladaním s odpadom – ich prístupu  

k odpadu nachádzajúcemu sa v zberných 
systémoch alebo zariadeniach, ktorý môže 
byť pripravený na opätovné použitie, ale nie 
je určený na prípravu na opätovné použitie 
týmito systémami alebo zariadeniami,  
a podporou využívania hospodárskych 
nástrojov, kritérií na obstarávanie, 

kvantitatívnych cieľov alebo iných opatrení. 

S výhradou článku 10 ods. 2 a 3 členské štáty 
zriadia triedený zber minimálne pre papier, 
kov, plast a sklo a do 1. januára 2025 pre 
textil. 
Bod 6. Komisia do 31. decembra 2024 zváži 
stanovenie cieľov v oblasti prípravy na 

opätovné použitie a recyklácie pre stavebný 
a demolačný odpad a jeho zložky z rôznych 
materiálov, textilný odpad, komerčný odpad, 
priemyselný odpad, ktorý nie je nebezpečný, 
a ďalšie prúdy odpadu, ako aj cieľov v oblasti 
prípravy na opätovné použitie komunálneho 

odpadu a cieľov v oblasti recyklácie 
komunálneho biologického odpadu. Na tento 
účel Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu, ku ktorej  
v prípade potreby pripojí legislatívny návrh. 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

• Príloha č. 8b  
Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) sa 
nevyžaduje na textilné ústrižky (čisté nite, 
zvyšky látok). 

 

ZRIADIŤ TRIEDENÝ ZBER 

PRE TEXTIL 

Do 1.1.2025. 
 

Úlohou samosprávy bude v prípade zavedenia 
triedeného zberu textilu zabezpečiť také zavedenie  

a vykonávanie triedeného zberu textilu, aby mohli 
byť naplnené vytýčené ciele.  
 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ČASOVÝ RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Opatrenie prispeje k odkloneniu prúdu 
odpadu od skládkovania a k zvýšeniu cieľov 
zhodnocovanie a recyklácie ďalšieho prúdu 
odpadu. Podľa Programu predchádzania 
vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 
2019 – 2025 má MŽP SR prijať opatrenia ako 
napríklad posúdenie možností zavedenia 
finančnej motivácie napríklad  
z Environmentálneho fondu alebo OZV pre 
subjekty zaoberajúce sa prípravou na 
opätovné používanie (napr. nábytok, textil). 

 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Náklady na činnosti zriadenia triedeného 
zberu pre textil by mali znášať organizácie 
zodpovednosti výrobcov.  
 



26 

 

  

A.3 OPATRENIA NA OPÄTOVNÉ 
POUŽÍVANIA 

SYSTÉM 

ZBERU, 
TRIEDENIA  

A  

PRÍPRAVA  

NA  

OPÄTOVNÉ  
POUŽÍVANIE 
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OPATRENIE A.3.1 

§ Smernica Európskeho parlamentu a Rady  
z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc 

• Článok 11 Príprava na opätovné použitie  

a recyklácia 

bod 1 Členské štáty prijmú opatrenia na 
podporu činností prípravy na opätovné 
použitie, najmä prostredníctvom podpory 
vytvárania a podpory sietí prípravy na 
opätovné použitie a opravy, a to 
uľahčovaním – tam, kde je to v súlade  

s vhodným nakladaním s odpadom – ich 
prístupu k odpadu nachádzajúcemu sa  
v zberných systémoch alebo zariadeniach, 
ktorý môže byť pripravený na opätovné 
použitie, ale nie je určený na prípravu na 
opätovné použitie týmito systémami alebo 

zariadeniami, a podporou využívania 
hospodárskych nástrojov, kritérií na 

obstarávanie, kvantitatívnych cieľov alebo 
iných opatrení. 
S výhradou článku 10 ods. 2 a 3 členské 
štáty zriadia triedený zber minimálne pre 
papier, kov, plast a sklo a do 1. januára 2025 

pre textil. 
Bod 6. Komisia do 31. decembra 2024 zváži 
stanovenie cieľov v oblasti prípravy na 
opätovné použitie a recyklácie pre stavebný 
a demolačný odpad a jeho zložky z rôznych 
materiálov, textilný odpad, komerčný odpad, 
priemyselný odpad, ktorý nie je nebezpečný, 

a ďalšie prúdy odpadu, ako aj cieľov v oblasti 
prípravy na opätovné použitie komunálneho 
odpadu a cieľov v oblasti recyklácie 

komunálneho biologického odpadu. Na tento 
účel Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu, ku ktorej  

v prípade potreby pripojí legislatívny návrh. 
§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
 

 
 

VYTVORIŤ STREDISKÁ  

S RE-USE SPOLUPRÁCOU 

VEREJNEJ SPRÁVY, 

PODNIKATEĽSKÉHO 

SEKTORU  

A VEREJNOSTI, 

NAPRÍKLAD NA ZBER 

FILTROV NA VODU, 

KTORÉ JE MOŽNÉ 

PREČISTIŤ A POUŽIŤ 

ZNOVA, NÁBYTOK A POD. 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Opatrením sa obmedzí skládkovanie odpadu 
a zároveň sa vyvinie tlak na predchádzanie 
vzniku odpadu, jeho opätovné využívanie 
a recykláciu. Príprava odpadu na opätovné 

použitie je činnosť zhodnocovania súvisiaca  
s kontrolou, čistením alebo opravou, pri 
ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré 
sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne 
použili bez akéhokoľvek iného predbežného 
spracovania. Za materiálové zhodnocovanie 

sa považuje najmä príprava na opätovné 

použitie, recyklácia a spätné zasypávanie. 
Opatrenie sa týka všetkých prúdov odpadu, 
pre ktoré je možné  zriadiť centrá opätovného 
používania, bazáre, či recyklačné spoločnosti. 
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OPATRENIE A.3.1 

Príloha č. 3  
V. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov je do roku 2020 
zvýšiť prípravu na opätovné použitie  
a recykláciu odpadu z domácností ako 

papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti  
z iných zdrojov,  
pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad 
ako odpad z domácností, najmenej na 50 % 

podľa hmotnosti takéhoto odpadu 
vzniknutého  
v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu komunálneho 
odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do 

roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 
najmenej na 65 % podľa hmotnosti 
komunálneho odpadu vzniknutého  
v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť 

množstvo komunálneho odpadu 
zneškodneného skládkovaním najmenej na 
10 % z celkového množstva vzniknutého 
komunálneho odpadu. 

§ Program odpadového hospodárstva SR na 
roky 2016 – 2020: 

O5. podporovať financovanie projektov na 

opätovné používanie a prípravu opätovného 
používania v komunálnej sfére, napr. tzv. 
„centrá opätovného používania“, 
O6. zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov  
a všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom 
hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach 

zberu, opätovného používania a recyklácie 

odpadov, ako aj používania výrobkov, ktoré sú 
vyrobené recykláciou zavedením účinných  
a všeobecne prístupných informačných systémov 
a vedením lokálnych a národných informačných 
kampaní. 

 

VYTVORIŤ STREDISKÁ  

S RE-USE SPOLUPRÁCOU 

VEREJNEJ SPRÁVY, 

PODNIKATEĽSKÉHO 

SEKTORU  

A VEREJNOSTI, 

NAPRÍKLAD NA ZBER 

FILTROV NA VODU, 

KTORÉ JE MOŽNÉ 

PREČISTIŤ A POUŽIŤ 

ZNOVA, NÁBYTOK A POD. 

  

FINANCŇÉ ZDROJE: 
Podpora budovania centier opätovného 
použitia by mala byť podľa Programu 
predchádzania vzniku odpadu Slovenskej 
republiky na roky 2019 – 2025 zapracovaná 
do priorít Environmentálneho fondu, kde by  
v rámci prioritných cieľov zameraných na 
predchádzanie vzniku odpadov boli 

nastavené špecifikácie činností zamerané na 
podporu budovania centier opätovného 
použitia. Zároveň je dôležité doriešiť 
udržateľnosť prevádzky centier opätovného 
použitia. Re-use strediská však môžu byť 
podporené aj zo štrukturálnych fondov, resp. 

vlastných zdrojov samospráv, mimovládnych 

organizácií, alebo súkromných investorov. 
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OPATRENIE A.3.1 

§ Program predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025: 

O.26. Legislatívna, finančná a informačná 
podpora budovania centier opätovného použitia a 
centier opätovného použitia umiestnených na 

zberných dvoroch,  
O.28. Posúdenie možností zavedenia finančnej 

motivácie (z Environmentálneho fondu, OZV) pre 
subjekty zaoberajúce sa prípravou na opätovné 
používanie (napr. nábytok, textil), 
O.42. Podpora vytvárania bazárov alebo centier 
opätovného používania stavebného materiálu 

formou propagačných a vzdelávacích aktivít, ako 
aj informačnými kampaňami o úspešných 
príkladoch v SR aj zahraničí. 

 

VYTVORIŤ STREDISKÁ  

S RE-USE SPOLUPRÁCOU 

VEREJNEJ SPRÁVY, 

PODNIKATEĽSKÉHO 

SEKTORU  

A VEREJNOSTI, 

NAPRÍKLAD NA ZBER 

FILTROV NA VODU, 

KTORÉ JE MOŽNÉ 

PREČISTIŤ A POUŽIŤ 

ZNOVA, NÁBYTOK A POD. 

Priebežne tak, aby mohli byť naplnené ciele 
odpadového hospodárstve vytýčené v zákone 
o odpadoch. 
 

Obce a mestá môžu prispieť zriaďovaním centier 
opätovného používania alebo tzv. re-use stredísk 
v rámci svojich zberných dvorov resp. iných 
zariadeniach na spracovanie odpadu vo svojom 

vlastníctve.  
 

  

ČASOVÝ RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 
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OPATRENIE A.3.2 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

         Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 
  V. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je do roku 2020 
zvýšiť prípravu na opätovné použitie  
a recykláciu odpadu z domácností ako 
papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti  
z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú 

podobný odpad ako odpad z domácností, 
najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto 
odpadu vzniknutého v predchádzajúcom 
kalendárnom roku. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu komunálneho 
odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do 
roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 
najmenej na 65 % podľa hmotnosti 
komunálneho odpadu vzniknutého  
v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť 
množstvo komunálneho odpadu 
zneškodneného skládkovaním najmenej na 
10 % z celkového množstva vzniknutého 
komunálneho odpadu. 

 Príloha 4 
Bod 16. Podpora opätovného používania 

a/alebo opráv vhodných vyradených 

výrobkov alebo ich súčastí, najmä 
prostredníctvom používania vzdelávacích, 
hospodárskych, logistických a iných 
opatrení, ako napríklad podpora alebo 
zriadenie akreditovaných centier a sietí 

opráv a opätovného používania, a to najmä 
v husto obývaných oblastiach. 

 

VYTVORIŤ SIETE (MAPY) 

STREDÍSK PRÍPRAVY NA 

OPÄTOVNÉ POUŽITIE  

A OPRAVY 

Priebežne tak, aby mohli byť naplnené ciele 
odpadového hospodárstva vytýčené v zákone 

o odpadoch. 
 

 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ČASOVÝ RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA A JEHO 
ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Jedným zo spôsobov ako naplniť ambiciózne 
ciele predchádzania vzniku odpadu  
a obmedzenia skládkovania je aj opatrenie 

týkajúce sa vytvorenia siete (mapy) stredísk 
prípravy na opätovné použitie a opravy.  
Súčasná situácia si žiada intenzívny  
a systematický prístup k napĺňaniu 
legislatívnych predpisov. Tento cieľ by mohlo 
podporiť okrem iného zriadenie a podpora 
fungovania komplexnej a funkčnej siete 

stredísk prípravy na opätovné použitie 

a opravy v Trnavskom kraji tak, aby mohli 
byť naplnené povinnosti dané nielen 
medzinárodnými záväzkami, ale aj povinnosti 
kraja zadefinované národnými a miestnymi 
právnymi predpismi v oblasti odpadov. 
Vytvorenie mapy centier regiónu by malo 

reagovať na aktuálne potreby a výzvy  
v oblasti odpadov v regióne.  Jednou z priorít 
by malo byť navrhnutie konceptu na základe 
reálnej potreby Trnavského samosprávneho 
kraja. Malo by ísť o lokálne centrá, ktoré majú 
prevažne miestny charakter. 
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V súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z.  
o samospráve vyšších územných celkov (zákon  

o samosprávnych krajoch) sa samosprávny kraj pri 
výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj 

svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. 
Pritom sa okrem iného podieľa na tvorbe a ochrane 
životného prostredia, preto by sa trnavský 
samosprávny kraj mal podieľať na navrhnutí 
reálneho konceptu na základe jemu vlastných 
potrieb. 
 

OPATRENIE A.3.2 
VYTVORIŤ SIETE (MAPY) 

STREDÍSK PRÍPRAVY NA 

OPÄTOVNÉ POUŽITIE  

A OPRAVY 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Podpora budovania siete (mapy) centier 
opätovného použitia by mala byť 
zapracovaná do priorít Environmentálneho 
fondu, kde by v rámci prioritných cieľov 
zameraných na predchádzanie vzniku 

odpadov boli nastavené špecifikácie činností 
zamerané na podporu budovania centier 
opätovného použitia. Zároveň je dôležité 
doriešiť udržateľnosť prevádzky centier 
opätovného použitia. Re-use strediská však 
môžu byť podporené aj zo štrukturálnych 
fondov, štátneho rozpočtu, resp. vlastných 

zdrojov samospráv, mimovládnych 

organizácií, alebo súkromných investorov. 
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A.4 OPATRENIA NA 
ZHODNOCOVANIE 

SYSTÉM 

ZBERU, 
TRIEDENIA  

A  

PRÍPRAVA  

NA  

OPÄTOVNÉ  
POUŽÍVANIE 
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OPATRENIE A.4.1 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Príloha č. 3  

 V. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je do roku 2020 

zvýšiť prípravu na opätovné použitie  
a recykláciu odpadu z domácností ako 
papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti  
z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú 
podobný odpad ako odpad z domácností, 
najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto 

odpadu vzniknutého v predchádzajúcom 
kalendárnom roku. 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu komunálneho 
odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do 
roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 

najmenej na 65 % podľa hmotnosti 
komunálneho odpadu vzniknutého  
v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť 
množstvo komunálneho odpadu 
zneškodneného skládkovaním najmenej na 

10 % z celkového množstva vzniknutého 
komunálneho odpadu. 

 

VYTVORENIE SIETE 

(MAPY) CENTIER 

ZHODNOCOVANIA – 

MATERIÁL, VÝROBOK, 

PRODUKT 

Priebežne tak, aby mohli byť naplnené ciele 
odpadového hospodárstva vytýčené v zákone 
o odpadoch. 
 

V súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) sa samosprávny kraj pri výkone 
samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho 

územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom sa 
okrem iného podieľa na tvorbe a ochrane životného 

prostredia, preto by sa trnavský samosprávny kraj 
mal podieľať na navrhnutí reálneho konceptu na 
základe jemu vlastných potrieb. 
 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ČASOVÝ RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Ďalšie navrhnuté opatrenie na vytvorenie 
siete (mapy) centier zhodnocovania prispieva 
k plneniu cieľov zvýšenia recyklácie  
a obmedzenia skládkovania. Vytvorenie 

mapy centier zhodnocovania na úrovni 
regiónu by malo reagovať na aktuálne 
potreby a výzvy v oblasti odpadov.  Prioritou 
by malo byť navrhnutie konceptu na základe 
reálnej potreby Trnavského samosprávneho 
kraja. Malo by ísť o lokálne centrá, ktoré majú 
prevažne miestny charakter. 
 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Podpora budovania siete (mapy) centier 
zhodnocovania môžu byť financované 
z Environmentálneho fondu,  zo 
štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu, 
resp. vlastných zdrojov samospráv, 

mimovládnych organizácií alebo súkromných 
investorov. 
 



34 

 

OPATRENIE A.4.2 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Príloha č. 4a 
Bod 14. Systémy koordinácie, a to aj digitálnymi 

prostriedkami, medzi všetkými príslušnými 
verejnými orgánmi zapojenými do odpadového 
hospodárstva. 

 

VYBUDOVANIE 

DIGITÁLNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 

OBEHOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA 

Priebežne. 
 

Trnavský samosprávny kraj má vzhľadom na svoje 

kompetencie len minimálny dosah na realizáciu  
a nasadenie digitálnych technológii Smart Cities.  
 

12 Návrh nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej župy 

 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ČASOVÝ RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

POPIS NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
V záujme urýchlenia prechodu na obehové 
hospodárstvo je nevyhnutné investovať do 
inovácií. Zavedením inovovaných procesov 
prostredníctvom digitalizácie dát  
a zavedením jednotného analytického 
informačného systému bude možné pristúpiť 
ku komplexnej analýze stavu informačného 

systému v súlade s tvorbou, zdieľaním, 
interakciou a syntézou existujúcich dejov, 
resp. dát. Následne bude navrhnutá 
architektúra pre SMART platformu  

a pridružené platformy, so zameraním na 
monitorovanie, hodnotenie rozvoja 
jednotlivých samospráv.12 Predmetom 

opatrenia by malo byť vypracovanie katalógu 
obehového hospodárstva – riešenia pre 
uplatnenie zámerov, internetového 
interaktívneho katalógu ekologických 
produktov, technológií a služieb regiónu  
a softvérovej aplikácie pre zber, analýzu  

a environmentálne hodnotenie produktov 
a projektov. 
 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Opatrenie na vybudovanie digitálnej 

infraštruktúry obehového hospodárstva bude 

podporené zo štrukturálnych fondov EÚ, 
štátneho rozpočtu, resp. vlastných zdrojov 
samospráv, mimovládnych organizácií alebo 
súkromných investorov. 
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B.1 NEUVÁDZAŤ JEDNORAZOVÉ 
VÝROBKY Z PLASTU UVEDENÉ  

V PRÍLOHE Č. 7A  
A OBALY Z OXO-

DEGRADOVATEĽNÝCH PLASTOV NA 

TRH SR 

HIERARCHIA 
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OPATRENIE B.1.1 

§ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní 
vplyvu určitých plastových výrobkov na 
životné prostredie 

• Článok 4 Znižovanie spotreby -  
1. Členské štáty prijmú potrebné 
opatrenia, aby dosiahli ambiciózne  
a trvalé zníženie spotreby 
jednorazových plastových výrobkov 
uvedených v časti A prílohy v súlade 
s celkovými cieľmi politiky Únie  

v oblasti odpadu, najmä pokiaľ ide  

o predchádzanie vzniku odpadu, čo 
povedie k výraznému zvráteniu 
trendov narastajúcej spotreby. 
Uvedené opatrenia povedú  
k merateľnému kvantitatívnemu 

zníženiu spotreby jednorazových 
plastových výrobkov uvedených  
v časti A prílohy na území daného 
členského štátu do roku 2026  
v porovnaní s rokom 2022. 
Členské štáty do 3. júla 2021 
pripravia opis opatrení, ktoré prijali 

podľa prvého pododseku, tento opis 
oznámia Komisii a sprístupnia ho 
verejnosti. Členské štáty začlenia 

opatrenia uvedené v opise do plánov 
alebo programov uvedených  
v článku 11 pri prvej nasledujúcej 
aktualizácii týchto plánov alebo 

programov v súlade s príslušnými 
legislatívnymi aktmi Únie 
upravujúcimi tieto plány alebo 
programy alebo do akýchkoľvek 
iných programov, ktoré sú osobitne 
vypracované na tento účel. 

• Článok 5 Obmedzenia pre uvedenie 
na trh - Členské štáty zakážu 
uvádzanie jednorazových plastových 
výrobkov uvedených v časti  

B prílohy a výrobkov z oxo-
degradovateľných plastov na trh. 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 
• § 53a Zakazuje sa uvádzať 

jednorazové výrobky z plastu 
uvedené v prílohe č. 7a a obaly  
 

 
 
 

 

NEUVÁDZAŤ 

JEDNORAZOVÉ VÝROBKY 

Z PLASTU UVEDENÉ  

V PRÍLOHE Č. 7A  

A OBALY Z OXO-

DEGRADOVATEĽNÝCH 

PLASTOV NA TRH SR 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA A JEHO 
ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Slovenská republika ako členský štát má 
povinnosť naplniť ciele trvalého  
a merateľného kvantitatívneho zníženia 
spotreby jednorazových plastových výrobkov 
uvedených v časti A prílohy k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu 
určitých plastových výrobkov na životné 
prostredie v súlade s celkovými cieľmi 
politiky Únie v oblasti odpadu, najmä pokiaľ 
ide o predchádzanie vzniku odpadu, čo 
povedie k výraznému zvráteniu trendov 
narastajúcej spotreby. 

Navrhované opatrenie zabezpečí splnenie 
tejto povinnosti a zároveň predchádzaním  
a znižovaním vplyvu jednorazových 
plastových výrobkov na životné prostredie, 
predstavuje spôsob ako podporiť prechod na 
obehové hospodárstvo. Na dosiahnutie cieľov 
stanovených v smernici je umožnené 
členským štátom okrem iného: 
a) zriadiť systémy vratných záloh; 

b) stanoviť ciele triedeného zberu pre 
príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti 
výrobcu. 
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z oxo-degradovateľných plastov na 
trh Slovenskej republiky, 

• § 73a Zakazuje sa uvádzať 
jednorazové výrobky z plastu 

uvedené v prílohe č. 7a a neobalové 
výrobky z oxo-degradovateľných 
plastov na trh Slovenskej republiky, 

• Príloha č. 4a Bod 5. Systémy 

vratných záloh a ďalšie opatrenia na 

podporu účinného zberu použitých 

výrobkov a materiálov. 

§ Zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní 
jednorazových obalov na nápoje a o zmene  
a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z.  

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

• vzťahuje sa na jednorazové obaly na 
nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh  

v Slovenskej republike a na odpady  
z týchto obalov 

• upravuje: 
a) práva a povinnosti právnických 

osôb a fyzických osôb pri 
zálohovaní jednorazových obalov 
na nápoje, 

b) postavenie a úlohy správcu 
zálohového systému 
jednorazových obalov na nápoje 
(ďalej len „správca“), 

c) pôsobnosť orgánov štátnej 
správy pre oblasť zálohovania 

jednorazových obalov na nápoje 
a odpadov z týchto obalov, 

d) štátny dozor a postup orgánov 
štátneho dozoru pri jeho výkone, 
správne delikty a konanie.  
o ukladaní pokút. 

 

OPATRENIE B.1.1 
NEUVÁDZAŤ 

JEDNORAZOVÉ VÝROBKY 

Z PLASTU UVEDENÉ  

V PRÍLOHE Č. 7A A 

OBALY Z OXO-

DEGRADOVATEĽNÝCH 

PLASTOV NA TRH SR 

1 Dôvodová správa k zákonu č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní 

Vyšší územný celok v zmysle zákona č. 539/2008 
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja vo svojej 
pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja 
zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu 
programu rozvoja vyššieho územného celku, 
pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje 
jeho plnenie. Zabezpečuje zároveň súlad programu 
rozvoja vyššieho územného celku s prioritami  
a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii, podieľa 
sa na jej príprave a vyhodnocovaní a napĺňaní priorít 
a cieľov národnej stratégie. Spolupracuje s ďalšími 
regiónmi a obcami, pričom cieľmi a prioritami  

 

 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Finančné zabezpečenie celého zálohového 
systému bude závisieť od správne 
nastaveného financovania jednotlivými 
výrobcami. Správca bude musieť uhrádzať 
nielen nakladanie s vyzbieranými odpadmi  
z obalov, ale aj prevádzkové náklady na 

zabezpečenie celého zálohového systému, 
okrem iného aj poplatky distribútorom za 
odber odpadov z jednorazových obalov alebo 
financovanie informačných a propagačných 
aktivít vo vzťahu k zálohovému systému. 
Systém tak bude musieť financovať správca z 
vlastných zdrojov, v súlade s princípom 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ale 
vylúčenou nie je podpora zo strany štátu,  
o ktorú môže správca požiadať v súlade  
s príslušnými ustanoveniami zákona  
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.1 Nepriame 

finančné náklady môžu byť spojené  
s potrebou informačných aktivít pre 
spotrebiteľov o škodlivosti jednorazových 
výrobkov. 
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nastavenými vo svojich strategických dokumentoch 
zaväzuje obce k ich preneseniu do svojich programov 
rozvoja obcí ako aj územnoplánovacej dokumentácie 
a ich plneniu, o čom obec zasiela príslušnému 
vyššiemu územnému celku správu. 

Zákaz uvádzať jednorazové výrobky z plastu 
uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxo-
degradovateľných plastov na trh SR od 3.7.2021. 

Povinnosť zaviesť zálohový systém od 1.1.2022. 
 

OPATRENIE B.1.1 
NEUVÁDZAŤ 

JEDNORAZOVÉ VÝROBKY 

Z PLASTU UVEDENÉ  

V PRÍLOHE Č. 7A A OBALY  

Z OXO-

DEGRADOVATEĽNÝCH 

PLASTOV NA TRH SR 

  

ČASOVÝ RÁMEC 



39 

 

OPATRENIE B.1.2 

§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov § 81 ods. 21 

Od roku 2021 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa 
nevzťahuje na tú časť obce, ktorá 
a) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto 
odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov 
činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1, 
b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje 
vlastný odpad alebo 

c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy 
vykonávania zberu v historických centrách miest  
a v riedko osídlených oblastiach. 
Od roku 2023 -  Povinnosť zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu 
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa 

nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 
% domácností kompostuje vlastný odpad. 

§ Program predchádzania vzniku odpadu SR na 
roky 2019-2025: 

O.18. v zákone o odpadoch ustanoviť zákaz 
skládkovania potravinového odpadu  
z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie  

s účinnosťou od 1.1.2023, 
O.19. posúdiť možnosť zrušenia výnimiek pre 
povinnosť zavedenia a zabezpečovania vykonávania 
triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností, 
O.22. informačná podpora predchádzania vzniku 
potravinového odpadu z hľadiska dopadu na životné 

prostredie, 
O.23. podporiť budovanie zón neštandardných 

potravín (napr. opticky neštandardné ovocie  
a zelenina) v maloobchodných prevádzkach formou 
informačných kampaní. 

§ Stratégia environmentálnej politiky 

Slovenskej republiky do roku 2030: 
10.5 predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného  
a potravinového odpadu. 

§ Plán na predchádzanie plytvaniu potravinami 
Bod 5. Akčný plán na predchádzanie plytvania 
potravinami 
1. Opatrenia na zlepšenie informovanosti  

Opatrenia: 
• hľadanie vhodného spôsobu informovania 

o uvedenej problematike na všetkých úrovniach 
potravinového reťazca, 

• organizovanie informačných seminárov 
zainteresovanými rezortmi pre samosprávy, 
prvovýrobcov, výrobcov, obchodníkov, 

zariadenia spoločného stravovania, 

ZNÍŽIŤ VZNIK 

POTRAVINOVÉHO 

ODPADU 

13 Dôvodová správa k zákonu č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových 

obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Slovensko ako členský štát EÚ sa zaviazalo 
znížiť plytvanie potravinami o polovicu na 
jednu osobu na maloobchodnej 
spotrebiteľskej úrovni do roku 2030 a znížiť 
potravinové straty vo výrobe potravín  
a dodávateľských reťazcoch.13 Opatrenia na 
zníženie vzniku potravinového odpadu je 

nevyhnutné realizovať pozdĺž celého 
potravinového reťazca od primárnej 
produkcie, cez spracovanie a výrobu 

potravín, ich distribúciu, obchod až po 
konečného spotrebiteľa. Bude potrebné 
zabezpečiť dostatočnú informovanosť 

všetkých zúčastnených strán o znižovaní 
plytvania potravinami napríklad 
organizovaním informačných seminárov, 
informačných materiálov s uvedením 
príkladov dobrej praxe a prostredníctvom 
osvety motivovať spotrebiteľov k zmene 
správania v oblasti potravinových strát  

a plytvania potravinami. Opatreniami, ktoré 
sa najviac uprednostňujú v boji proti 
plytvaniu potravinami sú činnosť prevencie  
a darovania. Zahŕňajú osvetu, motiváciu 
k zmene spotrebiteľského správania ako aj 

zavedenie a podporu darovania potravín na 
charitatívne účely tzv. free food, spoluprácu 

s obchodnými reťazcami pri hľadaní riešenia 
potravinovej banky. 
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a domácnosti, kde im budú vysvetlené ich 
povinnosti, možnosti a nové poznatky 
o predchádzaní plytvania potravinami  
a odpadov, 

• zabezpečenie tvorby usmernení, návodov, 
informačných materiálov, príkladov dobrej 
praxe a ich pravidelná aktualizácia a distribúcia. 

2. Zmena správania 
Opatrenia: 
• motivácia založená na sledovaní hodnôt, ktoré 

formujú správanie. Používanie pozitívnej formy 

motivácie môže mať trvalejšie 
a ďalekosiahlejšie účinky na spoločnosť ako len 
poskytovanie informácii a stimulov, 

• osveta – poskytovanie odborných informácií 
a rád v oblasti prevencie proti vzniku 
potravinového odpadu, školenia, poskytovanie 

praktických skúseností, ktoré môžu prispieť 
k zvýšenému záujmu o redukciu (zníženie) 
plytvania potravinami, poskytovanie 
zrozumiteľných informácii a rád pre odbornú aj 
laickú verejnosť (Príklad informácií je uvedený 

v prílohe č. 1) – reklamy, videá, bilboardy, 
obaly potravín označené logom NEPLYTVAJ!, 

semináre pre deti v škôlkach a školách, , letáky, 
a iné. 

3. Legislatívny rámec 
Opatrenia: 
• pri tvorbe legislatívnych pravidiel prihliadať na 

podporu znižovania množstva vyplytvaných 
potravín, 

• zvážiť zjednodušenie pravidiel pre 
darovanie/odovzdanie potravín, ktoré už nie sú 
vhodné na ľudskú spotrebu, na kŕmne účely, 

• prijať ustanovenia pre zjednodušenie darovania 
potravín na charitatívne účely. 

4. Spolupráca aktérov potravinového reťazca 

s orgánmi štátnej správy 
Opatrenia: 
• vymedziť formu a rozsah spolupráce v rámci 

kvantifikácie a tiež znižovaní množstva 
potravinových strát a vyplytvaných potravín, 
formou platformy so stanoveným štatútom, 

• overiť možnosti čerpania finančných 

prostriedkov podporných programov EÚ pre 
projekty realizované v rámci znižovania 
potravinových strát a plytvania potravinami, 

• prijať ustanovenia pre zjednodušenie darovania 
potravín na charitatívne účely. 

OPATRENIE B.1.2 
ZNÍŽIŤ VZNIK 

POTRAVINOVÉHO 

ODPADU 

 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Aktivity na predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľného odpadu a potravinového 
odpadu by mali byť financované z 
Environmentálneho fondu, zo štrukturálnych 
fondov EÚ a rozpočtov samospráv. 
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Jednotlivé opatrenia je potrebné začať uplatňovať čo 
najskôr a plniť ich priebežne. Povinnosť zaviesť  
a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu 
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad sa sprísňuje od 1.1.2021 

a 1.1.2023. 

Zodpovednosť za uvedené opatrenia neleží len na 
pleciach MŽP SR a MPRV SR, ale na vzájomnej 
spolupráci dotknutých orgánov štátnej správy, 

samosprávnych organizácií aktérov potravinového 

reťazca, podnikateľskej sféry, predsedov 
samosprávnych krajov a predstaviteľov územných 
samosprávnych jednotiek. 
 

OPATRENIE B.1.2 
ZNÍŽIŤ VZNIK 

POTRAVINOVÉHO 

ODPADU 

1 Plán na predchádzanie plytvaniu potravinami 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 
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OPATRENIE B.1.3 

§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• § 81 ods. 6 písm. b) zakazuje sa 
ukladať oddelene vyzbierané zložky 
komunálneho odpadu, na ktoré sa 
uplatňuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, a vytriedený biologicky 

rozložiteľný komunálny odpad na 
skládku odpadov, okrem 
nezhodnotiteľných odpadov po 
dotriedení, 

• § 81 ods. 7 písm. b) ustanovuje, že 
obec je okrem povinností držiteľa 

odpadu podľa § 14 ods. 1  povinná 
písm. b) zabezpečiť zavedenie  
a vykonávanie triedeného zberu  

1. biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu okrem toho, 
ktorého pôvodcom je fyzická osoba 
– podnikateľ a právnická osoba, 

ktorá prevádzkuje zariadenie 
spoločného stravovania (ďalej len 

„prevádzkovateľ kuchyne“), 
2. jedlých olejov a tukov z domácností 

a 
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo 

záhrad a parkov vrátane odpadu 

z cintorínov, 
• § 81 ods. 7 písm. i) ustanovuje 

zabezpečiť podľa potreby, najmenej 
jedenkrát do roka, informačnú 
kampaň zameranú na zvýšenie 
triedeného zberu biologicky 

rozložiteľných komunálnych 
odpadov. 

§ Stratégia environmentálnej politiky 
Slovenskej republiky do roku 2030: 

10.5 predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného  
a potravinového odpadu. 

§ Program predchádzania vzniku odpadu 

Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025: 
O.13.   legislatívna, finančná a informačná podpora 
domáceho a komunitného kompostovania, 
O.14. zavedenie systému štatistík na úrovni 
samospráv o počte domácností, ktoré si 
svojpomocne kompostujú biologické odpady formou 
domáceho a komunitného kompostovania, 

O.18. v zákone o odpadoch ustanoviť zákaz 
skládkovania potravinového odpadu  
z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie  
s účinnosťou od 1.1.2023, 

O.19. posúdiť možnosť zrušenia výnimiek pre 
povinnosť zavedenia a zabezpečovania vykonávania 

triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností. 

§ Stratégia environmentálnej politiky SR do 
roku 2030: 

10.5 predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného  
a potravinového odpadu. 
 

ZNÍŽIŤ VZNIK BRKO 

 

 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA A JEHO 
ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
V zmesovom komunálnom odpade sú najviac 
zastúpenou zložkou biologicky rozložiteľné 
komunálne odpady. S cieľom znížiť množstvo 
BRKO ukladaných na skládkach odpadov  
a zvýšiť množstvo recyklovaných 
komunálnych odpadov bola ustanovená 
povinnosť zaviesť a uskutočňovať jeho 
triedený zber. Jeho zavádzanie sa však 
rozbieha len pomaly a nedosahuje 
požadovanú úroveň. Okrem toho, že veľké 
množstvo tohto odpadu končí v nádobách na 
komunálny odpad, veľká časť BRKO je  
v rozpore so zákonom aj spaľovaná.  Podľa 
Programu predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 je 
cieľom znížiť množstvo biologicky 
rozložiteľných odpadov v zmesovom 
komunálnom odpade o 60 % do roku 2025 
oproti stavu v roku 2016. 
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Zodpovednosť za uvedené opatrenia neleží len na 
pleciach MŽP SR a MPRV SR, ale na vzájomnej 
spolupráci dotknutých orgánov štátnej správy, 
samosprávnych organizácií aktérov potravinového 
reťazca, podnikateľskej sféry, predsedov 
samosprávnych krajov a predstaviteľov územných 
samosprávnych jednotiek. 
 

Opatrenia je potrebné plniť priebežne, avšak od 
1.1.2021 a následne od 1.1.2023 sa sprísňuje 
legislatíva pre povinnosť zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu 
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 
 

OPATRENIE B.1.3 
ZNÍŽIŤ VZNIK BRKO 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch náklady 
na zabezpečenie zberných nádob  
a kompostovacích zásobníkov na triedený 
zber zložiek komunálnych odpadov, pri 
ktorých sa neuplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže 
ich zahrnúť do miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Obec môže ustanoviť vo všeobecne 
záväznom nariadení iný spôsob úhrady 
nákladov na zabezpečenie zberných nádob  
a kompostovacích zásobníkov na biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad. 

Aktivity na predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľného odpadu by mali byť 
financované z Environmentálneho fondu, 
Operačného programu Kvalita životného 
prostredia a rozpočtov samospráv. 
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B.2 OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE 
RECYKLÁCIE A ZHODNOCOVANIA 

HIERARCHIA 
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OPATRENIE B.2.1 

§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• § 81 ods. 18 ustanovuje, že ak obec 
zavedie na svojom území alebo jeho 

časti množstvový zber zmesového 
komunálneho odpadu pre všetkých 
pôvodcov komunálnych odpadov 
alebo pre niektoré kategórie 
pôvodcov komunálnych odpadov, je 
povinná umožniť pôvodcom 
komunálnych odpadov, ktorých sa 

tento zber týka 
a) individuálne určenie intervalu 
odvozu komunálnych odpadov  
z miesta určeného obcou podľa 
odseku 9 písm. d), pričom pri iných 
ako biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadoch môže byť 
tento interval aj dlhší ako 14 dní, 

alebo 
b) výber veľkosti zbernej nádoby 
aspoň z troch možností, ktoré 
ustanoví obec vo všeobecne 
záväznom nariadení podľa odseku 8; 

ak ide o pôvodcov komunálnych 
odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi 
nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový 
dom, výber veľkosti zbernej nádoby 
je možný len po dohode všetkých 
pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, 
rozhodne obec. 

• § 81 ods. 18 ustanovuje, že Obec, 
na ktorej území nie je zavedený 

množstvový zber zmesového 
komunálneho odpadu, je na základe 
žiadosti povinná zaviesť množstvový 
zber u takej právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý 
preukáže, že 
a) množstvo ním vyprodukovaných 
komunálnych odpadov je presne 
merateľné, 
b) komunálne odpady sú až do ich 
odvozu vhodne zabezpečené pred 

stratou, odcudzením alebo iným 
nežiaducim únikom. 

• Príloha č. 3 k zákonu o odpadoch, 
bod V. Cieľ odpadového 

hospodárstva v oblasti komunálnych 
odpadov 
Cieľom odpadového hospodárstva  

v oblasti komunálnych odpadov je 
zvýšiť prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu komunálneho odpadu 
do roku 2025 najmenej na 55 %, do 
roku 2030 najmenej na 60 % a do  
 

 

ZAVIESŤ POVINNÝ 

MNOŽSTVOVÝ ZBER 

KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 

 

 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Na Slovensku má v súčasnosti zavedený 
množstvový zber len minimum obcí. 
Množstvový zber má schopnosť významne 
znížiť množstvo produkovaného zmesového 
komunálneho odpadu tým, že poplatok sa 
odvíja od skutočne vyprodukovaného 
množstva odpadu atak vytvára obyvateľom 
priamu finančnú motiváciu na zvýšenie 
triedenia ako aj zníženie vyprodukovaného 
odpadu. 



46 

 

Hlavnou úlohou je práve zmena nastavenia 
programov odpadového hospodárstva na úrovni 

samosprávnych krajov. 
 

Priebežne. 

roku 2035 najmenej na 65 % podľa 
hmotnosti komunálneho odpadu 
vzniknutého v predchádzajúcom 
kalendárnom roku. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť 

množstvo komunálneho odpadu 

zneškodneného skládkovaním najmenej na 
10 % z celkového množstva vzniknutého 
komunálneho odpadu. 

§ Program predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025: 
O.7. zmena nastavenia programov 
odpadového hospodárstva na úrovni krajov 

a samospráv: v rámci záväznej časti POH 
uviesť aktivity na predchádzanie vzniku, 
odpadu formou konkrétnych krokov a cieľov, 
O.8. zavedenie povinného množstvového 
zberu komunálneho odpadu. 

§ Stratégia environmentálnej politiky SR do 
roku 2030: 

10.3 zavádzať motivačný množstvový zber. 
 

OPATRENIE B.2.1 
ZAVIESŤ POVINNÝ 

MNOŽSTVOVÝ ZBER 

KOMUNÁLNEHO ODPADU 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANCŇÉ ZDROJE: 
Množstvový zber je zber zmesových 
komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca 
platí miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady ustanovený podľa 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov vo výške, ktorá je 
priamo úmerná množstvu týchto odpadov 
vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný 
čas. 
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OPATRENIE B.2.2 

§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• § 13 písm. e) zakazuje zneškodňovať 

skládkovaním  

➢ vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad, 

➢ vytriedené zložky komunálneho odpadu, na 

ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, okrem nezhodnotiteľných 

odpadov po dotriedení, 

➢ biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  

a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného 

odpadu z cintorínov, okrem 

nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

➢ odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem 

- inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom 

zníženia množstva odpadu alebo jeho 

nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre 

životné prostredie nie je technicky možná, 

- odpadu, u ktorého by úprava neviedla  

k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila 

ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu 

životného prostredia. 

• Príloha č. 3, bod V.  

- Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu komunálneho 
odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do 

roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 
najmenej na 65 % podľa hmotnosti 
komunálneho odpadu vzniknutého  

v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
- Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť 
množstvo komunálneho odpadu 
zneškodneného skládkovaním najmenej na 
10 % z celkového množstva vzniknutého 

komunálneho odpadu. 
• Príloha č. 3a  

- Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov  

z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou 

komunálnych odpadov, je dosiahnuť pre 

ustanovené obdobie nasledovné úrovne 

vytriedenia komunálneho odpadu  

z celkového potenciálu vzniku odpadov  

z obalov a odpadov z neobalových výrobkov  

v komunálnom odpade: 50% od 1. 7. 2020 

do 30. 6. 2021 a 60% od 1. 7. 2021 do  

30.6.2022.  

 

PODPORIŤ 

ALTERNATÍVNE 

TECHNOLÓGIE 

SPRACOVANIA 

KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA A JEHO 
ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Z hľadiska záväzkov SR v oblasti prípravy na 
opätovné použitie a recykláciu odpadu je 
potrebné výraznejšie zintenzívniť triedený 
zber, hľadať alternatívy v dotrieďovací 
odpadov a podporiť nové technológie 
spracovania komunálnych odpadov. 
Alternatívne technológie spracovania odpadu 
predstavujú napr. splitting, mechanicko-
biologická úprava odpadu, splyňovanie 
tuhého alternatívneho paliva, resp. jeho 
spoluspaľovanie pri výrobe cementu a vápna, 
technológie stabilizácie biologicky 
rozložiteľného odpadu a ďalšie využitie tohto 
výstupu ako alternatívneho paliva. 
Dotriedením zmesového komunálneho 
odpadu a využitím všetkých jeho zložiek sa 
prispeje k zvýšeniu triedenia komunálneho 
odpadu a znižovaniu jeho ukladania na 
skládky. 
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Je nevyhnutné, aby samosprávy umožnili na svojom 

území investorom výstavbu zariadení na 
alternatívne technológie spracovania komunálneho 
odpadu a zároveň, aby ich podporili rozsiahlou 
osvetou, pretože bez podpory verejnosti je ťažké 
realizovať akýkoľvek zámer.  
 

Časový rámec je potrebné uskutočniť priebežne tak, 
aby boli naplnené vyššie uvedené ciele ustanovené 
v prílohe č. 3 a 3a zákona o odpadoch.  
 

OPATRENIE B.2.2 
PODPORIŤ 

ALTERNATÍVNE 

TECHNOLÓGIE 

SPRACOVANIA 

KOMUNÁLNEHO ODPADU 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Aktivity na podporu alternatívnych 
technológií spracovania komunálneho 
odpadu budú financované zo štrukturálnych 
fondov EÚ, z rozpočtov samospráv a zo 
súkromných zdrojov investorov. 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Aktivity na podporu alternatívnych 
technológií spracovania komunálneho 
odpadu budú financované zo štrukturálnych 
fondov EÚ, z rozpočtov samospráv a zo 
súkromných zdrojov investorov. 

 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 
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§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Príloha č. 3 CIELE A ZÁVÄZNÉ LIMITY 
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
III. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti 
nakladania s odpadmi z obalov je dosahovať: 
3. mieru zhodnocovania pre jednotlivé 
obalové materiály (prúdy odpadov) najmenej 

vo výške 48 % hmotnosti plastových 
odpadov z obalov, 
4. mieru recyklácie pre jednotlivé obalové 
materiály (prúdy odpadov) najmenej vo 
výške 45 % hmotnosti plastových odpadov  
z obalov, 

7. mieru recyklácie pre jednotlivé obalové 
materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 
2025 najmenej vo výške 50 % plast, 
8. mieru recyklácie pre jednotlivé obalové 
materiály (prúdy odpadov) do 31. decembra 
2030 najmenej vo výške 55 % plast. 

§ Program hospodárskeho rozvoja  

a sociálneho rozvoja Trnavského 
samosprávneho kraja 2016 - 2020 

Opatrenie 3.3.2. Zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov a predchádzanie 
vzniku odpadov 

§ Program predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025: 

O.30. prijať opatrenia na podporu zvýšenia 
podielu opakovane použiteľných obalov 
uvedených na trh v rámci systémov 
opakovaného použitia obalov 
environmentálne vhodným spôsobom. 

 

Je žiadúce, aby samosprávy umožnili na svojom 

území investorom výstavbu zariadení na 
alternatívne technológie spracovania 
komunálneho odpadu a zároveň, aby ich podporili 

rozsiahlou osvetou, pretože bez podpory 
verejnosti je ťažké realizovať akýkoľvek zámer.  
 
 

OPATRENIE B.2.3 

PRI EXISTUJÚCICH 

PODNIKOCH STAVEBNEJ 

VÝROBY DOBUDOVAŤ 

TECHNOLÓGIE PRE 

SPRACOVANIE PRÚDU 

ODPADOV PLASTOV NA 

MATERIÁL EKO VÝROBY 

STAVEBNÝCH 

PRODUKTOV 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Základným prvkom výroby plastov  
v budúcnosti sa stane ekodizajn plastov. 
Podľa „Vízie pre obehové hospodárstvo  
v oblasti plastov“ vypracovanej Európskou 
komisiou zo znamená, že plasty a výrobky 
obsahujúce plasty by sa mali navrhovať tak, 
aby sa zvýšila ich trvácnosť, opätovná 
použiteľnosť a recyklovateľnosť vysokej 
kvality. Všetky plastové obaly uvádzané na 
trh EÚ sa do roku 2030 stanú buď opätovne 
použiteľnými, alebo nákladovo efektívne 
recyklovateľnými. Z uvedeného dôvodu je 
vhodným opatrením pri existujúcich 
podnikoch stavebnej výroby podpora 
dobudovania technológií pre spracovanie 
prúdu plastových odpadov na materiál eko 
výroby stavebných produktov. 
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OPATRENIE B.2.3 
PRI EXISTUJÚCICH 

PODNIKOCH STAVEBNEJ 

VÝROBY DOBUDOVAŤ 

TECHNOLÓGIE PRE 

SPRACOVANIE PRÚDU 

ODPADOV PLASTOV NA 

MATERIÁL EKO VÝROBY 

STAVEBNÝCH 

PRODUKTOV 

Časový rámec je potrebné uskutočniť priebežne tak, 

aby boli naplnené vyššie uvedené ciele ustanovené 
v prílohe č. 3 zákona o odpadoch. 
 

 

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Podpora dobudovania technológií pre 
spracovanie prúdu plastových odpadov na 
materiál eko výroby stavebných produktov 
bude financovaná zo štrukturálnych fondov 
EÚ, z rozpočtov samospráv a zo súkromných 
zdrojov investorov. 
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§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• § 13 písm. e) zakazuje zneškodňovať 
skládkovaním  

➢ vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský 

a reštauračný odpad, 
➢ vytriedené zložky komunálneho odpadu, na 

ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, okrem nezhodnotiteľných 
odpadov po dotriedení, 

➢ biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad  

a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného 
odpadu z cintorínov, okrem 
nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, 

 odpad, ktorý neprešiel úpravou okrem 
- inertného odpadu, ktorého úprava  
s cieľom zníženia množstva odpadu alebo 
jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo 

pre životné prostredie nie je technicky 

možná, 
- odpadu, u ktorého by úprava 
neviedla k zníženiu množstva odpadu ani 
nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo 
ohrozeniu životného prostredi, 

➢ § 13 písm. g) zakazuje zneškodňovať 
spaľovaním 
biologicky rozložiteľný odpad okrem 
zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný 
súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b), 

• § 81 ods. 7 písm. b) ustanovuje, že obec je 
okrem povinností držiteľa odpadu podľa § 14 

ods. 1  povinná písm. b) zabezpečiť 
zavedenie a vykonávanie triedeného zberu  
1. biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu okrem toho, ktorého  
pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ 
a právnická osoba, ktorá prevádzkuje 
zariadenie spoločného stravovania (ďalej len 

„prevádzkovateľ kuchyne“), 
2. jedlých olejov a tukov z domácností, 
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo  
 

OPATRENIE B.2.4 
VYBUDOVANIE 

SPOLOČNÝCH PODNIKOV 

PRE ZHODNOCOVANIE 

BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝCH 

ODPADOV, NAJMÄ 

KUCHYNSKÉHO ODPADU 

NA PRINCÍPE 

OBEHOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA –  

Z PÔDY DO PÔDY 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Kompostovanie patrí v hierarchii odpadu 
preto medzi prvé spôsoby, ktoré by 
jednotlivé krajiny mali za účelom splnenia 
záväzkov voči EÚ zaradiť do svojho 
odpadového hospodárstva.   Odpady sú  
v koncepcii obehového hospodárstva 
ponímané ako druhotné suroviny a ak už 
vznikajú, mali by byť opätovne vrátené na trh 
napríklad recykláciou, prípadne do prírody 
formou kompostovanie a pod. Je preto 
potrebné podporovať financovanie projektov 
na predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov formou 
kompostovania, pokračovať v zavádzaní 
triedeného zberu kuchynského odpadu  
a biologicky rozložiteľných odpadov  
z verejnej a súkromnej zelene a podporovať 
financovanie projektov na modernizáciu 
existujúcich kompostární a bioplynových 
staníc o hygienizačné jednotky umožňujúce 
spracovávanie biologicky rozložiteľných 
kuchynských a reštauračných odpadov, ktorý 
tak môže byť navrátený späť do pôdy. 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 
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Náklady na zabezpečenie zberných nádob  
a kompostovacích zásobníkov na triedený zber 
zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa 

neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 
znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Výšku miestneho poplatku za KO stanovujú 

obce vo svojou VZN v súlade so zákonom  
č. 582/2004 Z. z. Obce využívajú možnosť 
motivovania občanov k domácemu kompostovaniu 
aj ekonomickými prostriedkami, a to úľavou na 
miestnom poplatku tak, že využijú možnosť 
domáceho kompostovania svojho biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu a nie je im 
zabezpečovaný zber tohto odpadu prostredníctvom 
zberných nádob. 

Podporovať vybudovanie spoločných podnikov pre 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov je 
potrebné priebežne. 
 

VYBUDOVANIE 

SPOLOČNÝCH PODNIKOV 

PRE ZHODNOCOVANIE 

BIOLOGICKY 

ROZLOŽITEĽNÝCH 

ODPADOV, NAJMÄ 

KUCHYNSKÉHO ODPADU 

NA PRINCÍPE 

OBEHOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA –  

Z PÔDY DO PÔDY 

OPATRENIE B.2.4 

záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 
§ Stratégia environmentálnej politiky SR do 

roku 2030: 
10.5 predchádzať tvorbe biologicky 
rozložiteľného a potravinového odpadu. 

§ Program predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025: 

O.34. zavedenie povinného používania 
opakovane použiteľných  
a kompostovateľných riadov, príborov  
a pohárov na verejných podujatiach  
(v dočasne zriadených stánkoch), povinný 
triedený zber biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov a povinné 
zabezpečenie ich spracovania (kompostáreň, 
bioplynová stanica). 

 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Podpora vybudovania spoločných podnikov 
pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov bude financovaná zo štrukturálnych 
fondov EÚ, z Environmentálneho fondu,  
z rozpočtov samospráv a zo súkromných 
zdrojov investorov. 
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Dôležitou úlohou samosprávneho kraja je zaviesť 
navrhované opatrenie do praxe jeho 
zakomponovaním do svojich strategických 
dokumentov a procesu územného plánovania na 

úrovni regiónu. Ďalšou úlohou je podpora investícií 
na budovanie centier kolaboratívnej ekonomiky  
zo strany samospráv. 
 

Podporovať budovania centier kolaboratívnej 
ekonomiky obnoviteľných zdrojov energie  
v existujúcich priemyselných parkoch s technológiou 
na energetické zhodnotenie ďalej už 

nezhodnotiteľných a nebezpečných odpadov 
odpadov je potrebné priebežne. 
 

OPATRENIE B.2.5 

§ Návrh nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej 

župy 
5.3 Tvorba vzdelávacích programov  
v nízkouhlíkovej oblasti 
 

VYBUDOVAŤ CENTRÁ 

KOLABORATÍVNEJ 

EKONOMIKY 

OBNOVITEĽNÝCH 

ZDROJOV ENERGIE  

V EXISTUJÚCICH 

PRIEMYSELNÝCH 

PARKOCH S TECH. NA 

ENERGETICKÉ 

ZHODNOTENIE ĎALEJ UŽ 

NEZHODNOTITEĽNÝCH  

A NEBEZPEČNÝCH 

ODPADOV 

12 Návrh nízkouhlíkovej stratégie Trnavskej župy 

 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Podpora budovania centier kolaboratívnej 
ekonomiky predstavuje jeden zo základných 
piliérov vytvorenia konceptu inteligentného 
mesta, tzv. SMART CITY. Súčasné 
ekonomické prostredie si zároveň vyžaduje 
vybudovať investičné prostredie, ktoré 
podporí budovanie a využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie (OZE)   
a zároveň vybuduje efektívne prostredie pre 
kolaboratívnu ekonomiku v tejto oblasti. 

Vhodnou kombináciou OZE  
a nízkouhlíkových technológií bude možné 
znižovať spotreba fosílnych palív i produkciu 

emisií skleníkových plynov.12 Centrá 
kolaboratívnej ekonomiky by mali byť 
zamerané najmä energetické zhodnotenie 
ďalej už nezhodnotiteľných a nebezpečných 
odpadov. 

 
FINANČNÉ ZDROJE: 
Podpora budovania centier 
kolaboratívnej ekonomiky bude 
financovaná zo štrukturálnych fondov 
EÚ, z Environmentálneho fondu,  
z rozpočtov samospráv a zo súkromných 
zdrojov investorov. 
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§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Príloha č. 4, bod 5 Poskytovanie informácií  
o technikách predchádzania vzniku odpadu  

s cieľom umožniť priemyslu používanie 
najlepších dostupných techník. 
Príloha č. 4a, bod 11. Používanie najlepších 
dostupných techník na spracovanie odpadu. 

§ Stratégia environmentálnej politiky SR do 
roku 2030, 
9.2 uplatňovať najlepšie dostupné techniky 

aj pre menšie zariadenia. 
§ Program odpadového hospodárstva SR na 

roky 2016 – 2020: 
O23. podporovať financovanie technológií 

zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne 
recyklácie zberového papiera progresívnymi 

technológiami na zhodnocovanie odpadov  
z papiera a lepenky, ktoré sú v súlade  
s požiadavkami pre najlepšie dostupné 
techniky (BAT), 
O30. podporovať financovanie technológií 
zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne 
recyklácie odpadov z plastov, ktoré sú  

v súlade s požiadavkami pre najlepšie 
dostupné techniky (BAT), na základe 
posúdenia existujúcich recyklačných kapacít, 
O34. Podporovať financovanie technológií 
zameraných na dosiahnutie vysokej úrovne 
recyklácie odpadov zo železných  

a neželezných kovov, ktoré sú v súlade  

s požiadavkami pre najlepšie dostupné 
techniky (BAT) na základe posúdenia 
existujúcich recyklačných kapacít, 
O45. Podporovať financovanie technológií na 
dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie 
odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade  

s požiadavkami pre najlepšie dostupné 
techniky (BAT), 
O45. Podporovať financovanie technológií na 
dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie 
odpadových pneumatík, ktoré sú v súlade  
s požiadavkami pre najlepšie dostupné 
techniky (BAT), 

O49. Podporiť financovanie technológií na 

dosiahnutie vysokej úrovne recyklácie  
a spracovanie použitých batérií  
a akumulátorov, ktoré sú v súlade  
s požiadavkami pre najlepšie dostupné 
techniky (BAT) na základe posúdenia  

 

OPATRENIE B.2.6 

ZABEZPEČIŤ POUŽÍVANIE 

NAJLEPŠÍCH 

DOSTUPNÝCH TECHNÍK 

NA SPRACOVANIE 

ODPADU 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Najlepšie dostupné techniky (BAT 
technológie) predstavujú najambicióznejšie 
štandardy vyplývajúce z legislatívy EÚ  
v konkrétnej oblasti. Pri schvaľovaní nových 
prevádzok s technológiami na zhodnocovanie 
alebo zneškodňovanie odpadov musia byť 
zohľadňované požiadavky najlepších 
dostupných technológií. Rovnako je potrebné 
prostredníctvom tohto opatrenia zvyšovať 
technickú úroveň existujúcich recyklačných 
zariadení. Investície obsahujúce BAT 
technológie budú zvýhodňované. 
Navrhované opatrenie má prispieť aj  
k strategickému cieľu odpadového 
hospodárstva SR, ktorým je zásadné 
odklonenie odpadov od ich zneškodňovania 
skládkovaním. 
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OPATRENIE B.2.6 
ZABEZPEČIŤ POUŽÍVANIE 

NAJLEPŠÍCH 

DOSTUPNÝCH TECHNÍK 

NA SPRACOVANIE 

ODPADU 

Samosprávy môžu BAT technológie podporovať 
najmä pri zvyšovaní technickej úrovne vlastných 
existujúcich recyklačných zariadení, prípadne 

budovaní zariadení na zhodnocovanie odpadu vo 
svojom vlastníctve prostredníctvom svojho rozpočtu 
alebo žiadostí zo štrukturálnych fondov.  
 

Časový rámec je potrebné uskutočniť priebežne tak, 
aby boli naplnené vyššie uvedené ciele ustanovené  
v prílohe č. 3 zákona o odpadoch. 
 

existujúcich recyklačných  
a spracovateľských kapacít, 
O53. podporovať financovanie technológií na 

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

existujúcich spracovateľských kapacít.  
 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC FINANČNÉ ZDROJE: 
Realizácia opatrenia na zabezpečenie 
používania najlepších dostupných techník na 
spracovanie odpadu bude financovaná zo 
štrukturálnych fondov EÚ,  
z Environmentálneho fondu, z rozpočtov 
samospráv a zo súkromných zdrojov 
investorov. 
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OPATRENIE B.2.7 

§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

• Príloha č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z. z. 

V. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť 
prípravu na opätovné použitie a recykláciu 
odpadu z domácností ako papier, kov, plasty 
a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, 
pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad 
ako odpad z domácností, najmenej na 50 % 

podľa hmotnosti takéhoto odpadu 
vzniknutého v predchádzajúcom 
kalendárnom roku. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu komunálneho 

odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do 

roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 
najmenej na 65 % podľa hmotnosti 
komunálneho odpadu vzniknutého  
v predchádzajúcom kalendárnom roku. 
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť 
množstvo komunálneho odpadu 

zneškodneného skládkovaním najmenej na  
10 % z celkového množstva vzniknutého 
komunálneho odpadu. 

 

OBMEDZIŤ DOVOZ 

ALTERNATÍVNEHO 

PALIVA 

Iniciatíva týkajúca sa navrhovaného opatrenia je na 

strane štátu, ktorý musí prijať vhodné legislatívne 
opatrenia. Tieto následne samosprávy prevezmú do 
svojich záväzných dokumentov a zabezpečia tak 
súlad s cieľmi a prioritami nastavenými pre celé 
územie SR. 
 

Opatrenie je potrebné uskutočňovať priebežne tak, 
aby mohli byť naplnené ciele uvedené v prílohe  
č. 3 k zákona o odpadoch. 
 

 

 

 

 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA A JEHO 
ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Navrhované opatrenie tvorí súčasť plnenia 
cieľa zvýšenia prípravy na opätovné použitie 
a recyklácie odpadu až do roku 2035. Na 
plnenie ambicióznych cieľov, ku ktorým sa SR 
zaviazala, nepostačuje len odporovať výrobu 
alternatívnych palív (pokiaľ nie je 
environmentálne vhodné ich materiálové 
zhodnotenie), ale aj obmedziť dovoz 
alternatívneho paliva zo zahraničia, aby tak 
zostali voľné kapacity pre zhodnotenie 
alternatívneho paliva prednostne 
vyrobeného z domáceho odpadu. Opatrenie 
musí byť v súlade s legislatívou o voľnom 
pohybe tovaru. 
 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Obmedzenie dovozu alternatívneho paliva si 
nevyžaduje investície zo strany samospráv. 
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OPATRENIE B.2.8 

§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Príloha č. 3  

V. Cieľ odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov. 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu  

z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa 

možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje 

obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, 

najmenej na 50 % podľa hmotnosti takéhoto odpadu 

vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov je zvýšiť prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu 

do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 

najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 

% podľa hmotnosti komunálneho odpadu 

vzniknutého v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 

komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť 

množstvo komunálneho odpadu zneškodneného 

skládkovaním najmenej na 10 % z celkového 

množstva vzniknutého komunálneho odpadu. 

• Príloha č. 3a  

Cieľ zberu odpadov z obalov a odpadov  

z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou 

komunálnych odpadov, je dosiahnuť pre ustanovené 

obdobie nasledovné úrovne vytriedenia 

komunálneho odpadu z celkového potenciálu vzniku 

odpadov z obalov a odpadov z neobalových 

výrobkov v komunálnom odpade: 50% od 1. 7. 2020 

do 30. 6. 2021 a 60% od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. 

 

VYTVORIŤ SIEŤ TOKOV 

ODPADU NA EXISTUJÚCE 

SPRACOVATEĽSKÉ 

PODNIKY JEDNOTLIVÝCH 

PRÚDOV ODPADU 

Úlohou obce je zabezpečiť zavedenie a vykonávanie 
triedeného zberu a vytvoriť také podmienky, aby 
mohla OZV pre obaly splniť ciele zberu a prispieť tak 

k napĺňaniu cieľov ustanovených v Prílohe č. 3 a 3a 

zákona o odpadoch. 
 

Opatrenie je potrebné uskutočňovať priebežne tak, 
aby mohli byť naplnené ciele uvedené v prílohe  
č. 3 a 3a zákona o odpadoch. 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Navrhované opatrenie predstavuje účinný 
nástroj na zvýšenie triedenia odpadu  
a zároveň na jeho následné zhodnotenie  
a recykláciu, čím prispeje k naplneniu cieľov 
ustanovených v zákone o odpadoch. 
Dôslednejším triedením sa zabezpečí odklon 
konkrétneho toku odpadu od skládkovania  
a jeho následné zhodnotenie, čím sa prispeje 
k prechodu na obehové hospodárstvo. 
 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Realizácia opatrenia na vytvorenia siete 
tokov odpadu na existujúce spracovateľské 
podniky jednotlivých prúdov odpadu môže 
byť financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ, 
z Environmentálneho fondu, z rozpočtov 

samospráv a zo súkromných zdrojov 
investorov. 
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B.3 OPATRENIA PROTI 
SKLÁDKOVANIU 

HIERARCHIA 
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OPATRENIE B.3.1 

§ Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• § 13 písm. e) zakazuje zneškodňovať 
skládkovaním od 1.1.2021 odpad, ktorý 
neprešiel úpravou okrem 

- inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom 
zníženia množstva odpadu alebo jeho 
nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre 
životné prostredie nie je technicky možná, 

- odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu 
množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu 
zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného 
prostredia. 

Príloha č. 3 k zákonu o odpadoch, bod V. Cieľ 
odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych 
odpadov je do roku 2035 znížiť množstvo 
komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním 
najmenej na 10 % z celkového množstva 
vzniknutého komunálneho odpadu. 

§ Stratégia environmentálnej politiky SR do 
roku 2030, 

10.2 postupne výrazne zvýšiť poplatky za 
skládkovanie, 
10.4 zvýšiť prevenciu zakladania čiernych skládok  
a vymáhanie princípu „znečisťovateľ platí“. 
 

ZAMEDZIŤ 

ZNEŠKODŇOVANIU 

ODPADU, KTORÝ 

NEPREŠIEL ÚPRAVOU 

PODĽA HIERARCHIE 

ODPADOV  (OKREM 

VÝNIMIEK) 

SKLÁDKOVANÍM 

Budú zavedené efektívne pokuty pre pôvodcov 
odpadu, prípadne určené osoby zodpovedné za 
nezákonné umiestnenie odpadu, ktoré ani po výzve 
neodstránili čierne skládky. V legislatíve sa rozšíri 

zodpovednosť vlastníkov nehnuteľností za 
nezákonne umiestnený odpad, ak vlastník pozemku 
nezabezpečí súčinnosť s obcou pri zabezpečovaní 
prevencie vzniku nelegálnych skládok odpadu na 
svojich pozemkoch (napr. povolením inštalovania 
fotopascí a pod.). Ak obec alebo súkromný vlastník 
pozemku ani po výzve orgánu štátnej správy 

neodstráni nelegálnu skládku odpadu, odstránia ju 
kompetentné štátne organizácie na náklady 
vlastníka pozemku, prípadne obce, v katastri ktorej 
sa skládka nachádza. Takto sa zvýši motivácia obcí 
vykonávať preventívne opatrenia a dôsledne hľadať 
a trestať znečisťovateľov. V prípade, že obec bude  
 

 

 

  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Od 1.1.2021 nadobudne účinnosť nová 
legislatívna úprava, ktorou je zákaz 
zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý 
neprešiel úpravou, okrem inertného odpadu, 
ktorého úprava s cieľom zníženia množstva 
odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre 
zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie 
je technicky možná a odpadov, u ktorých by 
takáto úprava neprospela k zníženiu 
množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu 
zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného 
prostredia. V rámci tohto opatrenia musí 
odpad uložený na skládku odpadov prejsť 
úpravou, tzn. nestačia len (ľahké) fyzikálne 
procesy úpravy odpadu, napr. mletie  
a stláčanie odpadu, ale táto úprava musí byť 
najvhodnejšia na to, aby sa čo najviac 
obmedzili negatívne vplyvy na životné 
prostredie a zdravie ľudí. Minimálnou 
požiadavkou na úpravu pred skládkovaním je 
triedenie odpadu a stabilizácia organickej 
frakcie najmä potravinového odpadu, ktorý 
je dovolené zberať so zmesovým 
komunálnym odpadom. Veľkú časť 
komunálneho odpadu predstavuje biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad. Skládkovanie 
nespracovaného biologicky rozložiteľného 
odpadu má výrazne negatívny 
environmentálny vplyv z hľadiska emisií 
skleníkových plynov a znečisťovania 
povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy  
a ovzdušia.14 
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preukázateľne predchádzať vzniku čiernych skládok, 
odstraňovať ich na náklady obce, dostatočne  
vzdelávať svojich občanov a vzniknú jej neúmerné 
náklady na odstraňovanie nelegálnych skládok, bude 

môcť požiadať o finančnú alebo inú pomoc štátu. 
Účinným opatrením samospráv môže byť aj 
zavedenie množstvového zberu, ktorý finančne 
zvýhodňuje.  
 

OPATRENIE B.3.1 
ZAMEDZIŤ 

ZNEŠKODŇOVANIU 

ODPADU, KTORÝ 

NEPREŠIEL ÚPRAVOU 

PODĽA HIERARCHIE 

ODPADOV  (OKREM 

VÝNIMIEK) 

SKLÁDKOVANÍM 

Zamedzenie skládkovania v rozsahu ako je uvedené 

je legislatívne ustanovené od 1.1.2021. Je potrebné 
prijímať opatrenia tak, aby bol do roku 2035. 
naplnený cieľ odpadového hospodárstva znížiť 

množstvo komunálneho odpadu zneškodneného 
skládkovaním najmenej na 10 % z celkového 
množstva vzniknutého komunálneho odpadu. 
 

1 Dôvodová správa k zákonu č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene  

 

 

  

ČASOVÝ RÁMEC 

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti 
komunálnych odpadov je do roku 2035 znížiť 
množstvo komunálneho odpadu 

zneškodneného skládkovaním najmenej na 
10 % z celkového množstva vzniknutého 
komunálneho odpadu. 

 
FINANČNÉ ZDROJE: 
Zamedzenie zneškodňovania odpadu, ktorý 
neprešiel úpravou podľa hierarchie odpadov  
(okrem výnimiek) skládkovaním prináša 
úsporu, preto nie je potrebné jeho 

dofinancovanie. 

14 Dôvodová správa k zákonu č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení  

a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
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C.1 OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE 
ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY, 

VZDELÁVANIA A OSVETY 

VZDELÁVANIE, 
VEDA 

A 

VÝSKUM 
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OPATRENIE C.1.1 
ZLEPŠIŤ 

INFORMOVANOSŤ 

VEREJNOSTI 

PROSTREDNÍCTVOM 

INFORMAČNÝCH  

A VZDELÁVACÍCH 

KAMPANÍ, KTORÉ BUDÚ 

ZAMERANÉ NA 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADOV (ZACIELENÉ AJ 

NA ZMENU ĽUDSKÉHO 

SPRÁVANIA) 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
Príloha č. 4a 

Bod 13. Informačné kampane pre verejnosť, 

najmä pokiaľ ide o triedený zber, 
predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie 
znečisťovania odpadom a začlenenie týchto 
otázok do vzdelávania a odbornej prípravy. 

§ Rezortná koncepcia environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025: 

• Cieľ: 4. Skvalitnenie životného prostredia  

v SR prostredníctvom realizovania 
environmentálnych a osvetových aktivít. 
Opatrenie: 4.1 Osveta v oblasti udržateľného 
využívania prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry. 

Aktivita: 4.1.1 Realizovať osvetové kampane 

s cieľom zvýšiť mieru zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov. 

§ Plán predchádzania plytvania potravinami  
3. Zlepšenie informovanosti  

Cieľ:  
➢ dostatočná informovanosť všetkých 

zúčastnených strán o znižovaní 
plytvania potravinami. 

Opatrenia: 
• hľadanie vhodného spôsobu 
informovania o uvedenej problematike na 

všetkých úrovniach potravinového reťazca, 

• organizovanie informačných 
seminárov zainteresovanými rezortmi pre 
samosprávy, prvovýrobcov, výrobcov, 
obchodníkov, zariadenia spoločného 
stravovania a domácnosti, kde im budú 

vysvetlené ich povinnosti, možnosti a nové 
poznatky o predchádzaní plytvania 
potravinami a odpadov, 
 

 
 

 

kkkk   

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Kľúčové aktivity v oblasti osvety budú  
v najbližších rokoch ovplyvňovať nové trendy 
v starostlivosti o životné prostredie. Jedným 
z nich je aj potreba predchádzania vzniku 
odpadov a v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva SR posun od materiálového 
zhodnocovania ako jedinej priority  
v odpadovom hospodárstve. Minimalizáciou 
vzniku odpadu sa zabezpečuje prechod na 
obehové hospodárstvo, v ktorom sa hodnota 
výrobkov, materiálov a zdrojov uchováva  
v hospodárstve čo možno najdlhšie. 
Efektívny nástroj, prostredníctvom ktorého si 
spoločnosť môže uvedomiť nevyhnutnosť 
zmeniť svoje zaužívané zvyky a potrebu 
účinne predchádzať tvorbe odpadu  
a plytvaniu potravinami, predstavujú 
informačné a vzdelávacie kampane 
zamerané na predchádzanie vzniku odpadov 
s cieľom dosiahnuť zmenu ľudského 
správania pri tvorbe potravinového odpadu. 
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• zabezpečenie tvorby usmernení, 
návodov, informačných materiálov, 
príkladov dobrej praxe a ich pravidelná 
aktualizácia a distribúcia. 

4. Zmena správania 
Ciele:  

➢ zmena správania vedúca k zníženiu 
množstva vzniknutých 
potravinových strát a plytvania 
potravinami v jednotlivých článkoch 
potravinového reťazca, 

➢ podpora lepšieho používania  
a chápania údajom označujúcich 
dátum spotreby a dátum minimálnej 
trvanlivosti. 

Opatrenia: 
• motivácia založená na sledovaní hodnôt, 

ktoré formujú správanie. Používanie 
pozitívnej formy motivácie môže mať 
trvalejšie a ďalekosiahlejšie účinky na 

spoločnosť ako len poskytovanie informácii 
a stimulov, 
• osveta – poskytovanie odborných 
informácií a rád v oblasti prevencie proti 

vzniku potravinového odpadu, školenia, 
poskytovanie praktických skúseností, ktoré 
môžu prispieť k zvýšenému záujmu  
o redukciu (zníženie) plytvania potravinami, 
poskytovanie zrozumiteľných informácii a rád 
pre odbornú aj laickú verejnosť (Príklad 
informácií je uvedený v prílohe č. 1) – 

reklamy, videá, bilboardy, obaly potravín 
označené logom NEPLYTVAJ!, semináre pre 
deti v škôlkach a školách, , letáky a iné, 
• získanie pozornosti (upútať) – začleniť ľudí 

na komunálnej úrovni, na úrovni obcí a miest 
do projektov zameraných na predchádzanie 

plytvaniu potravinami,  
vedenie diskusii s odborníkmi na skúmanú 
problematiku, 
• ísť príkladom (dokázať, ilustrovať) – ísť 
príkladom tým, že sa bude preferovať účinné 
využívanie zdrojov potravín, čím sa dokážu 

 

 
 

ZLEPŠIŤ 

INFORMOVANOSŤ 

VEREJNOSTI 

PROSTREDNÍCTVOM 

INFORMAČNÝCH  

A VZDELÁVACÍCH 

KAMPANÍ, KTORÉ BUDÚ 

ZAMERANÉ NA 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADOV (ZACIELENÉ AJ 

NA ZMENU ĽUDSKÉHO 

SPRÁVANIA) 

OPATRENIE C.1.1 
 

  

FINANČNÉ ZDROJE: 
Finančné náklady spojené s realizáciou 
informačných a vzdelávacích kampaní 
zameraných na predchádzanie vzniku 
odpadov sú podporované zo štrukturálnych 
fondov EÚ ako aj z Environmentálneho 
fondu. Aktivity môžu byť financované aj  
z vlastných zdrojov samosprávnych celkov. 
Ich výška bude závisieť od zamerania  
a rozsahu aktivity. 
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jeho priaznivé účinky na životné prostredie aj 
na zdravie všetkých ľudí, začať od seba 
(prostredníctvom zeleného verejného 
obstarávania) a iné, 

• povzbudiť: stimulovať efektívne využívanie 
zdrojov správania sa prostredníctvom 

investičných subvencií (podpôr), 
hospodárskych stimulov, cenových signálov, 
daní , sankcií, benchmarking (meranie 
výkonnosti a konkurenčný tlak), 
• hľadať spôsoby ako by aktéri  

v potravinovom reťazci mohli zlepšiť 
označovanie dátumu spotreby  
a dátumu minimálnej trvanlivosti a ich 
chápania zo strany spotrebiteľov. 

§ Program predchádzania vzniku odpadu SR 
na roky 2019-2025: 

O.4. zlepšiť informovanosť verejnosti 
prostredníctvom informačných  
a vzdelávacích kampaní, ktoré budú 

zamerané na predchádzanie vzniku odpadov,  
O.11. podpora informačných a vzdelávacích 
aktivít na predchádzanie vzniku zmesového 
KO vo forme systematického vzdelávania 

obyvateľov,  
O.13. legislatívna, finančná a informačná 
podpora domáceho a komunitného 
kompostovania, 
O.22. informačná podpora predchádzania 
vzniku potravinového odpadu z hľadiska 
dopadu na životné prostredie, 

O.24. príprava a realizácia kampaní, v rámci 
ktorých budú obyvatelia informovaní o: 

- množstvách spotrebovaného 
papiera na výrobu reklamných 

materiálov a rôznych katalógov, 
- možnostiach ochrany pred 

nevyžiadanou poštou. 
§ Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja TTSK na roky 2016-2020 
Špecifický cieľ 3.3. Skvalitnenie nakladania 
s odpadmi. 

 
 

OPATRENIE C.1.1 
ZLEPŠIŤ 

INFORMOVANOSŤ 

VEREJNOSTI 

PROSTREDNÍCTVOM 

INFORMAČNÝCH  

A VZDELÁVACÍCH 

KAMPANÍ, KTORÉ BUDÚ 

ZAMERANÉ NA 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADOV (ZACIELENÉ AJ 

NA ZMENU ĽUDSKÉHO 

SPRÁVANIA) 
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OPATRENIE C.1.1 
ZLEPŠIŤ 

INFORMOVANOSŤ 

VEREJNOSTI 

PROSTREDNÍCTVOM 

INFORMAČNÝCH  

A VZDELÁVACÍCH 

KAMPANÍ, KTORÉ BUDÚ 

ZAMERANÉ NA 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADOV (ZACIELENÉ AJ 

NA ZMENU ĽUDSKÉHO 

SPRÁVANIA) 

 Opatrenie 3.3.2. Zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov  
a predchádzanie vzniku odpadov. 
Prostredníctvom opatrenia budú podporené 

opatrenia, zamerané na skvalitnenie systému 
zberu, separácie  

a zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadu  
a odstraňovanie environmentálnych záťaží. 
Opatrenie bude napĺňané prostredníctvom 
podpory nástrojov informačného charakteru 
zvýšenia environmentálneho povedomia 

občanov so zameraním na predchádzanie 
vzniku odpadov, na podporu triedeného 
zberu odpadov a zhodnocovanie odpadov. 
Prostredníctvom opatrenia budú podporené 
opatrenia, zamerané na skvalitnenie 
systému zberu, separácie  

a zneškodňovanie/zhodnocovanie odpadu  
a odstraňovanie environmentálnych záťaží. 
Opatrenie bude napĺňané prostredníctvom 
podpory nástrojov informačného charakteru 

zvýšenia environmentálneho povedomia 
občanov so zameraním na predchádzanie 
vzniku odpadov, na podporu triedeného 

zberu odpadov a zhodnocovanie odpadov. 
 

V súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) sa samosprávny kraj pri výkone 
samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia 

a o potreby svojich obyvateľov. Pritom sa okrem 
iného podieľa na tvorbe a ochrane životného  
prostredia, utvára podmienky na rozvoj výchovy  
a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na 

rozvoj ďalšieho vzdelávania. Spolupracuje tiež  
s obcami pri tvorbe programov sociálneho  
a ekonomického rozvoja obcí. Vyšší územný celok  

v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja vo svojej pôsobnosti na účely 
podpory regionálneho rozvoja zabezpečuje okrem 
iného súlad programu rozvoja vyššieho územného  
 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 
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V rámci Rezortnej koncepcie environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 bola 
táto aktivita plánovaná ako strednodobý cieľ do roku 
2020. Ostatné dokumenty upravujú plnenie 

uvedených opatrení priebežne. 
 

celku s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej 
stratégii, podieľa sa na jej príprave a vyhodnocovaní 
a napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie. 
Spolupracuje s regiónmi a obcami, pričom cieľmi  

a prioritami nastavenými vo svojich strategických 
dokumentoch zaväzuje obce k ich preneseniu do 

svojich programov rozvoja obcí ako aj 
územnoplánovacej dokumentácie a ich plneniu. Obce 
následne prenášajú tieto povinnosti na aktérov 
potravinového reťazca a podnikateľskú sféru. Pri 
osvetových činnostiach okrem toho pôsobia aj na 

samotných spotrebiteľov a zmenu ich správania.  
 
 

ZLEPŠIŤ 

INFORMOVANOSŤ 

VEREJNOSTI 

PROSTREDNÍCTVOM 

INFORMAČNÝCH  

A VZDELÁVACÍCH 

KAMPANÍ, KTORÉ BUDÚ 

ZAMERANÉ NA 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADOV (ZACIELENÉ AJ 

NA ZMENU ĽUDSKÉHO 

SPRÁVANIA) 

 

OPATRENIE C.1.1 
  

ČASOVÝ RÁMEC 
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OPATRENIE C.1.2 
ZAVIESŤ SYSTÉM 

FORMÁLNEJ,  

NEFORMÁLNEJ   

A INFORMÁLNEJ 

ENVIRONMENTÁLNEJ 

VÝCHOVY AKO AJ 

VZDELÁVANIA A OSVETY 

PRE UDRŽATEĽNÝ 

ROZVOJ V ODPADOVOM 

HOSPODÁRSTVE 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
Príloha č. 4 
Bod 12. Využívanie kampaní na zvyšovanie 

povedomia a poskytovanie informácií 
zameraných na širokú verejnosť alebo 

konkrétnu skupinu spotrebiteľov. 
Príloha č. 4a 
Bod 13. Informačné kampane pre verejnosť, 
najmä pokiaľ ide o triedený zber, 
predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie 

znečisťovania odpadom a začlenenie týchto 
otázok do vzdelávania a odbornej prípravy. 

§ Rezortná koncepcia environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 

• Cieľ: 1. Vytvorenie stabilného systému EVVO 
v SR reflektujúceho aktuálne požiadavky. 

Opatrenie: 1.2 Rozvoj existujúcich úspešných 
aktivít zameraných na EVVO. 
Opatrenie: 1.3 Rozvoj a podpora praktickej 
environmentálnej výchovy. 

• Cieľ: 2. Rozvoj odborných vzdelávacích 
aktivít pre zamestnancov verejnej správy. 
Opatrenie: 2.1 Rozvoj odborných 

vzdelávacích aktivít pre zamestnancov 
verejnej správy. 
2.2 Zefektívnenie vzdelávania koordinátorov 
ENV 

• Cieľ: 3. Zavádzanie nových trendov  
a zvýšenie záujmu o životné prostredie. 
Opatrenie: 3.1 Zatraktívnenie a zvýšenie 

záujmu verejnosti o problematiku životného 
prostredia, ochrany prírody a krajiny  
a podpora občianskej angažovanosti  
a aktívneho dobrovoľníctva. 
Opatrenie: 3.2 Podpora nových trendov  

v oblasti EVVO. 

• Cieľ: 4. Skvalitnenie životného prostredia  
v SR prostredníctvom realizovania 
environmentálnych a osvetových aktivít. 
Opatrenie: 4.1 Osveta v oblasti udržateľného 
využívania prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry. 

 

 

kkk  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA A JEHO 
ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Formálna environmentálna výchova  
a vzdelávanie predstavujú oficiálny rámec 
definujúci formálne vzdelávanie 
environmentálnej výchovy v školskom 
prostredí v rámci štátneho vzdelávacieho 
programu.  Neformálna environmentálna 
výchova a vzdelávanie predstavujú 
odovzdávanie vedomostí, poznatkov  
a skúseností v mimoškolskom systéme, teda 
mimo formálneho vzdelávania, 
prostredníctvom rôznych mimovládnych 
organizácií či jednotlivcov, ktoré realizujú 
množstvo akcií 
a podujatí, ktoré sú zamerané na 
informovanosť v oblasti ochrany životného 
prostredia. Uskutočňuje sa mimo alebo 
niekedy paralelne s hlavným systémom 
vzdelávania. Podľa Rezortnej koncepcie 
environmentálnej výchovy, vzdelávania  
a osvety do roku 2025 environmentálna 
výchova a vzdelávanie si vyžaduje využitie 
inovatívnych komunikačných nástrojov  
a kanálov, predovšetkým v jej neformálnej 
časti a pre mladšie cieľové skupiny. 
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4.1.8 Propagovať zelenú ekonomiku 
(obehové hospodárstvo), udržateľné 
využívanie miestnych zdrojov, ekologické 
formy hospodárenia a udržateľný cestovný 

ruch s cieľom zachovania prírodných 
a kultúrnych hodnôt krajiny. 

• Cieľ: 5. Zlepšiť spoluprácu zainteresovaných 
subjektov v oblasti EVVO. 
Opatrenie: 5.1. Iniciovať úzku spoluprácu 
MŽP SR s MŠVVaŠ SR a MVO pri aktualizácii 
environmentálnej výchovy ako prierezovej 

témy v definovaní formálneho vzdelávania za 
environmentálnu oblasť. 
Opatrenie: 5.2 Zlepšenie osvetovej činnosti 
v oblasti starostlivosti o životné prostredie 
ako súčasti zvyšovania kvality života 
obyvateľov a spolupráca s lokálnymi aktérmi 

miestneho rozvoja (vrátane MAS), MVO, 
samosprávami a širokou verejnosťou. 

§ Plán predchádzania plytvania potravinami  

3. Zlepšenie informovanosti  
Cieľ:  

➢ dostatočná informovanosť všetkých 
zúčastnených strán o znižovaní 

plytvania potravinami. 
Opatrenia: 
• hľadanie vhodného spôsobu 
informovania o uvedenej problematike na 
všetkých úrovniach potravinového reťazca, 
• organizovanie informačných 
seminárov zainteresovanými rezortmi pre 

samosprávy, prvovýrobcov, výrobcov, 
obchodníkov, zariadenia spoločného 
stravovania a domácnosti, kde im budú 
vysvetlené ich povinnosti, možnosti a nové 

poznatky o predchádzaní plytvania 
potravinami a odpadov, 

• zabezpečenie tvorby usmernení, 
návodov, informačných materiálov, príkladov 
dobrej praxe  
a ich pravidelná aktualizácia a distribúcia. 

 
 

ZLEPŠIŤ 

INFORMOVANOSŤ 

VEREJNOSTI 

PROSTREDNÍCTVOM 

INFORMAČNÝCH  

A VZDELÁVACÍCH 

KAMPANÍ, KTORÉ BUDÚ 

ZAMERANÉ NA 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADOV (ZACIELENÉ AJ 

NA ZMENU ĽUDSKÉHO 

SPRÁVANIA) 

OPATRENIE C.1.2 
 

  

FINANČNÉ ZDROJE: 
Finančné náklady spojené so zavedením  
systému environmentálnej výchovy ako aj 
vzdelávania a osvety sú podporované zo 
štrukturálnych fondov EÚ ako aj  
z Environmentálneho fondu. Aktivity môžu 
byť financované aj z vlastných zdrojov 
samosprávnych celkov a rôznych 
mimovládnych organizácií. Ich výška bude 
závisieť od zamerania a rozsahu aktivity. 
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§ Program predchádzania vzniku odpadu SR na 
roky 2019-2025: 
O.4. zlepšiť informovanosť verejnosti 
prostredníctvom informačných  

a vzdelávacích kampaní, ktoré budú 
zamerané na predchádzanie vzniku odpadov, 

O.11. podpora informačných a vzdelávacích 
aktivít na predchádzanie vzniku zmesového 
KO vo forme systematického vzdelávania 
obyvateľov,  
O.13. legislatívna, finančná a informačná 

podpora domáceho a komunitného 
kompostovania, 
O.22. informačná podpora predchádzania 
vzniku potravinového odpadu z hľadiska 
dopadu na životné prostredie, 
O.24. príprava a realizácia kampaní, v rámci 

ktorých budú obyvatelia informovaní  
- množstvách spotrebovaného papiera na 

výrobu reklamných materiálov a rôznych 

katalógov, 
- možnostiach ochrany pred nevyžiadanou 

poštou. 
 

ZLEPŠIŤ 

INFORMOVANOSŤ 

VEREJNOSTI 

PROSTREDNÍCTVOM 

INFORMAČNÝCH  

A VZDELÁVACÍCH 

KAMPANÍ, KTORÉ BUDÚ 

ZAMERANÉ NA 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADOV (ZACIELENÉ AJ 

NA ZMENU ĽUDSKÉHO 

SPRÁVANIA) 

OPATRENIE C.1.2 

V súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z.  
o samospráve vyšších územných celkov (zákon  
o samosprávnych krajoch) sa samosprávny kraj pri 
výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj 

svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. 
Pritom sa okrem iného podieľa na tvorbe a ochrane 
životného prostredia, utvára podmienky na rozvoj 
výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, 
a na rozvoj ďalšieho vzdelávania. Spolupracuje tiež 

s obcami pri tvorbe programov sociálneho  
a ekonomického rozvoja obcí. 

Vyšší územný celok v zmysle zákona č. 539/2008 
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja vo svojej 
pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja 
zabezpečuje okrem iného súlad programu rozvoja 
vyššieho územného celku s prioritami  
 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 
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a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii, podieľa 
sa na jej príprave a vyhodnocovaní a napĺňaní priorít 
a cieľov národnej stratégie. Spolupracuje s regiónmi  
a obcami, pričom cieľmi a prioritami nastavenými vo 

svojich strategických dokumentoch zaväzuje obce k  
ich preneseniu do svojich programov rozvoja obcí 
ako aj územnoplánovacej dokumentácie a ich 
plneniu. Obce následne prenášajú tieto povinnosti 
na aktérov potravinového reťazca a podnikateľskú 
sféru. Pri osvetových činnostiach okrem toho 
pôsobia aj na samotných spotrebiteľov a zmenu ich 
správania. 

V rámci Rezortnej koncepcie environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 bola 
táto aktivita plánovaná ako strednodobý cieľ do roku 
2020. Ostatné dokumenty upravujú plnenie 
uvedených opatrení priebežne. 
 

OPATRENIE C.1.2 
ZLEPŠIŤ 

INFORMOVANOSŤ 

VEREJNOSTI 

PROSTREDNÍCTVOM 

INFORMAČNÝCH  

A VZDELÁVACÍCH 

KAMPANÍ, KTORÉ BUDÚ 

ZAMERANÉ NA 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADOV (ZACIELENÉ AJ 

NA ZMENU ĽUDSKÉHO 

SPRÁVANIA) 

  

ČASOVÝ RÁMEC 
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OPATRENIE C.1.3 
PODPOROVAŤ 

VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV  

V OBLASTI 

ENVIRONMENTÁLNEJ 

VÝCHOVY S CIEĽOM 

ZÍSKAŤ POTREBNÉ 

ODBORNÉ VEDOMOSTI 

PRE ICH APLIKÁCIU DO 

PRAKTICKEJ VÝUČBY NA 

ŠKOLÁCH 

§ Rezortná koncepcia environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 

• Cieľ: 1. Vytvorenie stabilného systému EVVO 
v SR reflektujúceho aktuálne požiadavky. 

Opatrenie: 1.2 Rozvoj existujúcich 
úspešných aktivít zameraných na EVVO. 
Opatrenie: 1.3 Rozvoj a podpora praktickej 
environmentálnej výchovy. 

• Cieľ: 2. Rozvoj odborných vzdelávacích 
aktivít pre zamestnancov verejnej správy. 
Opatrenie: 2.2 Zefektívnenie vzdelávania 

koordinátorov ENV. 
• Cieľ: 3. Zavádzanie nových trendov  

a zvýšenie záujmu o životné prostredie 
Opatrenie: 3.2 Podpora nových trendov  
v oblasti EVVO. 

• Cieľ: 4. Skvalitnenie životného prostredia  

v SR prostredníctvom realizovania 
environmentálnych a osvetových aktivít. 
Opatrenie: 4.1 Osveta v oblasti udržateľného 
využívania prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry. 
4.1.8 Propagovať zelenú ekonomiku 

(obehové hospodárstvo), udržateľné 
využívanie miestnych zdrojov, ekologické 
formy hospodárenia a udržateľný cestovný 
ruch s cieľom zachovania prírodných 
a kultúrnych hodnôt krajiny. 

• Cieľ: 5. Zlepšiť spoluprácu zainteresovaných 
subjektov v oblasti EVVO. 

Opatrenie: 5.1. Iniciovať úzku spoluprácu 

MŽP SR s MŠVVaŠ SR a MVO pri aktualizácii 
environmentálnej výchovy ako prierezovej 
témy v definovaní formálneho vzdelávania 
za environmentálnu oblasť. 
Opatrenie: 5.2 Zlepšenie osvetovej činnosti 

v oblasti starostlivosti o životné prostredie 
ako súčasti zvyšovania kvality života  

 

§ 

kkkk   

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Podľa Rezortnej koncepcie environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 
je potrebné zabezpečiť kontinuálne 
vzdelávanie pedagogických a odborných 
zamestnancov ako súčasť celoživotného 
vzdelávania je sústavný proces nadobúdania 
vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho 
cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, 
rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie 
potrebné na výkon pedagogickej praxe  
a odbornej činnosti. Do tejto kategórie patrí 
aj oblasť profesionalizácie odborných 
pracovníkov pri výkone štátnej správy  
v oblasti starostlivosti o životné prostredie. 
Opatrenie zahŕňa organizáciu vzdelávacích 
podujatí pre pedagógov a odbornú verejnosť, 
ako rozvoj študijných odborov zameraných  
na environmentálnu výchovu, vzdelávanie  
a osvetu a podpora takýchto odborov zo 
strany štátu. Cieľom opatrenia je sprístupniť 
nové témy pre pedagógov vytvoriť systém 
prípravy budúcich  pedagógov v tejto oblasti, 
pretože viaceré vzdelávacie aktivity  
v systéme prípravy budúcich pedagógov  
v odbore environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety predstavujú len 
formálne, nesystematické vzdelávanie 
pedagógov. 
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V súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) sa samosprávny kraj pri výkone 
samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho 

územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom sa 
okrem iného podieľa na tvorbe a ochrane životného 
prostredia, utvára podmienky na rozvoj výchovy  
a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na 
rozvoj ďalšieho vzdelávania. Spolupracuje tiež s 
obcami pri tvorbe programov sociálneho a 
ekonomického rozvoja obcí. 

Vyšší územný celok v zmysle zákona č. 539/2008 
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja vo svojej 
pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja 

zabezpečuje okrem iného súlad programu rozvoja 
vyššieho územného celku s prioritami a cieľmi 
ustanovenými v národnej stratégii, podieľa sa na jej 

príprave a vyhodnocovaní a napĺňaní priorít a cieľov 
národnej stratégie. Spolupracuje s regiónmi  
a obcami, pričom cieľmi a prioritami nastavenými vo 
svojich strategických dokumentoch zaväzuje obce  
k ich preneseniu do svojich programov rozvoja obcí 
ako aj územnoplánovacej dokumentácie a ich 
plneniu. Obce následne prenášajú tieto povinnosti na 

aktérov potravinového reťazca a podnikateľskú 
sféru. Pri osvetových činnostiach okrem toho 
pôsobia aj na samotných spotrebiteľov a zmenu ich 
správania. 

PODPOROVAŤ 

VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV V 

OBLASTI 

ENVIRONMENTÁLNEJ 

VÝCHOVY S CIEĽOM 

ZÍSKAŤ POTREBNÉ 

ODBORNÉ VEDOMOSTI 

PRE ICH APLIKÁCIU DO 

PRAKTICKEJ VÝUČBY NA 

ŠKOLÁCH 

OPATRENIE C.1.3 

V rámci Rezortnej koncepcie environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 sú 
aktivity zamerané na environmentálnu výchovu, 
vzdelávanie a osvetu pedagogických zamestnancov 

plánované ako strednodobý cieľ do roku 2020. 

obyvateľov a spolupráca s lokálnymi aktérmi 
miestneho rozvoja (vrátane MAS), MVO, 
samosprávami a širokou verejnosťou. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Finančné náklady spojené so zavedením  
systému environmentálnej výchovy ako aj 
vzdelávania a osvety sú podporované zo 
štrukturálnych fondov EÚ ako aj  
z Environmentálneho fondu. Aktivity môžu 
byť financované aj z vlastných zdrojov 
samosprávnych celkov a rôznych 
mimovládnych organizácií. Ich výška bude 
závisieť od zamerania a rozsahu aktivity. 
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POPIS NAVRHOVANÉHO OPATRENIA 

A JEHO ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
 § Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Príloha č. 4a 

Bod 13. Informačné kampane pre verejnosť, 
najmä pokiaľ ide o triedený zber, 
predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie 
znečisťovania odpadom  
a začlenenie týchto otázok do vzdelávania  
a odbornej prípravy. 

§ Rezortná koncepcia environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 
Cieľ: 4. Skvalitnenie životného prostredia  
v SR prostredníctvom realizovania 
environmentálnych a osvetových aktivít. 

Opatrenie: 4.1 Osveta v oblasti 
udržateľného využívania prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry. 

Aktivita: 4.1.1 Realizovať osvetové 
kampane s cieľom zvýšiť mieru 
zhodnocovania odpadov so zameraním na 
ich prípravu na opätovné použitie  
a recykláciu a podpora predchádzania 
vzniku odpadov. 

§ Plán predchádzania plytvania potravinami  

3.  3. Zlepšenie informovanosti  

Cieľ:  
➢ dostatočná informovanosť všetkých 

zúčastnených strán o znižovaní 
plytvania potravinami. 

Opatrenia: 

• Hľadanie vhodného spôsobu 
informovania o uvedenej problematike na 
všetkých úrovniach potravinového reťazca. 

• Organizovanie informačných 
seminárov zainteresovanými rezortmi pre 
samosprávy, prvovýrobcov, výrobcov, 
obchodníkov, zariadenia spoločného  

 

OPATRENIE C.1.4 
INFOKAMPANE PRE 

VEREJNOSŤ, NAJMÄ 

POKIAĽ IDE O VÝZNAM 

POUŽÍVANIA VÝSTUPOV 

ZHODNOTENIA ODPADOV, 

TRIEDENÝ ZBER, 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADU A ZNIŽOVANIE 

ZNEČISŤOVANIA 

ODPADOM A ZAČLENENIE 

TÝCHTO OTÁZOK DO 

VZDELÁVANIA 

A ODBORNEJ PRÍPRAVY 

kk 

 

kk  

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Prostredníctvom opatrenia budú podporené 
aktivity, zamerané na skvalitnenie systému 
zberu,separácie  
a zneškodňovania/zhodnocovania odpadu  
a odstraňovanie environmentálnych záťaží. 
Opatrenie bude napĺňané prostredníctvom 

podpory nástrojov informačného charakteru 
zvýšenia environmentálneho povedomia 
občanov so zameraním na predchádzanie 
vzniku odpadov, na podporu triedeného 

zberu odpadov a zhodnocovanie odpadov. 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 
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stravovania a domácnosti, kde im budú  
vysvetlené ich povinnosti, možnosti a nové 
poznatky o predchádzaní plytvania 
potravinami a odpadov. 

• Zabezpečenie tvorby usmernení, 
návodov, informačných materiálov, 
príkladov dobrej praxe a ich pravidelná 
aktualizácia a distribúcia. 

§ Program predchádzania vzniku odpadu SR 
na roky 2019-2025: 

O.4. zlepšiť informovanosť verejnosti 
prostredníctvom informačných  
a vzdelávacích kampaní, kt. budú zamerané 
na predchádzanie vzniku odpadov. 
O.11. podpora informačných a vzdelávacích 
aktivít na predchádzanie vzniku zmesového 

KO vo forme systematického vzdelávania 
obyvateľov,  
O.13. legislatívna, finančná a informačná 

podpora domáceho a komunitného 
kompostovania, 
O.22. informačná podpora predchádzania 
vzniku potravinového odpadu z hľadiska 

dopadu na životné prostredie, 
O.24. príprava a realizácia kampaní, v rámci 
ktorých budú obyvatelia informovaní o: 

- množstvách spotrebovaného papiera na 
výrobu reklamných materiálov a rôznych 
katalógov, 

- možnostiach ochrany pred nevyžiadanou 

poštou, 
- stratégia obmedzovania ukladania 

biologicky rozložiteľného odpadu na skládky 

odpadov. 
§ Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja TTSK na roky 2016-2020 

Špecifický cieľ 3.3. Skvalitnenie nakladania 
s odpadmi. 
Opatrenie 3.3.2. Zvýšenie miery 
zhodnocovania odpadov a predchádzanie 
vzniku odpadov. 
 
 

 
 

INFOKAMPANE PRE 

VEREJNOSŤ, NAJMÄ 

POKIAĽ IDE O VÝZNAM 

POUŽÍVANIA VÝSTUPOV 

ZHODNOTENIA ODPADOV, 

TRIEDENÝ ZBER, 

PREDCHÁDZANIE VZNIKU 

ODPADU A ZNIŽOVANIE 

ZNEČISŤOVANIA 

ODPADOM A ZAČLENENIE 

TÝCHTO OTÁZOK DO 

VZDELÁVANIA 

A ODBORNEJ PRÍPRAVY 

 

OPATRENIE C.1.4 
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V súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) sa samosprávny kraj pri výkone 
samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho 

územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom sa 
okrem iného podieľa na tvorbe a ochrane životného 
prostredia, utvára podmienky na rozvoj výchovy  
a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na 
rozvoj ďalšieho vzdelávania. Spolupracuje tiež  
s obcami pri tvorbe programov sociálneho  
a ekonomického rozvoja obcí. Vyšší územný celok  

v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja vo svojej pôsobnosti na účely 
podpory regionálneho rozvoja zabezpečuje okrem 

iného súlad programu rozvoja vyššieho územného 
celku s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej 
stratégii, podieľa sa na jej príprave a vyhodnocovaní 

a napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie. 
Spolupracuje s regiónmi a obcami, pričom cieľmi  
a prioritami nastavenými vo svojich strategických 
dokumentoch zaväzuje obce k ich preneseniu do 
svojich programov rozvoja obcí ako aj 
územnoplánovacej dokumentácie a ich plneniu. 
Obce následne prenášajú tieto povinnosti na aktérov 

potravinového reťazca a podnikateľskú sféru. Pri 
osvetových činnostiach okrem toho pôsobia aj na 
samotných spotrebiteľov a zmenu ich správania.  
 

OPATRENIE C.1.4 

V rámci Rezortnej koncepcie environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 bola 
táto aktivita plánovaná ako strednodobý cieľ do roku 

2020. Ostatné dokumenty upravujú plnenie 
uvedených opatrení priebežne. 
 

INFOKAMPANE PRE 

VEREJNOSŤ, NAJMÄ 

POKIAĽ IDE O VÝZNAM 

POUŽÍVANIA VÝSTUPOV 

ZHODNOTENIA 

ODPADOV, TRIEDENÝ 

ZBER, PREDCHÁDZANIE 

VZNIKU ODPADU A 

ZNIŽOVANIE 

ZNEČISŤOVANIA 

ODPADOM A ZAČLENENIE 

TÝCHTO OTÁZOK DO 

VZDELÁVANIA 

A ODBORNEJ PRÍPRAVY 

 

 

 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 
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C.2 OPATRENIA NA BOJ PROTI 

LITTERINGU 

VZDELÁVANIE, 
VEDA 

A  

VÝSKUM 
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OPATRENIE C.2.1 

§ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní 
vplyvu určitých plastových výrobkov na 
životné prostredie 

• Článok 4 Znižovanie spotreby -  
1. Členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia, aby dosiahli ambiciózne  
a trvalé zníženie spotreby 
jednorazových plastových výrobkov 
uvedených v časti A prílohy v súlade 
s celkovými cieľmi politiky Únie  

v oblasti odpadu, najmä pokiaľ ide  
o predchádzanie vzniku odpadu, čo 
povedie k výraznému zvráteniu 
trendov narastajúcej spotreby. 
Uvedené opatrenia povedú  
k merateľnému kvantitatívnemu 

zníženiu spotreby jednorazových 
plastových výrobkov uvedených  
v časti A prílohy na území daného 

členského štátu do roku 2026  
v porovnaní s rokom 2022. 
Členské štáty do 3. júla 2021 
pripravia opis opatrení, ktoré prijali 

podľa prvého pododseku, tento opis 
oznámia Komisii a sprístupnia ho 
verejnosti. Členské štáty začlenia 
opatrenia uvedené v opise do plánov 
alebo programov uvedených  
v článku 11 pri prvej nasledujúcej 
aktualizácii týchto plánov alebo 

programov v súlade s príslušnými 
legislatívnymi aktmi Únie 
upravujúcimi tieto plány alebo 
programy alebo do akýchkoľvek 

iných programov, ktoré sú osobitne 
vypracované na tento účel. 

• Článok 5 Obmedzenia pre uvedenie 
na trh - Členské štáty zakážu 
uvádzanie jednorazových 
plastových výrobkov uvedených  
v časti B prílohy a výrobkov z oxo-
degradovateľných plastov na trh. 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• § 53a zakazuje sa uvádzať 

jednorazové výrobky z plastu 
uvedené v prílohe č. 7a a obaly  
z oxo-degradovateľných plastov na 
trh Slovenskej republiky, 

• § 73a zakazuje sa uvádzať 

jednorazové výrobky z plastu 
uvedené v prílohe č. 7a a neobalové 
výrobky z oxo-degradovateľných 
plastov na trh Slovenskej republiky, 

• príloha č. 4a Bod 5. Systémy 
vratných záloh a ďalšie opatrenia na  

 

PODPORIŤ BOJ PROTI 

LITTERING 

kkkk   

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Voľne pohodený odpad predstavuje problém 
v obciach aj mimo nich na celom Slovensku.  
V prírode sa povaľujú plechovky, cigaretový 
odpad aj rôzne plasty. Opatrenia na zníženie 
voľne pohodeného odpadu (tzv. litteringu) sú 
najmä zálohovanie obalov a zákaz používania 
niektorých jednorazových plastov. Na 
podporu zníženia voľne pohodeného odpadu 
je potrebné podporiť občanov miest a obcí pri 
čistení verejných priestranstiev, podporiť 
dobrovoľnícke akcie na čistenie životného 
prostredia a zamerať sa na všetok pohodený 
odpad. 
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podporu účinného zberu použitých 
výrobkov a materiálov. 

§ Zákon č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní 
jednorazových obalov na nápoje a o zmene 

a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z.  
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

• vzťahuje sa na jednorazové obaly na 
nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh  

v Slovenskej republike a na odpady 
z týchto obalov, 

• upravuje: 
e) práva a povinnosti právnických 

osôb a fyzických osôb pri 
zálohovaní jednorazových 
obalov na nápoje, 

f) postavenie a úlohy správcu 

zálohového systému 
jednorazových obalov na nápoje 
(ďalej len „správca“), 

g) pôsobnosť orgánov štátnej 
správy pre oblasť zálohovania 
jednorazových obalov na nápoje 

a odpadov z týchto obalov, 

h) štátny dozor a postup orgánov 
štátneho dozoru pri jeho výkone, 
správne delikty a konanie  
o ukladaní pokút. 

 

OPATRENIE C.2.1 
PODPORIŤ BOJ PROTI 

LITTERING 

Vyšší územný celok v zmysle zákona č. 539/2008 
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja vo svojej 
pôsobnosti zabezpečuje realizáciu opatrení na 
ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného 
prostredia a na obmedzovanie vplyvov 
poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie 
environmentálnej infraštruktúry regiónu. V rámci 

predchádzania litteringu môže prispieť najmä 
organizovaním dobrovoľníckych akcií zameraných na 
čistenie verejných priestranstiev od voľne 
pohodeného odpadu. 
 

Zákaz uvádzať jednorazové výrobky z plastu 
uvedené v prílohe č. 7a a obaly z oxo-
degradovateľných plastov na trh SR od 3.7.2021. 
Povinnosť zaviesť zálohový systém od 1.1.2022. Za 

týmto účelom je vhodné priebežne realizovať na 
dosiahnutie cieľa zníženia voľne pohodeného odpadu 
kampane a rôzne dobrovoľnícke akcie na čistenie 

životného prostredia.   

 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Finančné zabezpečenie celého zálohového 
systému bude závisieť od správne 
nastaveného financovania jednotlivými 
výrobcami. Správca bude musieť uhrádzať 
nielen nakladanie s vyzbieranými odpadmi  
z obalov, ale aj prevádzkové náklady na 
zabezpečenie celého zálohového systému, 
okrem iného aj poplatky distribútorom za 
odber odpadov z jednorazových obalov alebo 
financovanie informačných a propagačných 
aktivít vo vzťahu k zálohovému systému. 
Systém tak bude musieť financovať správca 
z vlastných zdrojov, v súlade s princípom 
rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ale 
vylúčenou nie je podpora zo strany štátu,  
o ktorú môže správca požiadať v súlade  
s príslušnými ustanoveniami zákona  
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.1 Nepriame 
finančné náklady môžu byť spojené  
s potrebou informačných aktivít pre 
spotrebiteľov o škodlivosti jednorazových 
výrobkov. 



79 

 

   

OPATRENIE C.2.2 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• § 15 Zodpovednosť za nezákonné 
umiestnenie odpadu 

• Príloha č. 4a 
Bod 13. Informačné kampane pre verejnosť, 
najmä pokiaľ ide o triedený zber, 
predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie 
znečisťovania odpadom  
a začlenenie týchto otázok do vzdelávania a 
odbornej prípravy. 

§ Stratégia environmentálnej politiky SR do 

roku 2030 
• 10.4 Zvýšiť prevenciu zakladania čiernych 

skládok a vymáhanie princípu „znečisťovateľ 
platí“ 

 

INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ 

O MOŽNOSTIACH 

NAHLASOVANIA 

ČIERNYCH SKLÁDOK 

ODPADU, ZVÁŽIŤ 

MOŽNOSŤ ZRIADENIA 

APLIKÁCIE 

Pod pojmom čierna alebo nelegálna skládka sa 
rozumie odpad uložený v rozpore so zákonom  
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Tieto skládky vznikajú 

nedisciplinovanosťou občanov v spôsobe nakladania 
s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými 
odpadmi. Povinnosť odstrániť nezákonne uložený 
odpad vychádza z ustanovení zákona č. 79/2015 Z. 

z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o odpadoch“), konkrétne z § 15 citovaného 

zákona. Ak sa ani na základe správneho konania 
nepodarí nájsť „pôvodcu odpadu“, príslušný okresný 
úrad životného prostredia vydá rozhodnutie  
o povinnej osobe, ktorá musí nezákonne uložený 
odpad odstrániť. Ak sa jedná o komunálny a drobný 
stavebný odpad, túto povinnosť má obec. 
 

Priebežne. Opatrenie nemá stanovený pevný termín, 
avšak vzhľadom na aktuálnosť problematiky, je 
žiaduce začať ho realizovať v čo najskoršom 

možnom termíne.  
 

kkkk   

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Na zabezpečenie predchádzania vytvárania 
čiernych skládok je potrebné využívať 
existujúce nástroje a informovať o možnosti 
ich využitia verejnosť. Takýmito nástrojmi sú 
jednak legislatívne právo občanov 
nahlasovať skládky podľa ustanovení § 15 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ale 
nástrojom na mapovanie a monitorovanie 
nelegálnych skládok môže byť napríklad aj 
mobilná  aplikácia, ktorá nahlásené 
informácie posunie kompetentným orgánom, 
ktoré sa ďalej situáciou budú zaoberať. 

 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Zdrojom financovania navrhovaného 
opatrenia môžu byť štrukturálne fondy EÚ 
ako aj Environmentálny fond. Aktivity môžu 
byť financované aj z vlastných zdrojov 
samosprávnych celkov a rôznych 
mimovládnych organizácií. Ich výška bude 
závisieť od zamerania a rozsahu aktivity. 
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C.3 INÉ OPATRENIA, KTORÉ MÔŽU 
OVPLYVNIŤ ŠTÁDIUM SPOTREBY  

A POUŽÍVANIA 

VZDELÁVANIE, 

VEDA 
A 

VÝSKUM 
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§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• § 28 ods. 4 písm. h) Organizácia 
zodpovednosti výrobcov je povinná upraviť 

finančné príspevky od zastúpených výrobcov 
po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, 
opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti 
vyhradených výrobkov a po zohľadnení 
prítomnosti nebezpečných látok vo 
vyhradených výrobkoch. 

• § 44 ods. 8 písm. v) Tretia osoba je povinná 

upraviť finančné príspevky od zastúpených 
výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, 
opraviteľnosti, recyklovateľnosti a po 

zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok. 
 

OPATRENIE C.3.1 
ZAVIESŤ EKOMODULÁCIU 

NA ZÁKLADE ANALÝZY 

ŽIVOTNÉHO CYKLU LCA  

A HODNOTENÍ 

ŽIVOTNÉHO CYKLU LCC  

V rámci tohto opatrenia je zodpovednosť a úlohy na 
strane OZV a tretej osoby.  
 

Povinnosť pre organizácie zodpovednosti výrobcov 

bola pôvodne nastavená k 31. decembru 2020 avšak 
táto povinnosť je odložená o jeden rok, teda do 
31.12.2021. 
 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Ekomodulácia predstavuje zohľadnenie 
príspevkov výrobcov do systému nakladania 
s odpadom na základe toho, z akých 
materiálov sú ich výrobky vyrobené. 
Zákonom č. 460/2019 z. Z. Bola zavedená aj 
povinnosť pre organizácie zodpovednosti 
výrobcov upraviť svoje cenníky v súlade  
s tzv. ekomoduláciou, teda tak, aby bol 
zohľadnený environmentálny dopad výrobku 
na životné prostredie, keď sa z neho stane 
odpad. Touto zmenou majú byť zvýhodnení 
výrobcovia, ktorých výrobky sú  
z recyklovateľných materiálov, trvanlivejšie 
či ľahšie opraviteľnejšie. Opatrenie je 
potrebné zaviesť v súlade s metódou 
porovnávania environmentálnych vplyvov 
produktov, výrobkov alebo služieb,  
s ohľadom na ich životný cyklus (LCA)  
a hodnotenie nákladov životného cyklu 
(LCC). 
 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Zdrojom financovania je zo strany výrobcov 
a dovozcov vyradených výrobkov. 
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OPATRENIE C.3.2 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
• Príloha č. 4 

Bod 11. Ekonomické nástroje ako napríklad 

stimuly pre nákupy šetrné k životnému 
prostrediu alebo zavedenie povinnej platby 
pre spotrebiteľov za istú časť alebo prvok 
obalu, ktorý by sa inak poskytoval zadarmo. 
Bod 4. Podpora ekodizajnu (systematické 
začleňovanie environmentálnych aspektov do 
navrhovania výrobkov s cieľom zlepšiť 

environmentálnu výkonnosť výrobku počas 
jeho celého životného cyklu). 

§ program predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 

Bratislava, november: 
O.3. presadzovanie predchádzania vzniku 

odpadov do koncepčných dokumentov 
dotknutých rezortov (ekodizajn, inovatívne 
výrobné procesy, zelené verejné 
obstarávanie,...), 
O.6. podpora predchádzania vzniku odpadov 
uplatňovaním udržateľných modelov výroby 
a spotreby prostredníctvom vytvorenia 

relevantných podmienok na rozvoj  
a implementáciu dobrovoľných nástrojov  
v oblasti environmentálnej politiky 
(environmentálne označovanie produktov, 
EMAS – schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit, zelené verejné 

obstarávanie) a prostredníctvom eko-

dizajnu, 
O.44. podpora ekodizajnu v nadväznosti na 
Akčný plán pre obehové hospodárstvo. 

§ Zákon č. 529/2010 Z. z.  
o environmentálnom navrhovaní a používaní 
výrobkov (zákon o ekodizajne) 

 

PODPORIŤ EKODIZAJN, 

INOVATÍVNE MATERIÁLY, 

VÝROBKY A PRODUKTY 

ZO ZHODNOTENÝCH 

ODPADOV 

Úlohou samospráv je uplatniť pri verejných 
obstarávaniach požiadavky na ekodizajn, inovatívne 
materiály, výrobky a produkty zo zhodnotených 
odpadov a podporovať investorov pri realizácii aktivít 

zameraných na plnenie navrhovaného opatrenia. 
 

Navrhované opatrenie je potrebné plniť priebežne 
tak, aby sa dosiahol čo najrýchlejší prechod na 
obehové hospodárstvo. 
 

kkkk   

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Dôležitým opatrením na plnenie cieľov 
odpadového hospodárstva SR a urýchliť 
prechod na obehové hospodárstvo 
predstavuje podpora ekodizajnu, 
inovatívnych materiálov, výrobkov  
a produktov zo zhodnotených odpadov. 
Ekodizajn znamená začlenenie 
environmentálnych aspektov do 
projektovania výrobku s cieľom zlepšiť 
environmentálne vlastnosti výrobkov 
využívajúcich energiu počas celého ich 
životného cyklu. 

 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Finančné náklady spojené s realizáciou 
opatrenia môžu byť podporované zo 
štrukturálnych fondov EÚ ako aj  
z Environmentálneho fondu. Aktivity môžu 
byť financované aj z vlastných zdrojov 
samosprávnych celkov. Ich výška bude 
závisieť od zamerania a rozsahu aktivity. 
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OPATRENIE C.3.3 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

• Príloha č. 4 
Bod 13. Podpora dôveryhodných 

environmentálnych značiek. 
Príloha č. IV, bod 10. Podpora dôveryhodných 
systémov environmentálneho riadenia 
vrátane EMAS a technickej normy. 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade  
a o zrušení určitých smerníc 

4. Podpora ekodizajnu (systematické 
začleňovanie environmentálnych aspektov do 
navrhovania výrobkov s cieľom zlepšiť 
environmentálny výkon výrobku počas jeho 
celého životného cyklu). 

§ Program predchádzania vzniku odpadu 

Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025: 
O.3. presadzovanie predchádzania vzniku 

odpadov do koncepčných dokumentov 
dotknutých rezortov (ekodizajn, inovatívne 
výrobné procesy, zelené verejné 
obstarávanie,...) , 
O.5. ministerstvá a im podriadené 

organizácie, ako aj ústredné orgány štátnej 
správy budú dôsledne uplatňovať princípy 
zeleného verejného obstarávania v súlade s 
aktuálnym Národným akčným plánom pre 
zelené verejné obstarávanie v SR  
(v súčasnosti NAP GPP III, schválený 
uznesením vlády SR č. 590/2016). Postupne 

bude zavedené povinné zelené verejné 
obstarávanie pre samosprávne kraje  

a mestá. Postupné smerovanie k povinnému 
elektronickému zelenému obstarávaniu. 
Stimulovať zelené inovácie je potrebné 
zvýšením podielu zeleného obstarávania, 

O.6. podpora predchádzania vzniku odpadov 
uplatňovaním udržateľných modelov výroby  
a spotreby prostredníctvom vytvorenia  

 

PODPORIŤ 

DÔVERYHODNÉ 

ENVIRONMENTÁLNE 

ZNAČKY, 

ENVIRONMENTÁLNU 

DEKLARÁCIU PRODUKTU 

EPD,   RESP. 

REGIONÁLNYCH 

VÝROBCOV VÝROBKOV 

ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÉMU 

PROSTREDIU 

kkkk

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Inteligentný dizajn na začiatku životného 
cyklu výrobku je základným predpokladom 
jeho obehovosti. Požiadavky na ekodizajn 
boli doteraz zamerané predovšetkým na 
energetickú efektívnosť. V budúcnosti sa 
však budú systematicky preskúmavať aj 
ďalšie aspekty, ako opraviteľnosť, 
trvanlivosť, možnosť modernizácie, 
recyklovateľnosť alebo identifikácia určitých 
materiálov alebo látok15. Cieľom národnej  
a európskej schémy environmentálneho 
označovania produktov je zmiernenie 
negatívneho vplyvu spotreby a výroby na 
životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné 
zdroje prostredníctvom environmentálne 
vhodných produktov. Environmentálne 
značky poskytujú zákazníkom presné, 
nezavádzajúce a vedecky podložené 
informácie o vplyve produktov na životné 
prostredie predstavuje kvantifikovanú 
informáciu environmentálneho dopadu počas 
životného cyklu výrobku čím je umožnené 
fyzické porovnanie environmentálnych 
ukazovateľov medzi jednotlivými výrobkami 
rovnakej kategórie spĺňajúcimi tie isté 
funkcie. 
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OPATRENIE C.3.3 
PODPORIŤ 

DÔVERYHODNÉ 

ENVIRONMENTÁLNE 

ZNAČKY, 

ENVIRONMENTÁLNU 

DEKLARÁCIU PRODUKTU 

EPD,   RESP. 

REGIONÁLNYCH 

VÝROBCOV VÝROBKOV 

ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÉMU 

PROSTREDIU 

Úlohou samospráv je presmerovať verejné 
obstarávanie na zelené a uplatniť v ňom požiadavky 
na dôveryhodné environmentálne značky, 
Environmentálnu deklaráciu produktu EPD, resp. 

regionálnych výrobcov výrobkov šetrných  
k životnému prostrediu. 
 

Priebežne.  
 

relevantných podmienok na rozvoj  
a implementáciu dobrovoľných nástrojov  
v oblasti environmentálnej politiky 
(environmentálne označovanie produktov, 

EMAS – schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit, zelené verejné 
obstarávanie) a prostredníctvom eko-

dizajnu. 

15 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_19_1480 

kkkk   

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Finančné náklady spojené s realizáciou 
opatrenia môžu byť podporované zo 
štrukturálnych fondov EÚ ako aj  
z Environmentálneho fondu. Aktivity môžu 
byť financované aj z vlastných zdrojov 
samosprávnych celkov. Ich výška bude 
závisieť od zamerania a rozsahu aktivity. 
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OPATRENIE C.3.4 

§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Príloha č. 4a 
7. Udržateľné verejné obstarávanie na podporu 

lepšieho nakladania s odpadom a používanie 
recyklovaných výrobkov a materiálov. 

§ Program predchádzania vzniku odpadu 
Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025 
Bratislava, november: 
O.3. presadzovanie predchádzania vzniku 
odpadov do koncepčných dokumentov 

dotknutých rezortov (ekodizajn, inovatívne 
výrobné procesy, zelené verejné 
obstarávanie,...), 

O.5. ministerstvá a im podriadené 
organizácie, ako aj ústredné orgány štátnej 
správy budú dôsledne uplatňovať princípy 

zeleného verejného obstarávania v súlade s 
aktuálnym Národným akčným plánom pre 
zelené verejné obstarávanie v SR  
(v súčasnosti NAP GPP III, schválený 
uznesením vlády SR č. 590/2016). Postupne 
bude zavedené povinné zelené verejné 
obstarávanie pre samosprávne kraje a 

mestá. Postupné smerovanie k povinnému 
elektronickému zelenému obstarávaniu. 
Stimulovať zelené inovácie je potrebné 
zvýšením podielu zeleného obstarávania, 

O.6. podpora predchádzania vzniku odpadov 
uplatňovaním udržateľných modelov výroby 
a spotreby prostredníctvom vytvorenia 

relevantných podmienok na rozvoj  
a implementáciu dobrovoľných nástrojov  
v oblasti environmentálnej politiky 
(environmentálne označovanie produktov, 
EMAS – schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit, zelené verejné 

obstarávanie) a prostredníctvom eko-
dizajnu. 

 

UPLATŇOVAŤ PRINCÍPY 

ZELENÉHO A SOCIÁLNE 

ZODPOVEDNÉHO 

VEREJNÉHO 

OBSTARÁVANIA A 

VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ 

Samosprávy budú povinné postupne presmerovať 

svoje obstarávanie na zelené verejné obstarávanie 
a tiež smerom k povinnému elektronickému 
zelenému obstarávaniu.  
 

16Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 
17https://www.minzp.sk/obehove-hospodarstvo/environmentalne-

manazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie/ 

kk  

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

POPIS NAVRHOVANÉHO 
OPATRENIA A JEHO 

ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Podľa Stratégie environmentálnej politiky 
Slovenskej republiky do roku 2030 sa do roku 
2030 zvýši miera recyklácie komunálneho 
odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné 
použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži 
miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. 
Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 
70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných 
obstarávaní a podpora zelených inovácií, 
vedy a výskumu bude na porovnateľnej 
úrovni s priemerom EÚ.16 Prostredníctvom 
uplatňovania nástrojov zeleného verejného 
obstarávania sa zohľadňuje environmentálny 
dopad obstarávaných tovarov, služieb  
a stavebných prác prostredníctvom 
uplatňovania tzv. environmentálnych 
charakteristík. Zelené verejné obstarávanie 
je jeden z dobrovoľných politických nástrojov 
v oblasti životného prostredia, to znamená, 
že nie je vynútené zákonom, ani motivované 
žiadnou formou stimulácie a jeho 
neuplatňovanie nie je postihnuteľné. Ide  
o nástroj preventívnej stratégie realizovaný 
vo forme opatrení zameraných na znižovanie 
znečisťovania životného prostredia.17 
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OPATRENIE C.3.4 

Priebežne. Opatrenie je potrebné realizovať tak, aby 
bol naplnený cieľ Stratégie environmentálnej politiky 
Slovenskej republiky do roku 2030, t.j. zelené 
verejné obstarávanie pokryje aspoň 70 % z celkovej 

hodnoty všetkých verejných obstarávaní. 
 

UPLATŇOVAŤ PRINCÍPY 

ZELENÉHO A SOCIÁLNE 

ZODPOVEDNÉHO 

VEREJNÉHO 

OBSTARÁVANIA A 

VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ 

1 Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky 

do roku 2030 
2https://www.minzp.sk/obehove-

hospodarstvo/environmentalne-manazerstvo/zelene-

verejne-obstaravanie/ 

k  

ČASOVÝ RÁMEC 

FINANČNÉ ZDROJE: 
Zavedenie systému zeleného verejného 
obstarávania nie je nákladovou položkou 
samospráv. Vzhľadom na to, že pôjde o nový 
systém, samosprávam môžu vzniknúť 
náklady pri uplatňovaní a vyhodnocovaní 
požiadaviek na zelené verejné obstarávanie, 
avšak v konečnom dôsledku uplatnenie tzv. 
environmentálnych charakteristík môže viesť 
k celkovej úspore. 
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C.4 OPATRENIA NA PODPORU 

VÝSKUMU A INOVÁCIÍ 

VZDELÁVANIE, 
VEDA 

A 

VÝSKUM 
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§ Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Príloha č. 4a 
Bod 10. Podpora výskumu a inovácií  

v oblasti vyspelých technológií recyklácie  

a repasovania. 
 

OPATRENIE C.4.1 
PODPORIŤ VÝSKUM  

A INOVÁCIE V OBLASTI 

VYSPELÝCH 

TECHNOLÓGIÍ 

RECYKLÁCIE  

A REPASOVANIA, 

ZHODNOCOVANIA  

A FUNKČNÉHO VYUŽITIA 

VÝSTUPOV  NA 

SPOLUPRÁCI QUADRUPLE 

HELIX 

Samosprávne kraje a obce sa môžu podieľať na 
účasti na výskumno – vývojových projektoch 
technológií priateľských k životnému prostrediu. Je 
preto potrebné vytvoriť prostredie, v ktorom si budú 

samosprávy navzájom nápomocné a budú medzi 
sebou zdieľať prípady úspešnej praxe za účasti 
všetkých aktérov vrátane iniciátorov inovatívnych 
riešení z prostredia výskumno-vývojovej sféry. 
Zároveň sa môžu stať platformou pre testovanie 
inteligentných a udržateľných riešení. 
 

Priebežne.  
 

  

1 https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-

/publication/6e54c161-36a9-11e6-a825-

01aa75ed71a1/language-hu 

 

18https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/6e54c161-

36a9-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-hu 

k 

  

ÚLOHY SAMOSPRÁVY 

ČASOVÝ RÁMEC 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 

POPIS NAVRHOVANÉHO 

OPATRENIA A JEHO 
ZÁKLADNÉ FUNKCIE: 
Navrhnuté opatrenie podporiť výskum  
a inovácie v oblasti vyspelých technológií 
recyklácie a repasovania, zhodnocovania  
a funkčného využitia výstupov  na spolupráci 
QUADRUPLE HELIX napomáha k plneniu 
vytýčených cieľov, ku ktorým sa SR zviazala 
v súvislosti s prechodom na obehové 
hospodárstvo. Opatrenie sa uplatňuje 
osobitne pri vývoji výrobkov a technológií 
priaznivejších pre životné prostredie. Prístup 
Quadruple Helix je založený na myšlienke, že 
inovácia je výsledkom interaktívneho 
procesu, ktorý zahŕňa rôzne sféry aktérov,  
z ktorých každý prispieva podľa svojej 
funkcie v spoločnosti. Tradične ide  
o zástupcov univerzity, priemyslu, vlády  
a verejnosti. Príspevok k inovácii sa 
predpokladá v zmysle zdieľania znalostí  
a prenosu know-how, pričom helixové 
modely priraďujú a formalizujú presnú úlohu 
každej sfére pri podpore hospodárskeho 
rastu prostredníctvom inovácií.18 

 
FINANČNÉ ZDROJE: 
Finančné náklady spojené s realizáciou 
opatrenia môžu byť podporované zo 
štrukturálnych fondov EÚ ako aj  
z Environmentálneho fondu. Aktivity môžu 
byť financované aj z vlastných zdrojov 
samosprávnych celkov. Ich výška bude 
závisieť od zamerania a rozsahu aktivity. 
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4. PLÁN PRE IMPLEMENTÁCIU OPATRENÍ 

(KRÁTKODOBÝ, STREDNODOBÝ, DLHODOBÝ) 
 
Katalóg opatrení TTSK obsahuje aj plán pre implementáciu opatrení, ktorý v prehľadnej tabuľkovej forme 

konkretizuje požadované termíny na plnenie stanovených cieľov a opatrení vychádzajúcich z potrieb 

územia TTSK a z identifikácie kritických miest a hlavných problémov v oblasti odpadového hospodárstva. 

 

Katalóg opatrení TTSK obsahuje spolu 33 úloh, ktoré prispievajú k plneniu cieľov a opatrení uvedených 

v strategických dokumentoch na úrovni celoeurópskej, národnej ako aj na úrovni trnavského 

samosprávneho kraja. Hlavným očakávaným zdrojom financovania sú štrukturálne fondy EÚ, 

environmentálny fond,  rozpočty samospráv, súkromné zdroje investorov, prípadne zdroje mimovládnych 

organizácií. 

 

Plán pre implementáciu opatrení sa delí na krátkodobý do roku 2023, strednodobý do roku 

2030,  dlhodobý do roku 2035 a na priebežnú realizáciu. Časový rámec bol rozčlenený  

v závislosti od naliehavosti a účelu a podľa záväznosti plnenia cieľov v oblasti odpadového hospodárstva, 

ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Priebežná realizácia je charakteristická pre opatrenia, ktoré 

nemajú v  príslušných právnych predpisoch stanovený pevný termín realizácie resp. plnenia cieľov a je 

potrebné k nim pristúpiť v čo najskoršom možnom čase a zároveň ich za účelom naplnenia prechodu 

k obehovému hospodárstvu uplatňovať trvale. 
 

 

A. SYSTÉM ZBERU, TRIEDENIA A PRÍPRAVY NA OPÄTOVNÉ POUŽÍVANIE, ZHODNOCOVANIE 

OPATRENIE ČÍSLO AKTIVITA 

ČASOVÝ RÁMEC 

KRÁTKO 
DOBÝ    

(DO 2023) 

STREDNO 
DOBÝ 

(DO 2030) 

DLHO 
DOBÝ  

(DO 2035) 
PRIEBEŽNE 

A.1 
Opatrenia na 

zvýšenie zberu 
odpadu 

A.1.1 
Vybaviť zberné vozidlá vážiacim 
systémom  

  √     

A.1.2 
Zabezpečiť dostupnosť pre 
stojiská, polopodzemné 
kontajnery, zberné dvory 

      √ 

A.2 
Opatrenia na 

zvýšenie 
triedenia 

A.2.1 

Zaviesť a zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu 
komunálneho odpadu pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad 

√       

A.2.2 

Zabezpečiť zavedenie a 
vykonávanie triedeného zberu 
komunálnych odpadov pre VKM 
na báze lepenky, tzv. 
tetrapackov 

√       

  A.2.3 

Zaviesť povinnosť pre 
prevádzkovateľov kuchýň a 
stravovacích zariadení vytvoriť, 
prevádzkovať a udržiavať 
funkčný systém triedeného zberu 
pre biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad a reštauračný 
odpad, ktorého je pôvodcom 

√       

  A.2.4 Zriadiť triedený zber pre textil    √     
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A.3 
Opatrenia na 

opätovné 
používanie 

A.3.1 

Vytvoriť  strediská RE-USE 
spoluprácou verejnej 
správy, podnikateľského 
sektoru  
a verejnosti, napr. na zber 
filtrov na vodu, ktoré je 
možné prečistiť a použiť 
znova, nábytok a pod.  

      √ 

A.3.2 
Vytvoriť siete (mapy) 
stredísk prípravy na 
opätovné použitie a opravy 

      √ 

A.4 
Opatrenia na 
zhodnocovanie 

A.4.1 
Vytvorenie siete (mapy) 
centier zhodnocovania – 
materiál, výrobok, produkt 

  √     

A.4.2 
Vybudovanie digitálnej 
infraštruktúry obehového 
hospodárstva 

      √ 

B. HIERARCHIA 

OPATRENIE ČÍSLO AKTIVITA 

ČASOVÝ RÁMEC 

KRÁTKO 
DOBÝ 

(DO 2023) 

STREDNO 
DOBÝ  

(DO 2030) 

DLHO 
DOBÝ 

(DO 2035) 
PRIEBEŽNE 

B.1 
Opatrenia na 

predchádzanie 
vzniku odpadu 

B.1.1 

Neuvádzať jednorazové 
výrobky z plastu 

uvedené v prílohe č. 7a a 
obaly z oxo-

degradovateľných 
plastov na trh SR 

√    

B.1.2 
Znížiť vznik 

potravinového odpadu 
      √ 

B.1.3 Znížiť vznik BRKO       √ 

B.2 
  

Opatrenia na 
zabezpečenie 
recyklácie a 

zhodnocovania 

B.2.1 
Zaviesť povinný 
množstvový zber 

komunálneho odpadu 
  √     

B.2.2 
Podporiť alternatívne 

technológie spracovania 
komunálneho odpadu  

√       

B.2.3 

Pri existujúcich 
podnikoch stavebnej 
výroby dobudovať 
technológie pre 

spracovanie prúdu 
odpadov PLASTY na 
materiál eko výroby 

stavebných produktov 

      √ 

B.2.4 

Vybudovanie spoločných 
podnikov pre 

zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov, 

najmä kuchynského 
odpadu na princípe 

obehového hospodárstva 
– z pôdy do pôdy 

      √ 

B.2.5 

Vybudovať centrá 
kolaboratívnej 

ekonomiky obnoviteľných 
zdrojov energie v 

existujúcej 
priemyselných parkoch s 

technológiou na 
energetické zhodnotenie 

ďalej už 
nezhodnotiteľných a 

nebezpečných odpadov 

      √ 
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B.2.6 

Zabezpečiť používanie 
najlepších dostupných 
techník na spracovanie 
odpadu 

     √ 

B.2.7 
Obmedziť dovoz 
alternatívneho paliva 

 √    

B.2.8 

Vytvoriť sieť tokov 
odpadu na existujúce 
spracovateľské podniky 
jednotlivých prúdov 
odpadu 

 √    

B.3 
Opatrenia proti 
skládkovaniu 

B.3.1 

Zamedziť 
zneškodňovaniu 
odpadu, ktorý neprešiel 
úpravou podľa 
hierarchie odpadov  
(okrem výnimiek) 
skládkovaním 

       

C. VZDELÁVANIE, VEDA, VÝSKUM 

OPATRENIE ČÍSLO AKTIVITA 

ČASOVÝ RÁMEC 

KRÁTKO 
DOBÝ 

(DO 2023) 

STREDNO 
DOBÝ 

(DO 2030) 

DLHO 
DOBÝ      

(DO 2035) 
PRIEBEŽNE 

C.1 

Opatrenia na 
zabezpečenie 

environmentálnej 
výchovy, 

vzdelávania a 
osvety 

C.1.1 

Zlepšiť informovanosť 
verejnosti 
prostredníctvom 
informačných a 
vzdelávacích kampaní, 
ktoré budú zamerané 
na predchádzanie 
vzniku odpadov 
(zacielené aj na zmenu 
ľudského správania) 

      √ 

C.1.2 

Zaviesť systém 
formálnej,  neformálnej  
a informálnej 
environmentálnej 
výchovy ako aj 

vzdelávania a osvety 
pre udržateľný rozvoj v 
odpadovom 
hospodárstve 

      √ 

C.1.3 

Podporovať vzdelávanie 
pedagogických 
zamestnancov v oblasti 
environmentálnej 
výchovy s cieľom získať 
potrebné odborné 
vedomosti pre ich 
aplikáciu do praktickej 
výučby na školách 

      √ 

C.1.4 

Informačné kampane 
pre verejnosť, najmä 
pokiaľ ide o význam 
používania výstupov 
zhodnotenia odpadov, 
triedený zber, 
predchádzanie vzniku 
odpadu a znižovanie 
znečisťovania odpadom 
a začlenenie týchto 
otázok do vzdelávania 
a odbornej prípravy 

      √ 

C.2 
Opatrenia na boj 
proti litteringu 

C.2.1 
Podporiť boj proti 
litteringu 

      √ 

C.2.2 

Informovať verejnosť o 
možnostiach 
nahlasovania čiernych 
skládok odpadu, zvážiť 
možnosť zriadenia 
aplikácie  

      √ 
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5. PRÍKLADY DOBREJ PRAXE 
 
Spôsob, akým spoločnosť vytvára a riadi svoje odpady, hrá kľúčovú úlohu v schopnosti efektívne využívať 

zdroje. Nastavenie cieľov pre naplnenie plánu efektívnejšieho a obehovejšieho európskeho hospodárstva 

si vyžaduje veľké spektrum opatrení, pričom najväčší potenciál na úsporu zdrojov spočíva práve  

v zlepšovaní odpadového hospodárstva na lokálnej úrovni.  

 

Dôležitým nástrojom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu. 

Dôležitú oblasť, kde možno v súčasnosti uplatniť opatrenia z iných krajín, zohráva najmä potravinový 

odpad. Jedným zo známych modelov je fungovanie potravinových bánk. Tieto už fungujú v mnohých 

krajinách, vrátane Slovenska a Rakúska.  

 

Osvedčeným opatreniami na ceste k cirkulárnej ekonomike je podpora odklonu opakovane použiteľných 

výrobkov smerom k opätovnému použitiu prostredníctvom aktívneho založenia trhov s možnosťou kúpy 

resp. výmeny použitých tovarov alebo prostredníctvom charitatívnych zbierok. Organizácie 

zodpovednosti výrobcov môžu posielať určité druhy odpadov na prípravu na opätovné použitie 

a napomôcť zriadením alebo uľahčením vytvárania stredísk na opätovné použitie/ opravu, tzv. RE-USE 

centier. 

 

Zodpovednosť výrobcov je tiež jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť, aby znečisťovatelia platili za odpad, 

ktorý vyprodukujú. Toto opatrenie ich môže ovplyvniť, aby uvažovali inteligentnejším spôsobom  

a vyrábali výrobky s dlhším životným cyklom a lepšími možnosťami na opätovné použitie a recykláciu. 

Hlavnou metódou nakladania s recyklovateľnými materiálmi by malo byť ich opätovné použitie  

a recyklácia. V závislosti na kapacitách v regióne, nie je vždy možné spracovať všetky materiály takýmto 

spôsobom. Preto je vhodné preskúmať možnosti recyklácie v dotknutých regiónoch a nadviazať 

spoluprácu v tejto oblasti. 

 

Jedným zo spôsobom ako nakladať s recyklovateľnými materiálmi je tiež zavedenie zálohového systému, 

ku ktorému pristúpila Slovenská republika. Spotrebiteľ dostane vrátené peniaze, ak vráti plechovky  

a fľaše z nápojov do systému recyklovania. Kvalita recyklovaných materiálov by mohla vďaka podobným 

opatreniam vzrásť. 

 

C.3 

Iné opatrenia, 
ktoré môžu 

ovplyvniť štádium 
spotreby                   

a používania 

C.3.1 

Zaviesť ekomoduláciu 
na základe Analýzy 
životného cyklu LCA a 
Hodnotení životného 
cyklu LCC 

√       

C.3.2 

Podporiť ekodizajn, 
inovatívne materiály, 
výrobky a produkty zo 

zhodnotených odpadov 

      √ 

C.3.3 

Podporiť dôveryhodné 
environmentálne 
značky, 
Environmentálnu 
deklaráciu produktu 
EPD,   resp. 
regionálnych výrobcov 
výrobkov šetrných k 
životnému prostrediu 

      √ 

C.3.4 

Uplatňovať princípy 
zeleného a sociálne 
zodpovedného 
verejného obstarávania  
a verejných súťaží 

      √ 

C.4 
Opatrenia na 

podporu výskumu 
a inovácií 

C.4.1 

Podporiť výskum a 
inovácie v oblasti 
vyspelých technológií 
recyklácie a 
repasovania, 
zhodnocovania a 
funkčného využitia 
výstupov  na spolupráci 

QUADRUPLE HELIX 

      √ 
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Ako inšpirácia môžu poslúžiť nasledovné pilotné projekty, tzv. príklady dobrej praxe, ktoré úspešne 

fungujú na Slovensku a v Rakúsku.  

 

 

Rakúsko  
 

A. Junior Company 

 
V rámci medzinárodnej siete „Junior Achievement - Young Enterprise Europe“ dostávajú študenti vo veku 

od 15 do 19 rokov možnosť po celý školský rok založiť reálne spoločnosti. Následne na  skutočnom trhu 

ponúkajú produkty a služby, ktoré sami vyvinuli. Študenti samostatne rozvíjajú svoj vlastný 

podnikateľský nápad a prechádzajú všetkými fázami skutočného ekonomického projektu. 

 

Príklad dobrej praxe: Juniorská spoločnosť „Pannonia Paradise“ 

Študenti Strednej školy pre ekonomické profesie (Pannoneum Neusiedl am See) založili spoločnosť Junior 

Company Pannonia Paradise. Študenti vyrobili paradajkové omáčky a čatní zo zeleniny a bylín 

nevhodných na použitie. Suroviny ako napríklad paradajky, červená cibuľa, bylinky poskytli miestni 

farmári z Neusiedl am See. Poháre Potrebné na konzervovanie zozbierali priatelia z okolia študentov. Na 

konzervovanie paradajkových omáčok sa použili parné zariadenia bez potreby akýchkoľvek 

konzervačných látok. Okrem toho recepty boli zozbierané a zhrnuté v malej kuchárskej knihe. Svojou 

tvrdou prácou dokázali predísť odpadu v množstve až 400 kg rajčiakov. Okrem toho časťou svojich 

výrobkov podporili aj detskú dedinu.19 

 

 

B. United Against Waste 

 
Iniciatíva „United Against Waste“ (UAW) bola založená v Rakúsku v roku 2014 ako medziodvetvová 

platforma. Skladá sa z členov z potravinárskeho priemyslu, výskumných inštitúcií, štátnych aj 

mimovládnych organizácií, ktoré spoločne sledujú ambiciózny cieľ do roku 2030 znížiť potravinový odpad 

o polovicu. V závodných jedálňach, zdravotníckych zariadeniach, hoteloch a reštauráciách sa ročne v 

Rakúsku zlikviduje okolo 175 000 ton odpadu. Tieto projekcie vychádzajú z podrobných prieskumov 

odpadu, ktoré uskutočnili United Against Waste (UAW) v rokoch 2014 a 2015 spolu s Inštitútom pre 

odpadové hospodárstvo (ABF-BOKU) vo Viedni a Univerzitou aplikovaných vied Horné Rakúsko. Boli 

skúmané množstvá a dôvody potravinového odpadu u viac ako 50 prevádzkovateľov kuchýň. Na základe 

zozbieraných údajov boli vyvinuté a implementované stratégie na znižovanie potravinového odpadu. 

UAW ako priemyselná platforma je spoločne financovaná a podporovaná jej partnermi. 

 

UAW zastrešuje množstvo aktivít. Poradenská služba KÜCHENPROFI [T] poskytuje prostredníctvom 

nezávislých profesionálov podporu pri optimalizácii použitia tovaru v stravovacom a hotelovom 

priemysle. Program monitorovania odpadu MONEYTOR ponúka veľkým kuchyniam v podnikovom 

stravovaní a v podnikoch možnosti nepretržitého monitorovania a porovnávania objemu potravinového 

odpadu. Dve informačné brožúry a kuchynský plagát ponúkajú veľa inšpirácií a tipov, ako zabrániť 

plytvaniu potravinami v každodennej prevádzke. Množstvo praktických príkladov je možné nájsť tiež 

online. Od roku 2019 organizuje United Against Waste týždeň kampane „Nix übrig für Verschwendung“ 

(„Nič neponechať ako odpad“), ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o téme predchádzania vzniku odpadu 

medzi hosťami v spoločnom stravovaní. 

 

United Against Waste podporuje aj TafelBox, iniciatívu Rakúskeho združenia potravinových bánk. Tento 

ekologický box na jedlo so sebou ponúka hosťom a prenajímateľom spôsob, ako sa vyhnúť plytvaniu 

potravinami a zároveň ako naplniť spoločenské záväzky. Podľa iniciatívy by balenie zvyškov malo byť 

súčasťou dobrých mravov. UAW sa tiež zúčastňuje informačných a diskusných akcií po celom Rakúsku.20 

 

 

C. SOMA market 

 
V rámci projektu ECR ( Efficient Consumer Response) - projektu Sociálnej udržateľnosti, na ktorom sa 

zúčastnili všetky známe rakúske obchodné a priemyselné spoločnosti, ako aj zástupcovia ministerstva 

a iných inštitúcií, boli vypracované a definované kritériá a zásady pre sociálny trh. Ponúka sa len tovar, 

ktorý už partner spolupráce nemôže predávať v tradičných distribučných kanáloch. 
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Výrobky z veľkoobchodu, maloobchodu, priemyslu, stravovania, poľnohospodárstva atď., ktoré sú blízko 

 

 

 k ukončeniu trvanlivosti alebo prekročili dátum expirácie, sa na sociálnych trhoch, akým je napr. lokálny 

SOMA-Market, predávajú za symbolické ceny. Výrobky môžu mať ľahké poškodenie obalu, ale musia byť 

stále vhodné na konzumáciu. Medzitým bolo založených veľa podobných sociálnych trhov  (napr. Barbara 

Laden, Martiniladen, Vinzimarkt, solali, Paulusladen, SOMI, Laube, Caritas leo, LEBILaden) a mobilná 

verzia vo vzdialenejších regiónoch (napr. Tischleinova paluba Dich, Rollende-Herzen- Bus). 

 

V súčasnosti v celom Rakúsku existuje 34 sociálnych trhov, ktoré patria zastrešujúcej organizácii SOMA 

Austria a jej partnerom. Všetky tieto sociálne trhy sú charitatívne organizácie alebo neziskové spoločnosti 

s jasnými pravidlami týkajúcimi sa cien, hygieny potravín a povolení. Všetok tovar je venovaný 

bezplatne. V organizáciách SOMA nie je povolený žiadny ďalší nákup.  

 

V roku 2014 darovali maloobchodníci s potravinami asi 6 600 ton potravín na sociálne trhy „die Wiener 

Tafel“.  

 

Pravidlá sociálneho trhu SOMA Market: 

• Tovar poskytuje partner bezplatne 

• Dôraz sa kladie na každodenný tovar - neexistuje žiadny nárok na plný sortiment 

• S alkoholom a cigaretami sa neobchoduje 

• Prevádzkovateľ koná pre neziskové organizácie, zisky sa reinvestujú do sociálnych projektov 

• Prevádzkovateľ spĺňa zákonné požiadavky pre obchodovanie s potravinami 

• Kupujúci je vnímaný ako zákazník, a nie ako príjemca almužny 

• V súlade s tým sa tovar predkladá a umiestni21 

 

D. BauKarussell 

 
Príkladom dobrej praxe je aj pilotný projekt opätovného použitia stavebného odpadu BauKarussell, ktorý 

bol úspešne zavedený ako obchodný model na demontáž veľkých budov. Jeho vysokou pridanou 

hodnotou je opätovné použitie stavebných prvkov a ich recyklácia.22  

 

Slovensko 
 

A. Cirkulárna mapa  

 
Bratislava má svoju cirkulárnu mapu, ktorá je akýmsi návodom, ako s odpadom nakladať 

zodpovednejšie. Obsahuje zoznam miest v hlavnom meste, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku odpadu, 

ako napríklad second handy, knižnice, komunitné kompostoviská, bezobalové obchody alebo zberné 

dvory. Jednotlivé miesta sú na mape očíslované a rozlíšené farbami pre väčšiu prehľadnosť. Mapa je k 

dispozícií na internetovej stránke Inštitútu cirkulárnej ekonomiky23. Cieľom cirkulárnej ekonomiky 

(obehové hospodárstvo) je odpad nevytvárať, ale využívať ho ako zdroj materiálu alebo energie 

(BratislavaDeň.sk, 2019).  

 

B. Ekomapa  

 
V minulosti, v rokoch 2011-2013, boli žiaci vybraných stredných škôl zapojení do tvorby ekomapy v 

rámci projektu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica „Školy tvoria ekomapu“. Mapa 

obsahovala zoznamy a polohy kontajnerov na triedený zber, zberných dvorov, opravovní, 

cyklochodníkov, náučných chodníkov, prírodných pamiatok, chránených krajinných prvkov, ale i adresy 

predajní zdravej výživy alebo organizácií, ktoré sa venujú ochrane prírody (Trnavské noviny, 2012).  

Je škoda, že mapa už nie je dostupná. Bolo by vhodné, aby bola obnovená alebo vytvorené nové – 

cirkulárne mapy ďalších miest, takto spracované informácie niekto pravidelne aktualizoval, pričom by 

boli k dispozícii širokej verejnosti.  

 

C. Dobrovoľnícke podujatia „Vyčistime Sibír“  

 
Žiaci SOŠE zo Sibírskej ulice v Trnave dňa 15. 3. 2019 už po 9. krát vykonali akciu „Vyčistime Sibír“. Za 

obdobie 9 rokov, počas ktorých danú akciu vykonávajú, odpadkov bohužiaľ neubúda, z okolia školy  
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každoročne vyzbierali dva plné kontajnery odpadu. Od rôznych plastových fliaš, vreciek, papierových 

obalov, spojkovej lamely, plechoviek a rôznych iných nepotrebných vecí (SOŠE Trnava).  

 

D. Monitoring stavu naplnenosti kontajnerov na sklo v Hlohovci  

 
Mesto Hlohovec sa rozhodlo zaviesť riešenie pre inteligentné manažovanie odpadov, ktoré vyrába 

slovenská spoločnosť Sensoneo, je založené na monitorovaní odpadu ultrazvukovými senzormi a 

sofistikovanom softvéri, ktorý vo výsledku umožňuje zvážať odpad podľa reálnej potreby. V septembri 

2019 boli senzory osadené v nádobách na sklo na sídliskách v Hlohovci v celkovom počte 93 kusov. 

Zavedením aplikácie mesto sleduje zefektívnenie vývozu skla. Pomocou mobilnej aplikácie Sensoneo 

môže aj verejnosť pomôcť monitorovať stav naplnenosti kontajnerov na sklo v meste. Aplikácia umožňuje 

obyvateľom vidieť a využívať dáta zo Sensoneo senzorov, ktoré v súčasnosti monitorujú odpad v 

kontajneroch na sklo. Aplikácia okrem iného informuje o najbližších voľných kontajneroch a umožňuje 

obyvateľom správať sa k svojmu mestu environmentálne zodpovednejšie. 

Prostredníctvom jednoduchého nahlasovania problémov môžu občania jediným klikom upozorňovať na 

preplnené kontajnery, špinavé stojiská a prispieť tak k tomu, aby sa ich mesto stalo čistejším a 

zelenším.24 

 
 

E. Polopodzemné kontajnery  

 
Počnúc rokom 2014 niektoré mestá na Slovensku začali na zhromažďovanie a triedenie komunálnych 

odpadov postupne využívať polopodzemné kontajnery fínskej technológie – MOLOK. Tieto vynikajú 

svojou kvalitou, odolnosťou, funkčnosťou s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov. Vrece v kontajneri (obr. 

12) je testované so záťažou 10 ton, výrobca deklaruje, že bezpečne a opakovane unesie 1,5 tony.  

Nitra ako jedno z prvých miest v SR začalo so zavádzaním polopodzemných kontajnerov už v roku 2014, 

na konci roka 2019 už malo vybudovaných 51 stojísk s 255 kontajnermi  

 

Mesto Trnava malo na konci roka 2019 vybudovaných 39 stojísk s 205 kontajnermi (tabuľka 30). Podľa 

vyjadrenia predstaviteľov mesta Trnava plánuje v najbližších dvoch rokoch úplne pokrytie sídlisk 

polopodzemnými kontajnermi, financované sú najmä z mestského rozpočtu, čiastočne firmou FCC.  

V rámci TTSK majú polopodzemné kontajnery ešte Jaslovské Bohunice a to 12 kontajnerov na 2 

stojiskách a Kútniky 3 kontajnery na 1 stojisku. Poloha týchto stojísk je zverejnená na mape SR na 

stránke predajcu kontajnerov.25 

 

F. Smart city a smart kontajnery - Kontajnery so senzormi  

 
Smart City znamená aj smart manažment odpadov. Polopodzemné kontajnery, ako i ďalšie kontajnery 

na triedený zber odpadu môžu využívať riešenie slovenskej firmy Sensoneo – ultrazvukové senzory 

umiestnené v kontajneroch so sofistikovaným softvérom, ktorý umožňuje dáta zo senzorov 

interpretovať. V súčasnosti ho už využívajú zákazníci v 40-tych krajinách sveta. Ako prví ho však mali 

možnosť otestovať Nitrania. Senzory, ktoré monitorujú, ako sa polopodzemné kontajnery plnia odpadom, 

pomáhajú v Nitre chrániť životné prostredie, čas aj náklady. Vyčíslené úspory predstavujú 30 %.  

 

Softvér umožňuje plánovať zvozové trasy, optimalizovať kapacitu a umiestnenie kontajnerov, 

skontrolovať či a kedy bol konkrétny kontajner vysypaný a ďalšie funkcie. Senzory posielajú dáta cez 

Internet vecí (NBIoT, LoRaWAn, Sigfox), bezdrôtovú Cat-M, aj GSM sieť. Sensoneo riešenia je možné 

prepojiť so súčasným informačným systémom zákazníka. Vďaka monitorovaniu odpadu v reálnom čase, 

reportom a štatistikám sa dá vyhnúť plytvaniu peniazmi aj časom, umožňuje optimalizovať kapacitu 

smetných košov a podporiť občanov v separovaní odpadu. Ak sú kontajnery včas vyvážané a 

ponúkajú dostatočnú voľnú kapacitu, občania sú motivovanejší použiť pri vyhadzovaní odpadu správny 

kontajner. Zvážanie odpadu na základe reálnej potreby zabraňuje zbytočnému zaťažovaniu ovzdušia, 

blokovaniu dopravy a preplneným kontajnerom, ktoré predstavujú aj hygienické riziko.26 

 

Kontajnery sú viditeľné na mape spolu s ich presnou lokáciou a informáciou o type odpadu, pre 

ktorý sú určené. Filtrovanie umožňuje výber špecifických kontajnerov. Vedľa mapy operátor vidí 

detailný súpis kontajnerov pre kontajnery zobrazené na mape. Street-view pohľad umožňuje 

virtuálne “navštíviť” ktorýkoľvek z kontajnerov na mape. 
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Ďalšie odporúčané riešenia príkladov dobre praxe 
 

A. Biorafinéria  

 
Biorafinéria na spracovanie  odpadov  z rastlinnej a živočíšnej produkcie, z biologicky rozložiteľnej časti 

komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov a odpadov z 

čistiarní odpadových vôd, kde koncový produkt je hnojivo s vysokým obsahom živín a uhlíka bez prímesí 

ťažkých kovov a antibiotík. Z pôdy do Pôdy. Komunálne bioplynové stanice nepredstavujú na rozdiel od 

poľnohospodárskych BPS jednoúčelové zariadenie, neprodukujú len bioplyn a el. energiu, ale sú 

sofistikovanými prevádzkami, ktoré riešia spracovanie komunálnych odpadov a znižovanie ukladania 

biologicky rozložiteľných odpadov na skládky a to až o 80% a viac percent. 

Významným prvkom v odpadových bioplynových staniciach je zaraďovanie plnohodnotných triediacich 

liniek a tým triedenie odpadu priamo na prevádzke BPS. Tento systém presadzuje a projektuje firma 

Eurodružstvo v spolupráci s technologickými firmami a to vrátane spracovania bioplynu odpadových 

staníc na kvalitu zemného plynu vo forme CNG až LNG. Ďalším významným prvkom je priame doplnenie 

staníc o ďalšie prevádzky, ako je spracovanie PET obalov a ďalších vytriedených surovín pre následné 

využitie a tým zníženie nákladov na dopravu, atď. Nový typ rúrových bioreaktorov zaisťuje i možnosť 

vysokej hygienizácie v poslednej fáze procesu. Súčasťou staníc je aj komplexný sofistikovaný systém 

nakladania s odpadmi v kraji alebo regióne. 

Odpadové bioplynové stanice navrhnuté firmou Eurodružstvo nemajú priamu úmeru s cenami výkupu el. 

energie a nie sú závislé na výkupnej cene tejto energie. Ich príjem tvorí niekoľko položiek a to príjem za 

odpady na spracovanie, príjem za predaj pohonných látok vo forme CNG (LNG), príjem z hotových 

výrobkov z vytriedených a vyfermentovaných odpadov a tým, že je možnosť využitia el. energie pre 

výrobu, sú vyrábané výrobky veľmi konkurencieschopné na trhu. Významnou prednosťou odpadových 

BPS firmy Eurodružstvo je skutočnosť, že sú schopné pružne reagovať na potrebu a trh s el. energiou. 

Systém BPS firmy Eurodružstvo nemusí vo svojom dôsledku byť vôbec pripojený k el. sústave, ale môže 

byť vyhotovený tak, že celú energiu spotrebuje a zhodnotí na CNG ( LNG), ale i ďalších výrobkov.27 

 

B. Energetické zhodnotenie odpadov 

 
Energetické zhodnotenie odpadov ďalej nespracovateľného odpadu na recykláciu / materiálové 

zhodnotenie do koncového produktu  na lokálnej úrovni využívaním kolaboratívneho hospodárstva 

v súlade s Európskou agendou pre kolaboratívne hospodárstvo. 

Zariadenie pre environmentálne šetrné využitie materiálovo nevyužiteľného odpadu 

v kontajnerovom alebo skidovom prevedení. Jedná sa o komplexnú technológiu od základu navrhnutú 

pre umiestnenie do upravených kontajnerov alebo skidov, čím  je zaistená maximálna modularita pre 

vyhovenie dispozičným možnostiam zákazníka a zároveň dochádza k výraznému skráteniu času výroby 

a výstavby zariadení. Táto technológia navrhnutá podľa najnovších trendov a dostupných techník (BAT) 

tak, aby bola maximálne šetrná k životnému prostrediu. Základom energetického využitia odpadov je 

termická reakcia odpadu so vzduchom v spaľovacej komore pri teplotách okolo 800 - 900 ° C, pri ktorom 

je uvoľnená energia uložená v odpade. Dochádza tak k výraznej redukcii objemu odpadu. Spaliny s 

vysokou teplotou produkované v časti termického spracovania sú odvádzané do systému využitia 

energie. Energiu je možné využívať vo forme tepla, kedy je produktom teplá voda, horúca voda či 

termický olej alebo sýta para. V rámci systému využitia energie je takisto možnosťou výroba elektrickej 

energie. Princíp spočíva v ohreve a odparení teplonosného média tepelnou energiou, ktorá je obsiahnutú 

v spalinách a následnému pohonu elektrického generátora tlakovým spádom tohto média na točivej 

redukcii. Účinnejšou ale nákladnejšou možnosťou je využitie systému ORC, ktorý umožňuje využitie tepla 

médií o nižších teplotách a tlaku na výrobu elektrickej energie tým, že využíva sekundárny okruh na 

báze organického médiá o nižšej teplote varu ako voda. Organické médium sa odparuje vo výmenníku a 

následne dochádza k jeho expanzii na točivej redukciu. Ďalšou možnosťou využitia energie v spalinách 

je premena tepla na chlad. Energia zo spalín je odovzdaná teplonosnému médiu, ktoré je privádzané do 

absorpčného chladiča.  Výsledným produktom je chlad, ktorý je ďalej možné využiť napríklad pre potreby 

klimatizácie či ako chladiace médium pre priemysel. Výrobu chladu je možné kombinovať s výrobou 

elektriny a tepla, pričom táto kombinácia je označovaná ako trigenerácia.  

Produkované spaliny, ktorým už bola odobratá využiteľná energia, sú na výstupe zo zariadenia vypúšťané 

do okolitej atmosféry. Ešte predtým však prechádzajú účinným systémom čistenia spalín, v ktorom 

dochádza k zásadnej redukcii znečisťujúcich látok NOx, acidických (SOx, HCl, HF, HBr...), ťažkých kovov, 

PCDD/F. 
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Zariadenie energetického zhodnotenia materiálovo nevyužiteľného odpadu je navrhnuté na 

spracovateľskú kapacitu okolo 3 000 t / rok a tepelný výkon cca 2 MW. Spracovateľská kapacita je pritom 

závislá na výhrevnosti spracovávaných odpadov. Uvedená kapacita je uvažovaná pre výhrevnosť odpadu 

približne 20 MJ / kg. Pri vyššej výhrevnosti je nutné spracovateľskú kapacitu pomerovo znížiť.28 

 

C. Textilný odpad 

 
Oficiálne zdroje v SR deklarujú odpadový textilný prúd viac ako 20 000 ton ročne. Odborné odhady 

hovoria o 100 000 tonách, z toho cca 65 000 ton odpad zo spotreby odevných výrobkov väčšinou z 

dovozu, priemyselný textil hlavne pre automobily, bytový textil a kombinované kompozitné materiály. 

Vyše cca 15 000 ton je tzv. fluff odpad ( kompozity textilu a plastu z Automotive alebo car recycling. 

Fluff vhodný na recykláciu vzniká ako technologický odpad z prvovýroby pre Automotive resp. ako 

separát z autovraku v množstve cca 23-30 kg /1 ks. V roku 2019 sa tak pri výrobe 1 100 tis. ks nových 

vozidiel vytvorilo viac ako 26 000 t technologického odpadu zmiešaných technických textílií. 

 

Zhodnocovanie textilu recykláciou a výrobou eko dizajnových výrobkov –  

• Spoločnosť 1. V SR jediná komplexná technológia na recykláciu zmiešaných odpadov syntetických 

kombinovaných textílií „fluff“ a ich zhodnocovanie. Výrobný program je nastavený nielen na spracovanie 

kompozitov zo syntetických technických textílii, ale tiež všetkých typov technických, záťažových 

kobercov zo syntetických vlákien. Spracovateľská kapacita v trojzmennej prevádzke je 3 500 ton 

textilných materiálov a 1 250 ton textilnej drviny ročne, z toho cca 2 100t (technologický odpad 

z výroby cca 880 tis. nových vozidiel a/alebo 88 000 spracovaných auto vrakov separáciou a/alebo 1 

250 000 m2 vyradených záťažových kobercov). Technológia je výsledkom slovenského výskumu a 

vývoja a je chránená patentom EÚ. Doteraz od roku 2013 zhodnotila na nové ekodizajnové 

výrobky len 1 800t, t.j. cca 300t/rok. Kapacitne v prípade používania ekodizajnových výrobkov zo 

zhodnotených odpadov vie zvýšiť spracovanie na 7 000t/rok.  

• Spoločnosť 2. – zhodnocovanie priemyselného, odevného a bytového textilu na nové výrobky, 

ročná kapacita 4 500t/rok – skutočnosť 3 000t/rok recyklácia a len 1000t/rok sú nové ekodizajnové 

výrobky. Od roku 2021 je kapacita zvýšená na 9 000t/rok.  

• Spoločnosť 3. - zhodnocovanie priemyselného, odevného a bytového textilu na nové výrobky, 

ročná kapacita 3 000t/rok recyklácia, skutočnosť - vyrába sa hlavne z primárnych materiálov, sú 

pripravený na zmenu využitia liniek na minimálne 1 500t/rok na nové ekodizajnové výrobky.  

• Ostatné spoločnosti – zhodnocovanie priemyselného, odevného a bytového textilu na nové 

výrobky, ročná kapacita cca 2 000t/rok – cca z toho 100t/rok sú nové ekodizajnové výrobky.  

 

Z uvádzaných oficiálnych zdrojov cca 20 000t/rok sa recykluje len cca 7 000t/rok, z toho ekodizajnový 

upcycling cca       1 700t/rok. Energetické zhodnotenie deklaruje štatistika cca 250 ton/rok. Skutočnosť 

je cca 8 000t/rok, hlavne z Automotive. Iné nakladanie („second-hand“, charita, upcyklácia, jednoduchá 

mechanická úprava) cca 11 000t/rok. 

Municipality sú schopné dnes zachytiť a vytriediť cca 3 000 ton textilného odpadu z KO. Odhad hovorí o 

3 – 6 % textilu v zmesovom komunálnom odpade v objeme cca 75 000t/rok, ktorý končí na skládkach. 

 

Potenciál zhodnoteného textilného odpadu a riešenia 

Dopravná infraštruktúra – protihlukové steny, A4, koľajový absorbér hluku 

Priemysel – odhlučnenie výrobných hál, dynamické zakladanie stavieb 

Tepelné izolácie – interiér a exteriér stavieb, 2x vyššia tepelná kapacita pri rovnakej hmotnosti oproti 

klasickým izoláciám 

Zelená infraštruktúra – vegetačné strechy, sadové úprava, odstavné a parkovacie plochy, predsadené 

fasády, vegetačné steny, obnova biodiverzita, športové plochy, dopadové plochy na detské ihriská 

Protihlukové opatrenia pre klimatizačné zariadenia, parametre zvukovej pohltivosti od kmitočtu 250 Hz.29 
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Nemocnica – odhlučnenie pre 

klimatizačné jednotky Priestorový hluk vo výrobnom priestore 

Tepelná a akustická izolácia podlahy 

  

Tepelné a akustické priečky   

Protihlukové steny  Zelené električkové trate s retenciou 

vody a utlmením hluku  

Detská dopadová plocha  

Obrázok 1: Príklady využitia textilného 

odpadu v priemysle, občianskej a bytovej 

výstavbe, doprave, zelenej infraštruktúre 
 

Zdroj: Obehové hospodárstvo textilný odpad, Príklady 

riešení, Národná recyklačná agentúra Slovensko o.z., 

2020 – OH1 
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D. Materiálové zhodnotenie odpadu – LINKA ODM 

 
Jedná sa o protismerné odrazové mletie určené na drvenie a sušenie materiálu (ďalej len odrazový mlyn 

– ODM). Spracovať v ODM je možné rôzne druhy materiálov, ktoré potrebujeme rozdrviť a vysušiť. Môžu 

to byť napríklad štiepky, biologický odpad, ale aj vytriedený komunálny odpad, tzv. TAP (RDF), 

čistiarenské kaly, či iné, regionálne vznikajúce a preto problémové miestne odpady. Mlieť a sušiť je 

možné samotný odpad, alebo ich ešte pred homogenizáciou upraviť s pridaním vhodných aditív, podľa 

podmienok ďalšieho použitia v receptúrach následne zhotovovaného výrobku. 

Na vstupe do mlyna prebehne proces mletia odpadu. Na výstupe za cyklónom je rozdrvený odpad – 

cupanina a teplý vzduch o teplote cca 50 až 60 °C, v ktorom môžu byť mikro - kvapôčky vody, ak vstupná 

surovina obsahovala vodu. Ak je potrebné zachytiť výstupnú vodu, na výstupe za cyklónom v linke je 

zaradená kondenzačná komora, v ktorej sa kondenzuje voda, ktorá sa odvedie do zbernej nádoby. Ďalšie 

nakladanie s vodou určí príslušný povoľovací orgán. Rozdrvený vstupný materiál – cupanina, na výstupe 

z ODM je už surovina – recyklát, ktorú je možné ho priamo použiť na výrobu výrobkov, podľa požiadaviek 

objednávateľa. Celý proces mletia v ODM predstavuje mechanické spracovanie - recykláciu s možným 

primiešavaním prídavných látok (napr. cement) na veľmi jemné čiastočky. Neprebieha pri ňom žiadny 

chemický ani tepelný proces. Pri spracovaní odpadov v ODM z legislatívneho pohľadu sa jedná o 

recykláciu odpadov R5 – spracovanie anorganickej hmoty. Odrazový mlyn produkuje veľmi zaujímavý 

polotovar, ktorý nahrádza prírodné suroviny a tým priamo šetrí prírodné zdroje. Na konci následného, 

už vhodne upraveného výrobného procesu je z veľkej časti z recyklovaného odpadu vyrobených 

komponentov získaný nový výrobok, ktorý je bežne využiteľný v stavebníctve, priemysle, 

domácnostiach, osobnej spotrebe, atď. 

 
         

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Linka na drvenie a sušenie odpadov typu ODM02 - certifikované zariadenie, ktoré spĺňa 

požadované normy 
 

Zdroj: Európsky akčný plán pre environmentálne technológie (ETAP), Národná recyklačná agentúra Slovensko o.z., 5.10.2020  
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ZÁVER 
 
Katalóg opatrení na ochranu životného prostredia v oblasti odpadov Trnavského samosprávneho kraja 

predstavuje súhrn opatrení, ktorých zámerom je podporovať prechod Trnavského samosprávneho kraja 

z hľadiska udržateľného smerovania hospodárstva a plnenia cieľov udržateľného rozvoja k dosiahnutiu 

cieľov stanovených v prijatej legislatíve a k prechodu na obehové hospodárstvo.  

Katalóg opatrení TTSK predstavuje návrh opatrení vo forme katalógových listov, ktoré vychádzajú z 

detailných potrieb územia Trnavského samosprávneho kraja, z identifikácie kritických miest a hlavných 

problémov v oblasti odpadového hospodárstva a ktoré posilnia triedený zber odpadu v kraji a ochránia 

životné prostredie. Katalóg opatrení TTSK obsahuje aj plán pre implementáciu opatrení v závislosti od 

ich naliehavosti a účelu a príklady dobrej praxe, kde dané opatrenie funguje, pričom je využitý transfer 

know-how Slovenská republika – Rakúsko. 

Prijatie opatrení je nevyhnutné na splnenie cieľov odpadovej politiky a prechodu na obehovú ekonomiku. 

Navrhnuté opatrenia pomôžu posilniť zníženie tvorby odpadu, naplniť víziu zvýšenia miery recyklácie a 

zníženia miery skládkovania komunálneho odpadu ako aj umožniť  ďalšie využitie zdrojov, ktoré 

zabezpečia inovatívny prístup k dizajnu výrobku a k zavádzaniu sofistikovaných výrobných modelov. 

Katalóg opatrení TTSK obsahuje aj možnosti zavedenia inovácií a progresívnych technológií v 

spracovávaní komunálneho odpadu a v neposlednom rade aj možnosti a formy osvety v oblasti 

odpadového hospodárstva. 

Jednotlivé vybrané opatrenia pomôžu samosprávam pri napĺňaní záväzných cieľov prijatých SR ako 

členským štátom EÚ. Obsahom Katalógu opatrení TTSK sú aj príklady takých opatrení, ktoré sú pre 

samosprávu z hľadiska obmedzených finančných zdrojov relatívne nenáročné a ich realizácia 

nepredstavuje administratívnu záťaž ani zdĺhavé právne úkony, resp. legislatívne zmeny.  

Na realizáciu jednotlivých opatrení na úrovni samosprávneho kraja môže TTSK popri vlastných 

finančných zdrojoch využiť aj externé  zdroje ako štrukturálne fondy, zdroje mimovládnych organizácií 

alebo súkromných investorov. 

Katalóg opatrení TTSK nepredstavuje len motivačnú publikáciu pre posilnenie triedeného zberu odpadu 

a zvýšenie miery zhodnocovania, ale je nástrojom pre koncové riešenia, výrobky a produkty, uplatniteľné 

v zámeroch Trnavského samosprávneho kraja. 
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Zoznam skratiek  
 

BAT   Best Available Technique (BAT) 

BPS  Bioplynová stanica 

BRKO   Biologicky rozložiteľný komunálny odpad  

CNG  Stlačený zemný plyn 

EMAS   Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, zelené verejné obstarávanie 

ENV   Environmentálna výchova (v školách) 

EPD   Environmentálna deklarácia produktu 

EVVO   Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 

EÚ  Európska únia  

HDP  Hrubý domáci produkt  

KO   Komunálny odpad  

LCA  Životný cyklus výrobkov 

LCC  Hodnotenie životného cyklu výrobkov 

LNG   Skvapalnený zemný plyn 

MAS  Miestna akčná skupina 

MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MŠVVaŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

MVO  Mimovládna organizácia 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NAP GPP III  Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 

OH  Odpadové hospodárstvo 

OZV   Organizácia zodpovednosti výrobcov  

POH TTSK  Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016-2020 

SR   Slovenská republika 

TAP (RDF) Tuhé alternatívne palivo  

TTSK   Trnavský samosprávny kraj 

VZN  Všeobecne záväzné nariadenie 

ŽP   Životné prostredie 
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