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ABSTRAKT 
 
 
 V bakalárskej práci je popísaný problém s divokými skládkami na území mesta Prešov 

a jeho okolia. Jadro práce je postavené na výskume v teréne, ktorý zahŕňa Prešov – mesto       

a okolité obce v tesnej blízkosti mesta. Nosnou informáciou prieskumu je fotodokumentácia, 

ktorá ukazuje v reálnom obraze zakladanie nelegálnych skládok. Ďalšou dôležitou časťou je 

dotazník s názormi občanov na spoločnosti v nakladaní s odpadmi a ich znalosťami 

o lokalizácii čiernych skládok v ich oblasti. Záverom tejto práce je navrhnutie viacerých  

možností, ktoré nám pomôžu predchádzať zakladaniu divokých skládok.   

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

 

 Divoké skládky, fotodokumentácia, dotazník, vyhodnotenie problému tvorby divokých 

skládok, motivácia obyvateľstva k separovaniu odpadov.  

 

ABSTRACT 

  

 In the bachelor thesis the problem concerning the wild dumping sites is described in 

area of Prešov town and it´s surroundings. The thesis core is based on field research, what 

comprises town Prešov and the villages close to the town. A core information of the research 

is photographic documentation, what shows in real projection filing of illegal dumping sites. 

Other important part of the work is a questionnaire with citizens’ opinions on companies, 

what deal with waste and their knowledge on location of black dumping sites in their area. 

The conclusion of the work is a proposal of several possibilities, what would be helpful in 

order to avoid filing the wild dumping sites.  

 

KEYWORDS 

 

 Wild dumps, photodokumentation, list of questions, interpreation of problem making 

wild dumps, motivation of population to adhesion failure clippings.  
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1. Úvod 

 
 
 Celý civilizovaný svet si v súčasnosti čoraz nástojčivejšie začína uvedomovať, že 

pokrok vo všetkých oblastiach ľudského bytia so sebou nesie a vyžiadal krutú daň – 

produkciu odpadov,  ktoré našu Zem postupne zaplavujú. Inteligentná časť ľudského 

spoločenstva sa snaží s týmto problémom bojovať a hľadá rôzne alternatívy, ako sa odpadu 

zbaviť, aby pritom bolo čo najmenej zasiahnuté a poškodené životné prostredie. Tá „druhá“ 

časť ľudstva sa týmto problémom nezaoberá, ba práve naopak, svojimi činmi dokazuje, ako 

málo pre nich znamená zem – zem, ktorá im dáva priestor a umožňuje im žiť.  

 Táto bakalárska práca má upriamiť pozornosť a podrobnejšie rozobrať problematiku 

„divokých“ skládok. Tie sú istými pomyseľnými časovanými bombami, ktoré predstavujú pre 

celú civilizáciu rôzne hrozby, ako sú napríklad  infekcie, choroby, znečisťovanie ovzdušia, 

vody a pôdy a podobne. 

 Žiadne ľudské aglomerácie a mestá na svete sa produkcii odpadov a divokým 

skládkam nevyhli. A to platí aj pre mesto Prešov a jeho okolie, ktoré sú ústrednou témou 

v tejto bakalárskej práci. 

 

 

2. Teoretická časť 

 

 V teoretickej časti je presné znenie legislatívy, ktorá sa vzťahuje na danú problematiku 

a základné pojmy v odpadovom hospodárstve. V ďalších kapitolách sú zahrnuté definície 

legálnych a divokých skládok. Úplne na záver je stručný popis Prešova a jeho historické 

údaje.  

 

2.1 Legislatíva 

  

 Každý má právo na priaznivé životné prostredie (článok 44. bod 1. Ústavy Slovenskej 

republiky). 

  

 



2.1.1 Presné znenie Zákona č. 223/2001 Zb. z. o odpadoch: Tretia časť  

 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb v odpadovom hospodárstve  

 

§ 18: Spoločné ustanovenia 

 

 (1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s 

týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona 

povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto 

rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný 

chrániť zdravie, ľudí a životné prostredie. 

 (2) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 

3 písm. e)].  

 (3) Zakazuje sa 

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako mieste na tom určenom v súlade s týmto 

zákonom, 

b) zneškodniť odpad  alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom, 

c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí 

a oceánov podľa položky D6 a zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D4 a D7 

uvedených v prílohe č.3, 

d) vykonávať nedovolenú prepravu odpadov (§ 38), 

e) vykonávať bez súhlasu podľa § 7 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas podľa § 

7 vyžaduje, 

f) prevádzkovať  po 31.decembri 2008 skládku odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2, 

ktorá nespĺňa všetky požiadavky na skládky odpadov podľa  tohto zákona a všeobecne 

záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, 

g) vykonávať skládkovanie 

    1. kvapalných odpadov, 

    2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko       

        horľavé alebo horľavé, 

    3. infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, 

    4. opotrebovaných pneumatík a drvených opotrebovaných pneumatík, ktoré možno   

        použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a  



        pneumatík v väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm.  

    5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie 

        podľa prílohy  č. 5, 

h) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie 

škodlivých látok podľa prílohy č. 5, 

i) výroba, dovoz i vývoz polyvinylchloridu vrátane výrobkov z tohto materiálu od 1.januára 

2008. 

 (4) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak , náklady na činnosti smerujúce 

k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre 

ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto 

držiteľ odpadu  nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, 

z ktorého výroby odpad pochádza. 

 (5) Ak je držiteľ odpadu podľa odseku 4 známy, ale nezdržiava sa na území 

Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu okresný úrad, na ktorého území sa 

odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu. 

 (6) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti 

bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne 

okresnému úradu a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. 

 (7) Okresný úrad na základe oznámenia podľa odseku 6 z vlastného podnetu alebo 

z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby 

zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom; takto 

zistená osoba je povinná zabezpečiť znehodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na 

vlastné náklady.  

 (8) Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na 

nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, okresný úrad začne konanie na zistenie, či vlastník, 

správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti  

a) je pôvodcom odpadu, 

b) neurobil všetky opatrenia  na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať 

podľa osobitných predpisov, alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu alebo 

c) mal z toho uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech. 

 (9) Ak sa v konaní podľa odseku 8 preukáže vlastníkovi, správcovi  alebo nájomcovi 

nehnuteľnosti, na ktorej bol odpad umiestnený v rozpore s týmto zákonom, niektorá zo 

skutočnosti uvedených v odseku 8 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie 

odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti. 



 (10) Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestenie odpadu na 

nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 8 nepreukáže 

niektorá zo skutočností uvedená v odseku 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu 

alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný okresný úrad. 

 (11) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade 

s odsekom 9 alebo 10, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je 

zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom. 

 (12) Odpad určený na zhodnotenie je druhotnou surovinou; nakladá sa s ním ako 

s odpadom až do začatia jeho zhodnocovania činnosťami R1 až R10 podľa prílohy č.2.  

 

§ 19: Povinnosti držiteľa odpadu  

 

 (1) Držiteľ odpadu je povinný 

a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)], 

b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnocovaním, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom, 

c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov , označiť ich určeným 

spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom osobitnými  predpismi. 

d) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie 

inému, 

e) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelne zabezpečiť ich 

znehodnotenie, 

f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak 

nezabezpečuje ich znehodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich  

znehodnotení a zneškodnení 

h) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva 

i) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb, 

priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť 

dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým 

hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté 

j) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady preukazujúce spôsob 

nakladania s odpadmi, 



k) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve (§ 73)  

l) zabezpečit na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri prechode tovaru cez spracovateľské 

operácie alebo ich vyviezť späť na územie toho štátu, z ktorého územia bol tovar na účely 

uskutočnenia aktívneho zošľachťovacieho styku  dovezený, 

m) zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov  v ustanovenom  rozsahu,  

n) na žiadosť ministerstva, krajského úradu, okresného úradu alebo nimi poverenej osoby 

bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. 

 (2) Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať 

a dodržiavať schválený program podľa § 6. 

 (3) Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je okrem povinností podľa odseku 

1 povinný 

a) zverejňovať druhy zbieraných  odpadov a podmienky zberu odpadov, 

b) vyžadovať preukazovanie osobných údajov fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu 

právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo 

obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorých sa preberajú farebné kovy alebo iný 

odpad [§ 68 ods. 3 písm. n], bez preukázania vyžiadaných údajov nemožno odpad 

prevziať ani kúpiť, 

c) viesť a uchovávať  evidenciu o osobách podľa písmena b), ako aj o druhoch a množstve 

odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených. 

 4) Ak fyzická osoba nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako 

ustanovenia odseku písmena 1 písmen b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku písm. i). 

 5) Na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, sa ustanovenie 1 až 3 nevzťahujú 

s výnimkou prípadu podľa odseku 4. 

 6) Ak je držiteľom odpadov dopravca, vzťahujú sa na neho pri preprave odpadov iba 

ustanovenia odseku 1 písm. i), j) a k). 

 

2.1.2 Základné definície a pojmy v odpadovom hospodárstve 

 

 Odpad je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, zamýšľa zbaviť alebo sa od neho 

požaduje, aby sa jej zbavil. Za odpad sa nepovažuje odpad, ktorý jeho pôvodca využije 



bezprostredne v mieste vzniku odpadu vo svojom výrobnom procese a takéto využívanie je 

súčasťou materiálovej bilancie alebo energetickej bilancie. 

 Pôvodca odpadu (ďalej len "pôvodca") je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená 

na podnikanie, činnosťou ktorej vzniká odpad (prvotný pôvodca) alebo právnická osoba a 

fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony 

s odpadmi, ktorých výsledkom je zmena povahy alebo zloženia odpadu. Pre komunálny 

odpad vznikajúci na území obce sa za pôvodcu považuje táto obec od okamihu uloženia 

odpadu na miesto určené obcou alebo od okamihu jeho opustenia na verejnom priestranstve. 

 Držiteľ odpadu je pôvodca alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je 

vlastníkom odpadu. Ak nie je známy vlastník odpadu ani jeho pôvodca, považuje sa za 

držiteľa odpadu ten, kto má odpad momentálne vo svojej dispozícii. 

 Nakladanie s odpadom je zber odpadu, preprava odpadu, úprava odpadu, 

zhodnocovanie odpadu, zneškodňovanie odpadu vrátane starostlivosti o miesto 

zneškodňovania, ako aj sprostredkovanie týchto činností.  

 Zneškodňovanie odpadu sú činnosti ako jeho ukladanie, spaľovanie alebo 

neutralizácia,  pri ktorom poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí 

nepresiahne mieru ustanovenú osobitnými predpismi. 

 Zhodnocovanie odpadu je vlastne jeho opätovné využitie činnosťami ako recyklácia 

alebo regenerácia. 

 Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu pred ďalším nakladaní s ním. 

 Skladovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu medzi jednotlivými činnosťami pri 

nakladaní s ním. 

 Skládkovanie odpadu je jeho trvalé uloženie na skládke. 

 Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa 

odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. 

 Zber odpadu je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadu za účelom jeho 

prepravy na miesto ďalšieho nakladania s ním. 

 Úprava odpadu je činnosť smerujúca k zmene jeho fyzikálnych, chemických alebo 

biologických vlastností za účelom umožnenia jeho prepravy, zhodnotenia alebo zneškodnenia 

alebo za účelom zníženia alebo odstránenia jeho nebezpečných vlastností. 

 Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie 

vzniku odpadu a znižovanie jeho nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi 

v súlade s týmto zákonom. 



 Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý má vlastnosti, spôsobujúce jeho 

nebezpečnosť pre zdravie ľudí alebo životné prostredie (ďalej len "nebezpečné vlastnosti") 

alebo obsahuje škodliviny. 

 Mobilné zariadenie pre nakladanie s odpadom je zariadenie, ktoré je možné 

premiestňovať a nie je trvale umiestnené; jeho umiestnenie nepodlieha osobitnému prepisu. 

 Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva 

územného celku, jeho časti alebo pôvodcu a opatrenia na ich plnenie v súlade s účelom tohto 

zákona. 

 Spracovanie odpadu je úprava odpadu pre potrebu jeho využitia. 

 Triedenie odpadu je delenie odpadu podľa kategórií a druhov. 

 Využívanie odpadu je jeho použitie ako druhotnej suroviny, alebo na získanie energie 

z odpadov. 

 Spaľovanie odpadu je termické zneškodňovanie vlastností odpadov za prítomnosti 

kyslíka, pri ktorom dochádza k rozkladu organických látok v odpade, najmä na oxid uhličitý 

a vodu. 

 Neutralizácia odpadu je zneškodnenie nebezpečných vlastností odpadu fyzikálno-

chemickými alebo biologickými metódami. 

 Zneškodňovateľ odpadu je právnická alebo fyzická osoba, u ktorej sa dopravujú 

nebezpečné alebo iné odpady s ktorá zabezpečuje ich zneškodnenie. 

 Rekultivácia skládky je činnosť v priebehu a po ukončení skládkovania, smerujúca 

k vytvoreniu takých podmienok, za ktorých je možné územie skládky využívať v súlade 

s príslušnou územno-plánovacou dokumentáciou, a to podľa projektu skládky. 

 Asanácia skládky je zneškodnenie skládky odpadov. 

 Inertný materiál  je materiál alebo odpad, ktorý je v podstate neškodný k chemickým, 

biologickým a fyzikálnym procesom, prebiehajúcich na skládke a nespôsobuje ohrozenie 

kvality včítane zdravotnej nezávadnosti povrchovej a podzemnej vody. [4] 

 

2.2 Skládky odpadov 

 

 V Programe odpadového hospodárstva (ďalej POH SR) sa skládkovanie považuje za 

posledný článok reťazca nakladania s odpadmi, ale skládky sú naďalej základným druhom 

zneškodňovacích zariadení pre väčšinu nevyužiteľných odpadov na našom území. 



Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo 

ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. 

 Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva 

zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa 

trvalo používa na dočasné uloženie odpadov na dobu dlhšiu ako jeden rok.  

V súčasnosti je v Slovenskej republike prevádzkovaných 365 skládok odpadov, z ktorých 226 

je prevádzkovaných za osobitných podmienok a 139 v plnom rozsahu vyhovuje právnym 

predpisom odpadového hospodárstva. V období rokov 1996 – 1999 bolo ukončené 

prevádzkovanie na 206-tich skládkach odpadov prevádzkovaných za osobitných podmienok. 

V rôznom stupni prípravy je ďalších 62 skládok odpadov. 

 

Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie: 

 

- kde sa ukladajú odpady za účelom ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde  

   budú upravené, zhodnotené alebo zneškodnené, pričom uloženie odpadov pred ich    

   zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky,  

- kde sa ukladajú odpady pred ich zneškodnením, ak uloženie odpadov nepresahuje jeden     

   rok. 

 

Členenie skládok odpadov: 

 

Skládky odpadov sa členia na tieto triedy: 

- skládky odpadov na inertný odpad 

- skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 

- skládky odpadov na nebezpečný odpad 

 

Požiadavky na tesnenie skládok odpadov: 

 

 Ochrana pôdy, povrchovej a podzemnej vody sa dosiahne geologickou bariérou alebo 

umelým tesnením podložia skládky a tesnením a prekrytím skládky po jej uzatvorení. 

Podložie a bočné steny skládky tvorí prirodzená minerálna vrstva s hrúbkou a priepustnosťou 

podľa nasledujúcich požiadaviek: 

-  skládky odpadov na nebezpečný odpad: kf ≤ 1,0 . 10-9, hrúbka ≥ 5 m 

   (resp. minerál. tesnenie hrúbky min. 0,5 m, kf £ 1,0 . 10-10 m.s-1, HDPE fólia 2,5 mm) 



-  skládky odpadov na ostatný odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf ≤ 1,0 . 10-9, hrúbka ≥ 1m       

-  skládky odpadov na inertný odpad: kf ≤ 1,0 . 10-7, hrúbka ≥ 1 m 

    (resp. minerál. tesnenie hrúbky min. 0,5 m, kf £ 1,0.10-9 m.s-1, HDPE fólia 1,5mm) 

Kde geologická bariéra nevyhovuje týmto požiadavkám, umelo sa doplní. Umelo doplnená 

geologická bariéra musí mať hrúbku najmenej 0,5 m s priepustnosťou rádovo menšou, ako pri 

prirodzenej geologickej bariére a tesnenie skládky pre ostatný a nebezpečný odpad sa doplní 

fóliou HDPE požadujúcej hrúbky (pre NO - 2,5 mm, pre O - 1,5 mm). 

 Skládka odpadov na inertný odpad musí mať podložie s určitými tesniacimi 

vlastnosťami, čo doteraz skládky odpadov 1. stavebnej triedy nemuseli mať. Skládky odpadov 

na odpad, ktorý nie je nebezpečný zodpovedajú približne súčasným novovybudovaným 

skládkam odpadov 3. stavebnej triedy. Mocnosť umelého minerálneho tesnenia sa zmenšila, 

ale vzrástla mocnosť drenážnej vrstvy – 0,5 m.  

Skládkam odpadov na nebezpečný odpad by mali zodpovedať niektoré skládky osobitného 

určenia. 

 Skládkový plyn nebude stačiť iba monitorovať a zachytávať, ale bude potrebné ho aj 

využívať, minimálne spaľovať. Prirodzene to bude platiť iba pre skládky odpadov, kde vzniká 

skládkový plyn, teda v ktorých sa zneškodňuje biologicky rozložiteľný odpad. 

 

Povrchové zabezpečenie skládky odpadov - obsahuje: 

 

- odplyňovaciu vrstvu u skládok odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný  

- umelú tesniacu vrstvu u skládok odpadov na nebezpečný odpad 

- tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami, ako tesniaca vrstva v podloží 

- drenážnu vrstvu minimálnej mocnosti 0,5 m 

- pokryvnú vrstvu minimálnej mocnosti 1,0 m [3] 

 

2.3 Divoké, neriadené, neorganizované skládky 

 

 Tieto skládky často predstavujú priestor, kde sú odpady ukladané živelne v rozpore s 

právnymi predpismi, bez povolenia príslušných orgánov a spôsobom, ktorý nerešpektuje 

zásady ochrany životného prostredia, bez akéhokoľvek stanoveného a vlastne i dodržovaného 

predpisu, jak územného, tak i prevozného. To býva často jedným z najrozšírenejších a 



najmenej vhodných spôsobov v odstraňovaní odpadov. Hlavnými príčinami vzniku divokých 

skládok sú obvykle zlé organizácie a odvoz odpadov v danej oblasti, nezodpovednosť a 

bezohľadnosť občanov a organizácií a nedôsledné uplatňovanie postihov v súlade s 

ustanovenými zákonmi a vyhlášok týkajúcich sa ochrany zdravia, prírody a životného 

prostredia. Takéto nepovolené skládkovanie je vo väčšine priemyslových zemí posudzované 

ako priestupok alebo trestný čin, zvlášť ak môže dojsť k ohrozeniu životného prostredia alebo 

ľudí.  

 Tieto skládky majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie, svojimi výluhami a 

priesakmi ohrozujúce povrchové a podzemné vody, dymom znečisťujúce ovzdušie, 

nekontrolovane tu vzniká bioplyn, ohrozujú zdravie občanov zápachom, možnosť zasypania 

pri vstupe na skládku, výskytom hmyzu, hlodavcov, zhromažďovaním vtáctva, a mimo to 

pôsobia značne neesteticky, ohrozujú bezpečnosť a hygienické podmienky vo svojom okolí, 

prispievajú k zníženiu zodpovednosti občanov v starostlivosti o vzhľad bydliska a okolia. 

Pritom sa javí určitá tendencia k ich rastu, hlavne pre väčšie ekonomické náklady na iný druh 

likvidácie odpadov i malú rizikovosť, malú prácnosť. V súčasnosti je evidovaný cez 10.000 

divokých skládok, ale v skutočnosti je ich pravdepodobne dvakrát toľko.  

 Divoké skládky znamenajú taktiež veľkú ekonomickú záťaž čo do ich odstraňovania 

tak aj prípadne vyčistenia priestoru. 

 

2.3.1 Vplyv divokých a skládok na životné prostredie 

  

 Voľne prístupný odpad na skládke je vhodným prostredím pre vývoj a život veľkého 

množstva hmyzu, najčastejšie múch, ktoré môžu prenášať zárodky črevných ochorení 

(salmonela, a pod.) na človeka a zvieratá.  

  Na divokých skládkach sú priaznivé podmienky pre výskyt hlodavcov. Hlavne 

potkany a myši sú prenášačmi radou chorôb ako leptospiróza – ochorenie zvierat vyvolané 

leptospirami  (obr.č.1), trichinelóza - prenosné ochorenie svalov zvierat spôsobené červom 

svalovcom, besnoty apod.). Taktiež domáce zvieratá (mačky a psy) môžu byť prenášačmi 

niektorých chorôb (hlavne parazitických a kožných viróz).  

 

 

 

 



Obrázok č.1: Baktéria leptospira 

 

 

 Vtáky: najčastejšie havrany, vrany, krkavce, hrdličky a holuby, sa môžu vyskytovať na 

skládkach v hojných počtoch. V ďaleko menších kŕdľoch sa taktiež na skládkach vyskytujú 

škorce a sokoly. K priamym účinkom vtákov na okolí patrí zaťažovanie susediacich 

obývaných oblastí hlukom a hlavne rozhadzovaním odpadov po okolí skládky.  

 Znečisťovanie ovzdušia popolčekom, sadzami, poletujúcim zuhoľnatelým papierom i 

zapáchajucími plynmi spôsobujú často horiace skládky. Často dym z horiacich skládok 

vytvára kondenzačné jadrá pre vznik hmly a môže tak napomáhať k zhoršeniu dopravných 

situáciách v blízkosti skládky.  

 Voda znečistená priesakmi zo skládok obsahuje okrem toxických látok (toxické kovy, 

kyanidy, prostriedky pre ochranu rastlín a pod.)aj napr. pôvodcu týfusu a paratyfu.

 Značné ohrozenie bezpečnosti predstavujú divoké skládky pre osoby, ktoré na ne 

vstupujú. Horiace skládky mestských odpadov, kde môže dojsť k výbuchu zbytkov 

chemikálií, rozpúšťadiel, aerosolových dóz apod., sa nemá podceňovať.  

 Sociologické dôsledky majú zvlášť veľký význam. Znečistené plochy a divoké 

skládky vytvárajú neestetické životné prostredie, pôsobia na znižovanie spoločenskej 

zodpovednosti a nepriaznivo ovplyvňujú výchovu mladej generácie v oblasti estetiky a 

ochrany životného prostredia.  

 

 

 

 

 



Obrázok č. 2: Schéma možného ovplyvnenia životného prostredia divokou skládkou 

  

[7] 

 

 

2.4 Prešov 

 
Obrázok č.3: Mapa Slovenska – geografická poloha Prešova 

 



2.4.1 Historické údaje  

 Prvá písomná správa o Prešove pochádza zo 7. novembra 1247. Slovenský názov 

pôvodnej osady nie je známy a pomenovanie Prešov sa v písomných pamiatkach objavuje až 

od 16. storočia. Ako však uvádza prof. F. Uličný v knihe Dejiny osídlenia Šariša, názov 

Eperies (Eperyes) bol len maďarským variantom, resp. paralelou pôvodného slovenského 

názvu koreniaceho v mene Preš. 

   

Obrázky č. 4: Historické jadro Prešova 

 

 

2.4.2 Geografické údaje 

 

 Prešov, s počtom obyvateľov 91205 (stav ku 1.1.2005), je tretím najväčším mestom 

Slovenska. Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského 

samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku. Mesto leží v Košickej kotline a 

obklopujú ho Slánske vrchy a Šarišská vrchovina. Prešovom pretekajú rieky Torysa a Sekčov. 

Geograficky sa Prešov nachádza presne na 49-tej rovnobežke, konkrétne na súradniciach 49° 

severnej zemepisnej šírky a 21°15' východnej zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška 

historického centra mesta je približne 255 m. n. m.  

 Administratívne mesto Prešov pozostáva zo štyroch katastrálnych oblastí: Prešov, 

Solivar, Šalgovík a Nižná Šebastová. [8] 

 

 

 

 



Obrázok č. 5: Pohľad z výšky na Prešov a okolie 

 

 

 

3. Experimentálna časť - Prieskum 

  
 
 Správanie ľudí v domácnostiach v odpadovom hospodárstve (OH) úzko súvisí 

s vytváraním divokých skládok. Ľudia si neuvedomujú, že sú dôležitým článkom v OH. Ich 

uvedomelosť a iniciatíva k danej problematike by mohla priniesť veľký pokrok v nakladaní 

s odpadmi (NsO). V jednotlivých spoločnostiach sa OH zlepšuje a poskytuje kvalitnejšie 

služby. Nasvedčuje tomu prieskum, ktorý bol vykonaný  v tejto bakalárskej práci.  

 Prieskum pozostáva z charakteristiky spoločností a ich služieb v NsO, štatistické údaje 

o divokých skládkach v Prešove a fotodokumentácia na území: Prešov - mesto. Nasledovné 

vyhodnotenie dotazníkov v daných obciach: Ľubotice, Nižná Šebastová, Haniska, Veľký 

Šariš, Malý Šariš, Záborské, Fintice, Kanaš                               a fotodokumentáciou divokých 

skládok v týchto lokalitách. Na záver v experimentálnej časti zhodnotenie a riešenie problému 

divokých skládok v Prešove a v príslušných obciach.  

 

 

 

 



Obrázok č. 6: Mapa: Prešov a okolie – vyznačenie skúmaných oblastí (červená farba): 

 

 

 

3.1 Odpadové hospodárstvo mesta Prešov a jeho okolia 

 

 Hlavným prvkom OH mesta je akciová spoločnosť Technické služby mesta Prešov 

(ďalej TSmP, a.s.), ktorá vznikla transformáciou mestskej rozpočtovej organizácie na základe 

schválenia mestským zastupiteľstvom v októbri 1995 s účinnosťou od 1.1.1996. Jediným 

zakladateľom tejto spoločnosti je mesto Prešov, ktoré je aj jej 100% akcionárom. Nosnou 

činnosťou spoločnosti je zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a s tým spojené 

zabezpečovanie procesu ich separácie v meste. Spoločnosť prevádzkuje zatiaľ 2 zberné dvory 

na Bajkalskej a Jesennej ulici. Predmetom činnosti TSmP, a.s. je aj poskytovanie služby ako 

likvidácia divokých a nepovolených skládok odpadu. [9] 



 .A.S.A. s r.o. je spoločnosť, ktorá je podporovaná španielskou skupinou FCC sídliaca 

v Rakúsku. .A.S.A. s r.o. na Slovensku poskytuje široké spektrum služieb pre už takmer 600 

tisíc obyvateľov. V súčasnosti zabezpečuje .A.S.A. s r.o. systém separovaného zberu v takmer 

350 mestách a obciach ako sú Bratislava, Trnava, Dunajská Streda, Zohor, Prešov, Moldava 

nad Bodvou, Čierna nad Tisou, Modra, Sereď, Malacky, Šaštín Stráže, Gbely a ďalsie. 

.A.S.A. s r.o. má svoje stredisko v Prešove pod názvom .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. – 

prevádzkareň Prešov. Je najmladším strediskom .A.S.A. [5] 

 

3.1.1 Zber a odvoz odpadov TSmP, a.s. 

 
 Poskytujú služby v oblasti zberu a odvozu odpadu od fyzických a právnických osôb z 

územia mesta Prešov ako aj z blízkeho okolia (Solivar, Šalgovík, Ľubotice, Nižná 

Šebastová) podľa časového harmonogramu. Odstraňujú čierne skládky na území mesta a 

2x ročne realizujú v spolupráci s mestským úradom v Prešove tzv. jarné a jesenné upratovanie 

vo všetkých mestských častiach. 

 Poskytujú veľkoobjemové kontajnery (VOK). V súčasnosti disponujú s 80-imi 

veľkoobjemovými kontajnermi.  

 

Prehľad služieb v NsO: 

 

- zber, odvoz, zneškodňovanie a separácia odpadov,  

- poradenstvo v oblasti separovaného zberu, 

- poskytovanie veľkoobjemových kontajnerov pre jarné a jesenné upratovanie,  

   k stavebným a búracím prácam spojené s odvozom a uložením stavebného odpadu   

- rozmiestnenie 110 litrových KUKA nádob a 1100 litrových kontajnerov,                           

- zber nadrozmerného odpadu,  

- zabezpečenie uloženia odpadu na zberných dvoroch na Bajkalskej a Jesennej ulici, 

- zneškodňovanie komunálneho odpadu, 

- realizovanie zberu bio-odpadu priamo z domácností v IBV    [9] 

 

 

 



3.1.2 Zber a odvoz odpadov .A.S.A. spol. Slovensko s r.o. – prevádzkareň Prešov 

 
 Poskytuje služby v oblasti prepravy a zberu odpadov vrátane systému separovaného 

zberu  v okolitých obciach Prešova. (Haniska, Záborské, Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, 

Kanaš, Teriakovce, Ruská Nová Ves) 

 

Prehľad služieb v NsO: 

 

- poradenstvo a poskytovanie služieb v oblasti separovaného zberu,  

- prípravy poplatkových a zberových kalendárov, 

- kontajnerové a triediace systémy, 

- zber, zvoz a zneškodňovanie všetkých druhov odpadov,  

- zneškodňovanie bio-odpadu, kompostovanie, 

- prevádzka recyklačných centier,  

- zber ostatných a nebezpečných odpadov - aj mobilný zber,  

- triedenie odpadov, 

- zneškodňovanie odpadov skládkovaním,  

- prenájom rôznych druhov kontajnerov s objemom od 110 až 1300 l,  

- nakladanie so stavebnými odpadmi. [5] 

 

3.2 Prešov – divoké skládky 

 

počet obyvateľov: 91 205 

rozloha: 7118 ha   [10] 

 

 Z neaktuálnych štatistických údajov, ktoré sa podarilo získať, (obdobie 1997-2000) sa   

na území okres Prešov vyskytlo „len“ 68 divokých skládok. [6]  Aby sme bližšie pochopili 

údaj - okres Prešov, tak ho rozvedieme: okres Prešov disponuje  92-omi obcami. 

 Zoberme si, že z prieskumu, ktorý bol zrealizovaný, vyplynula skutočnosť, že sa 

v každej obci vyskytnú minimálne 2 čierne skládky. Teraz si to môžeme vynásobiť     92-

omi, pripočítajme 90 tisícové mesto a dostaneme dosť veľké číslo, ktoré je alarmujúce.  

 Ak si porovnáme rozlohu malých obcí a mesta Prešov, tak koľko skládok sa môže 

nachádzať len na území Prešova? Prieskum realizoval len jeden človek, pre ktorého je 



nemožné zistiť na území o rozlohe 7118 ha reálny počet skládok. Štatististické výpočty 

hovoria o 30-ich, no len výskum potvrdil znalosť o 15, ktoré sú neprehliadnuteľné. Skrytých 

skládok, o ktorých vedia len ich tvorcovia je... - môžeme len hádať, pretože ani tabuľkové 

štatistiky tento počet nemôžu reálne vyjadriť. 

 

Obrázok č. 7: Náhľad na Prešov a rozmiestnenie skládok (poloha skládok je naznačená 

v modrej farbe v tvare plných kruhov) 

 

 

1. - Kalvária  

2. - Sídlisko III 

3. - Šidlovec 

4. - Sekčov 

5. - námestie v centre Prešova 

 

 

 



Fotodokumentácia: 

 

Obrázok č. 8: Skládka v centre mesta I 

 

Obrázok č 9: Skládka v centre mesta II 

 

Obrázok č. 10: Centrum mesta III 

 
 



Obrázok č. 11: Centrum mesta IV 

 

Obrázok č. 12: Záhradkárska oblasť (prístup z cesty smerom na Malý Šariš) 

 

 

Obrázok č. 13: Krovie pri kostole na sídlisku III (neďaleko vodného toku - Torysa)1 

 
                                                 
1 Toto miesto si vyhliadli tínedžeri, kde sa zjavne stretávajú v nočných hodinách pri „istej činnosti“. Toto miesto 
hneď využili obyvatelia príslušných bytoviek, kde vyhadzujú svoje nepotrebné veci z pivníc a balkónov. Je to 
veľmi nepríjemný pohľad, už len kvôli prítomnosti kostola a ďalšou skutočnosťou je, že toto smetisko sa 
nachádza v peknej oblasti, kde sa chodia prechádzať rodiny s malými detičkami.  



Obrázky č. 14., 15: Pod mostom – sídlisko III (kreácia bezdomovcov a narkomanov) 

 

 

 

 

3.3 Dotazník  

 

 Dotazník bol v obciach rozdaný náhodným výberom obyvateľstva v rôznych častiach. 

Dotazník bol ponechaný v domácnostiach na dobu jeden týždeň pre časovú zaneprázdnenosť 

ľudí. Týmto sme chceli zabezpečiť 100%-nú návratnosť dotazníkov.   

 

 
                                           Dotazník pre Vás  

 

1. Ste spokojní s firmou, ktorá Vám odnáša odpad? 

    a) áno 

    b) nie 

    Ak nie ste spokojní s doterajšou firmou, chceli by ste ju vymeniť za inú? 

a) áno 

b) nie 

     



Ak áno,  za ktorú firmu by ste ju chceli vymeniť? Poznáte nejakú  

    konkrétnu firmu, ktorá poskytuje kvalitnejšie služby, ako tá Vaša? 

    

    ………………………………………………………………. 

 

2. Prevádzate  vo Vašej domácnosti separáciu odpadov? 

    a) áno 

    b) nie 

    Ak nie, čo je príčinou?  

a) ľahostajnosť a lenivosť 

b)  Vaša firma na  vývoz odpadov Vám to jednoducho neumožňuje 

c) myslíte si, že je to zbytočné 

    Ak separujete odpad, príde aj odvoz na to určený alebo naopak, všetok ten  

    separovaný odpad vysypú do jedného vozidla s komunálnym odpadom? 

 

    ………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………  

 

3. Doručuje Vám pravidelne Vaša firma, ktorá Vám odnáša odpad špeciálny                                                            

    kontajner na väčší odpad? 

    a) áno 

    b) nie 

    Mohli by ste mi prosím definovať asi koľkokrát do roka sa ten kontajner  

    vyskytne vo Vašej obci? 

 

    ………………………………………………….. 

    Máte pocit, ze je to 

    a) málo 

    b) veľa 

    c) neviete to posúdiť 

 

4. Navštevujete zberné dvory? 

    a) áno 

    b) nie 



5. Nachádza sa v blízkosti Vášho obydlia „divoká skládka“?  

    a) áno 

    b) nie 

    Ak nie, tak ste šťastní ľudia, ale ak áno, mohli by ste mi prosím pomocť          

    s nasledujúcimi otázkami?  

    Ak sa nachádza divoká skládka vo Vašom okolí, mohli by ste prosím 

    prostredníctvom možností definovať, o aký druh odpadu ide? Možte zaškrtnúť            

    viacero možností. 

 

a) komunálny odpad ( odpad, ktorý bežne vyprodukujeme počas dňa) 

b) stavebný odpad 

c) nemocničný odpad 

d) bioodpad 

e) smaltovaný odpad ( staré vane, umývadlá, záchody,…….) 

f) nebezpečný odpad ( vlastnosti: výbušnosť, horľavosť, leptavosť, toxicita, …) 

g) stretli ste sa s este s niečím iným 

     

    Máte podozrenie na nejakú dotyčnú osobu/y, ktoré tie divoké skládky vo Vašom  

    okolí vytvárajú? 

a) áno 

b) nie 

    

   Ak by ste chceli vo Vašom okolí divoké skládky odstrániť, ako by ste to riešili? 

a) chceli by ste, aby to na svoje náklady odstránili mesto/firma 

b) podľa Vás je riešenie to, že ak by donášali do Vašej obce/dediny špeciálne kontajnere 

na vačší odpad, nevznikali by tým pádom divoké skládky 

c) mohla by tie divoké skládky likvidovať mládež, ktorá si musí odpykať trest za nejaký 

priestupok prostredníctvom VPP.(verejno-prospešné práce) 

d) ak mate iné riešenie, prosím, vyjadrite sa : 

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..................................................................................................... 



ĎAKUJEM ZA VÁŠ ČAS, VEĽMI SI TO VÁŽIM , AK VÁS NAPADNÚ NEJAKÉ 

PODNETY A NÁPADY, AKO RIEŠIT PROBLÉM S DIVOKÝMI SKLÁDKAMI, RADA 

VÁŠ NÁZOR UVÍTAM. 

 

So srdečným pozdravom študentka Renáta Mamrillová.  

 

3.3.1 Ľubotice 

 

Počet obyvateľov : 2864 

Rozloha : 828 ha   [10]                                                                                   

 

V danej lokalite bolo náhodne rozdaných 20 dotazníkov. 

Vyhodnotenie : 

 

Tabuľka č. 1 : Ľubotice – vyhodnotenie z dotazníka 

Popis otázky 

 

            Áno 

            [%] 

            Nie 

            [%] 

Spokojnosť s firmou na vývoz odpadov:              90              10 

Realizovanie separácie v domácnostiach:              80              20 

Znalosť o pristavovaní VOK-ov :                0             100 

Navštevovanie zberných dvorov:              70               30 

Potvrdenie o prítomnosti divokých skládok:              20               80 

Potvrdenie opýtaných ľudí o totožnosti 

osôb, ktoré vytvárajú divoké skládky                  0              100 

 

Obsah divokej skládky : 

- stavebný odpad 

- bio-odpad 

- elektro-odpad 

- plastovy odpad 

 

 

 



Bližší popis vyhodnotenia : 

 

- spoločnosť poskytuje obci v plnej miere svoje služby, preto je spokojnosť takmer 100%-ná. 

10% obyvateľov, ktorí nie sú spokojní to odôvodnili tým, že si vedia predstaviť aj lepšie 

služby. Akonáhle bola položená otázka, aké služby majú ešte na mysli, tak nevedeli 

odpovedať.  

- v danej obci netreba pristavovať VOK-y, pretože sa v nej nachádza Zberňa druhotných 

surovín, preto aj znalosť o VOK-och je nulová 

- tunajší obyvatelia navštevujú miestnu Zberňu druhotných surovín, čo sa dá považovať za 

zberný dvor 

- čierna skládka sa nachádza až na konci obce pri miestnom potoku, kde bývajú Rómovia. 

Keďže sa v tejto časti slušnejší obyvatelia často nevyskytujú, tak o prítomnosti skládky vie 

málokto. Vie o nej obecný úrad, ktorý sa snaží bojovať proti tomuto neestetickému 

a ekologickému problému. Publikujú miestne noviny, v ktorých vystríhajú tvorcov divokých 

skládok pod hrozbou finančnej pokuty a s právnymi následkami. . Zatiaľ neúspešne. 

Nepodarilo sa prísť na to, kto skládku vytvára.  

 

Fotodokumentácia: 

 

Obrázok č. 16: Stavebný odpad pri potoku na konci obce 

 

Obrázok č. 17: Rómsky príbytok s veľkoplošným priestorom na odpad 

 



Obrázok č. 18: Smetisko pri potoku 

  

 Obrázky č. 19., 20: Káble- Ľubotice 

2  

 

                                                 
2 Tieto káble sa vyskytli na troch rôznych miestach na skládke. Evidentne to vyhadzuje osoba, ktorá narába 
s elektronickými prístrojmi.  



3.3.2 Nižná Šebastová 

 

- Nižná Šebastová spadá pod katastrálnu oblasť administratívneho mesta Prešov  

 

V danej lokalite bolo náhodne rozdaných 20 dotazníkov 

Vyhodnotenie: 

 

Tabuľka č. 2: Nižná Šebastová – vyhodnotenie z dotazníka  

Popis otázky 

 

            Áno 

            [%] 

            Nie 

            [%] 

Spokojnosť s firmou na vývoz odpadov:              90              10 

Realizovanie separácie v domácnostiach:              70              30 

Znalosť o pristavovaní VOK-ov :              20              80 

Navštevovanie zberných dvorov:              10              90 

Potvrdenie o prítomnosti divokých skládok:            100                0 

Potvrdenie opýtaných ľudí o totožnosti 

osôb, ktoré vytvárajú divoké skládky                  0                0 

 

Obsah divokej skládky:  

- nebezpečný odpad 

- stavebný odpad 

- bio-odpad 

- plast a sklo 

- veľkoobjemový komunálny odpad 

- elektro-odpad 

 

- táto skládka je najrozsiahlejšia a najrozmanitejšia aká bola v tomto prieskume zaznamenaná, 

nachádza sa na okraji mestskej časti pri čističke odpadových vôd  

- pri pozorovaní, ktoré bolo zrealizované sa objavil jav, ktorý dosť šokoval. Spočíva to nie len 

v tom, že táto čierna skládka je nebezpečná a nájdete na nej ozaj všetko, plynie to aj   zo 

skutočnosti, že sa túto skládku snažili „zneškodniť“ spaľovaním! Podľa všetkého tak učinili 

miestni obyvatelia, ktorí sa chceli aspoň z časti zbaviť odpadu, zmenšiť jeho objem a zmeniť 

neestetickú stránku čiernej skládky 



Bližší popis vyhodnotenia: 

 

- ako vidieť, spoločnosť na vývoz a zber odpadov si plní svoje záväzky, spokojnosť je značná. 

10%, ktorí uviedli, že nie sú spokojní by chceli vyskúšať služby inej spoločnosti, ktorá 

nakladá s odpadmi, aby si to mohli porovnať.  

- separácia sa v domácnostiach opýtaných realizuje na 70%. Zvyšní nerealizujú separáciu pre 

lenivosť a myslia si, že je to zbytočné. 

- 20%, ktorí potvrdili, že sa v mestskej časti pristavujú VOK-y spomenuli, že VOK sa 

pristavuje na jarné a jesenné upratovanie. (2-krát do roka), čo je podľa nich málo. V danej 

lokalite sa pri výskume VOK nezaregistroval. 

- veľmi mále percento ľudí navštevuje zberné dvory. Dôvod uviedli ako fakt, že sú 

zaneprázdnení. Ak sa chcú nadrozmerného odpadu zbaviť, počkajú si na auto s drobnými 

podnikateľmi, ktorí chodia po obciach so zapnutým megafónom, aby prilákali miestnych 

obyvateľov a vykupujú za symbolický poplatok staré skrine, stoličky, stoly, ...  

- 100%-né potvrdenie o prítomnosti divokej skládky svedčí o jednom – obyvatelia nie sú 

nadšení z prítomnosti divokej skládky a každý z lokality o tejto skládke vie. Dôvod? 

Vyšetrovali to aj policajti. Je to negatívna reklama pre tunajšiu lokalitu.  

 

Fotodokumentácia: 

Obrázok č. 21: Čiastočný pohľad na skládku 

 

 

 

 

 

 



Obrázky č. 22., 23., 24: Pohľad na jednotlivé zložky skládky 

 

 

 

Obrázok č. 25: Nebezpečný odpad  

 

 



3.3.3 Haniska 

 

Počet obyvateľov: 601 

Rozloha: 190 ha  [10] 

 

V danej lokalite bolo náhodne rozdaných 20 dotazníkov. 

Vyhodnotenie:  

 

Tabuľka č.3: Haniska – vyhodnotenie z dotazníka 

Popis otázky 

 

            Áno 

            [%] 

            Nie 

            [%] 

Spokojnosť s firmou na vývoz odpadov:             100              0 

Realizovanie separácie v domácnostiach:               80             20 

Znalosť o pristavovaní VOK-ov :               80             20 

Navštevovanie zberných dvorov:               10             90 

Potvrdenie o prítomnosti divokých skládok:             100               0 

Potvrdenie opýtaných ľudí o totožnosti 

osôb, ktoré vytvárajú divoké skládky                 70             30 

 

 

Obsah divokej skládky: 

- komunálny odpad,  

- stavebný odpad,  

- bio-odpad. 

 

 Bližší popis vyhodnotenia: 

 

- 20% z uvedených ľudí v tabuľke, ktorí udali, že neseparujú odpad to odôvodnili tým, že im 

to firma na vývoz odpadov neumožňuje, čo je mylná informácia, pretože v obci sú na to 

vytvorené podmienky. Je to skôr ich ľahostajnosť a lenivosť, možno z časti neinformovanosť 

- 20% z opýtaných ľudí uviedli, že VOK sa v ich obci nenachádza. Vyplýva to 

z nedostatočnej informovanosti občanov. Pretože vyhodnotenie a aj vizuálny kontakt hovorí 

o opaku.  



- 70% občanov, ktorí  potvrdili, že poznajú totožnosť ľudí, ktorí vytvárajú divoké skládky 

(počet: 2) v danej obci sa k tomuto faktu nechceli vyjadrovať a ani ho riešiť. 

 

Fotodokumentácia: 

 

 Obrázok č. 26: Skládka v Haniske 

3333  

 Obrázky č. 27., 28: Autovraky v Haniske 

4  

 

 

 

 

                                                 
3 Skládka sa nachádza na konci obce pri vodnom toku. Táto skládka nie je nebezpečná, nakoľko sa v nej 
nachádza len bio-odpad a stavebný odpad. 
4 Tieto dva autovraky boli voľne odstavené v blízkosti obydlí. (Obrázok č. 27, 28) 



3.3.4 Veľký Šariš  

 
Počet obyvateľov: 4600 

Rozloha: 2569 ha  [10] 

 

V danej lokalite bolo náhodne rozdaných len 20 dotazníkov z dôvodu časovej náročnosti. 

Vyhodnotenie:  

 

Tabuľka č. 4: Veľký Šariš – vyhodnotenie z dotazníka 

Popis otázky 

 

            Áno 

            [%] 

            Nie 

            [%] 

Spokojnosť s firmou na vývoz odpadov:              80              20 

Realizovanie separácie v domácnostiach:             100                0 

Znalosť o pristavovaní VOK-ov :               50              50 

Navštevovanie zberných dvorov:               20              80 

Potvrdenie o prítomnosti divokých skládok:               90              10 

Potvrdenie opýtaných ľudí o totožnosti 

osôb, ktoré vytvárajú divoké skládky5555                 40              60 

 

Obsah divokej skládky: 

- komunálny odpad, 

- stavebný odpad,  

- bio-odpad,  

- nebezpečný odpad. 

 

Bližší popis vyhodnotenia:  

 

- 20% občanov, ktorí nie sú spokojní s firmou na vývoz odpadov, uviedli ako dôvod nízku 

cykličnosť zberu odpadov, ktorá im nevyhovuje. Druhý fakt, ktorý spomenuli ako dôvod je 

ten, že firma na vývoz odpadov vynechala termín v zberovom kalendári. A tretia príčina bola 

                                                 
5 Aby sa ľahšie vyhodnotila nasledujúca skutočnosť, ktorá hovorí o totožnosti občanov, ktorí vytvárajú divoké 
skládky, bralo sa percentuálne vyjadrenie občanov, ktorí potvrdili prítomnosť divokej skládky (napr. 90%=18 
ľudí), ako 100%. 



tá, že dotyčná firma zmiešava komunálny odpad so separovaným, nakoľko   práve týchto 20% 

ľudí navštevuje zberné dvory.  

- 50% z opýtaných opäť uviedlo, že VOK-y sa v ich meste nevyskytujú. Chyba je 

v informovanosti a ľudia sa o to ani nezaujímajú.  

- 40% ľudí potvrdilo, že pozná osoby, ktoré vytvárajú divoké skládky (počet: 4) , no nemajú 

chuť riešiť tento problém 

 

Fotodokumentácia: 

 

 Obrázky č. 29., 30: Akumulátor a plasty na divokej skládke   

 

 

 Obrázok č.31: Komunálny odpad 

6  

                                                 
6 Vo Veľkom  Šariši sa nachádza pri brehu rieky Torysa asi 200 m dlhý pás posiaty komunálnym odpadom. 
Z pozorovania vyplynulo, že tento odpad vytvorili miestni občania z dobre situovaných rodín. 
 



3.3.5 Malý Šariš  

 

Počet obyvateľov: 1400 

Rozloha: 861 ha  [10] 

 

V danej lokalite bolo rozdaných 20 dotazníkov. 

Vyhodnotenie: 

 

Tabuľka č. 5: Malý Šariš – vyhodnotenie z dotazníka 

Popis otázky 

 

            Áno 

            [%] 

            Nie 

            [%] 

Spokojnosť s firmou na vývoz odpadov:              70              30 

Realizovanie separácie v domácnostiach:              70              30 

Znalosť o pristavovaní VOK-ov :              60              40 

Navštevovanie zberných dvorov:              20              80 

Potvrdenie o prítomnosti divokých skládok:              20              80 

Potvrdenie opýtaných ľudí o totožnosti 

osôb, ktoré vytvárajú divoké skládky                  5               95 

 

Obsah divokej skládky7: 

- komunálny odpad 

- stavebný odpad 

- bio-odpad 

- elektro-odpad 

 

Bližší popis vyhodnotenia: 

- 30% ľudí, ktorí uviedli nespokojnosť s firmou sa odvolalo na fakt, že firma nedodržiava 

zberový kalendár a vynechávajú v zberovom kalendári termíny, na ktoré sú ako firma viazaná. 

- 30% občanov v danej lokalite uviedlo v dotazníku, že neseparujú odpad. Z tých 30% sa 

polovica priznala k nevedeniu tejto činnosti kvôli nezáujmu a ľahostajnosti a polovica uviedla 

                                                 
7 Pri výskume v tejto lokalite bolo šokom zistenie, že v jednej z častí tejto lokality bola divoká skládka na 
plošnom území asi 250 m2. Na skládke sa nachádzali v abnormálnych množstvách  plastový odpad a sklo. Táto 
skládka bola následne zarastená trávnatým porastom, preto jej viditeľnosť nie je taká značná, no odpad je na 
každom kroku. 



ako fakt, že im to firma neumožnila (nie sú na to vytvorené podmienky). Z výskumu, ktorí bol 

prevedený  vyplýva, že je to opäť len výhovorka miestnych ľudí, aby obhájili svoju lenivosť 

alebo chýba osveta. 

- 40% miestnych ľudí uviedlo, že VOK vo svojej obci nikdy nevideli. Chyba je opäť 

v neinformovanosti a nevedomosti občanov. Aspoň tak to uviedli. No v čase pri realizovaní 

prieskumu hlásil miestny rozhlas v obci o príchode vodidiel, ktoré sú určené na separovaný 

zber: plast a elektro-odpad, z čoho vyplýva, že akonáhle sa deje nejaká zmena v lokalite, je 

dopredu hlásená a je len chyba občanov, ak sa o zmene neinformujú dodatočne.  

- 80% opýtaných nenavštevujú zberné dvory. Príčina je hlavne v tom, že miestni ľudia 

netušia, čo zberné dvory sú, preto ich ani nemôžu navštevovať!  

- 80% občanov nepotvrdilo prítomnosť divokých skládok ( počet: 2). Dôvodom je skutočnosť, 

že tieto divoké skládky vytvárajú miestni ľudia a občania, ktorým boli položené otázky 

nechceli očierňovať svojich susedov 

 

Fotodokumentácia:  

 

Obrázok č. 32: Elektro-odpad na skládke 

 

 

 

  

 

 



Obrázok č. 33: Asfalt z ciest  

8  

 Obrázok č. 34: Časť divokej skládky 

  

 Obrázok č. 35: Zmes odpadov 

  

                                                 
8 Táto skládka na nachádza na konci obce. Je neprehliadnuteľná, nakoľko je blízko autobusovej zástavky  
a nachádza sa na nej nadrozmerný odpad. (ako vidieť na obrázku č. 33: asfalt z ciest), plastový odpad (obrázok č. 
34) a stavebný odpad (obrázok č. 35) 
 



3.3.6 Záborské 
 

Počet obyvateľov: 535 

Rozloha: 538 ha  [10] 

 

V danej lokalite bolo náhodne rozdaných 20 dotazníkov.  

Vyhodnotenie:  

 

Tabuľka č. 6: Záborské – vyhodnotenie z dotazníka  

Popis otázky 

 

            Áno 

            [%] 

            Nie 

            [%] 

Spokojnosť s firmou na vývoz odpadov:               90              10 

Realizovanie separácie v domácnostiach:               90              10 

Znalosť o pristavovaní VOK-ov :                 0             100 

Navštevovanie zberných dvorov:               60              40 

Potvrdenie o prítomnosti divokých skládok:               70              30 

Potvrdenie opýtaných ľudí o totožnosti 

osôb, ktoré vytvárajú divoké skládky                 30               70 

 

Obsah divokej skládky: 

- stavebný odpad, 

- elektro-odpad, 

- časti autovrakov  

 

Bližší popis vyhodnotenia: 

 

- v danej lokalite bola spokojnosť s firmou 90%-ná. Zvyšných 10% opýtaných si vie 

predstaviť lepšiu firmu, ktorá v  NsO ponúka lepšie služby 

- výsledky v 90%-nej úspešnosti separácie odpadov v domácnostiach, , ktoré boli náhodne 

zahrnuté do tohto výskumu, svedčia o tom, že sú vytvorené priaznivé podmienky pre 

separovaný zber 

- dosť prekvapujúce bolo zistenie, že do Záborského nie je pristavovaný VOK. No na vine nie 

je firma, ktorá v danej obci nakladá s odpadmi. Chyba je v komunikácii medzi miestnym 



obecným úradom a firmou .A.S.A. Z výskumu bolo zistené, že miestna starostka nepokladá 

pristavovanie VOK-a za potrebné. Pravý opak si myslia miestni ľudia. 

- 60%-né potvrdenie o navštevovaní opýtaných ľudí zberných dvorov, vyplýva práve 

z dôvodu nepristavovania VOK-a v obci a sú nútení dopravovať rozmerný odpad do 

spomínaných ZB 

- jedna zo skládok (počet: 2), ktorá sa v obci nachádza sa rozprestiera na súkromnom 

pozemku. Ide zväčša o stavebný odpad, preto znalosť ľudí z výskumu o tvorbe tejto skládky 

je 70%-ná. Je veľká a nedá sa prehliadnuť. Je blízko konečnej zastávky MHD.  

 

Fotodokumentácia: 

 

Obrázok č. 36: Stavebný odpad: spomínaný súkromný pozemok 

 

 

Obrázok č. 37: Rozdrvený elektro-odpad 9                         Obrázok č. 38: Detail z obr.č. 37                                                                                                                                         

 

 

                                                 
9 Ako vidieť na obrázkoch č. 37, 38, tento odpad úmyselne „zneškodňoval“  vo voľnej prírode miestny obyvateľ, 
ktorý zjavne pracuje s elektrickými zariadeniami. Tento nález bol objavený v blízkosti poľa, kde pestujú  domáci  
zemiaky. 



Obrázok č. 39: Časť autovraku pri vodnom zdroji (miestny potok v obci) 

 

 

3.3.7 Fintice 

 

Počet obyvateľov: 1708 

Rozloha: 1136 ha  [10] 

 

V danej lokalite bolo náhodne rozdaných 20 dotazníkov. 

Vyhodnotenie: 

 

Tabuľka č. 7: Fintice – vyhodnotenie  z dotazníka: 

Popis otázky 

 

            Áno 

            [%] 

            Nie 

            [%] 

Spokojnosť s firmou na vývoz odpadov:             100               0 

Realizovanie separácie v domácnostiach:             100               0 

Znalosť o pristavovaní VOK-ov :               90             10 

Navštevovanie zberných dvorov:               70             30 

Potvrdenie o prítomnosti divokých skládok:               50             50 

Potvrdenie opýtaných ľudí o totožnosti 

osôb, ktoré vytvárajú divoké skládky                   0            100 

 

 

Obsah divokých skládok: 

- stavebný odpad 



- bio-odpad 

- staré šatstvo  

 

Bližší popis vyhodnotenia: 

 

- 100%-ná spokojnosť s firmou svedčí o kvalitných službách spoločnosti, ktorá pôsobí            

vo Finticiach. O týchto kvalitných službách hovorí aj fakt, že z opýtaných ľudí 100% realizuje 

separáciu odpadu vo svojich domácnostiach. Pri prieskume v danej oblasti svedčí o tejto 

zaslúženej spokojnosti aj rozmiestnenie VOK-ov v obci a pravidelným rozostúpením 

kontajnerov pri zdroji miestneho potoka určených na sklo, ktorý prechádza priamo stredom 

tejto obce. Dôvod pre toto rozmiestnenie je podľa všetkého skúsenosť obyvateľov, ktorá 

vyplýva zo správania mladšieho obyvateľstva po tunajších akciách (diskotéky). Toto rozumné 

rozmiestnenie prinieslo svoje ovocie. V blízkom okolí potoka sa nenachádzajú prázdne alebo 

rozbité sklenené fľaše. 

- 70%-ná navštevovanosť zberných dvorov hovorí o tom, že ľudia si pomaly začínajú 

uvedomovať, aká je pre nich čistota životného prostredia dôležitá. Staršia generácia na 

otázku, či navštevujú zberné dvory, nevedeli odpovedať pre neznalosť.  

- divoké skládky sa nachádzajú aj napriek veľmi priaznivým podmienkam, ktoré obec má. 

Príčina je jasná – divoké skládky z časti vytvárajú miestni spoluobčania (Rómovia), ktorí sa 

nachádzajú blízko zdroja divokých skládok. A z časti ich tvoria miestni ľudia a aj obyvatelia z 

okolitých dedín. Pri prechádzaní Finticami boli spozorované až 3 divoké skládky. 50% ľudí 

presne vedelo, kde sa jedna z divokých skládok nachádza. Fotodokumentácia svedčí o tom, že 

tunajší občania chcú s týmto problémom bojovať. 

 

Fotodokumentácia: 

 

Obrázok č. 40: Tabuľa na výstrahu: 

 



   Obrázok č. 41: Stavebný odpad pri výstražnej tabuli (koniec obce)  

10  

   Obrázok č. 42: Plastový odpad pri výstražnej tabuli (koniec obce) 

    

   Obrázok č. 43: Stavebný odpad na začiatku obce  

11  

                                                 
10 Táto skládka sa nachádza na konci obce v blízkosti konečnej zastávky MHD. V susedstve tejto skládky sa 
nachádzajú Rómovia, ktorí zjavne túto skládku aj tvoria.  
11 Obrázok č. 43 je fotodokumentáciou zo začiatku obce, kde sa nachádza najmä stavebný odpad 



3.3.8 Kanaš 

 
Počet obyvateľov: 785  

Rozloha: 1054 ha  [10] 

 

V danej lokalite bolo náhodne rozdaných 20 dotazníkov. 

Vyhodnotenie: 

 

Tabuľka č. 8: Kanaš – vyhodnotenie dotazníkov: 

Popis otázky 

 

            Áno 

            [%] 

            Nie 

            [%] 

Spokojnosť s firmou na vývoz odpadov:              80              20 

Realizovanie separácie v domácnostiach:              50              50 

Znalosť o pristavovaní VOK-ov :              40              60 

Navštevovanie zberných dvorov:              30              70 

Potvrdenie o prítomnosti divokých skládok:              30              70 

Potvrdenie opýtaných ľudí o totožnosti 

osôb, ktoré vytvárajú divoké skládky                15               85 

 

Obsah divokých skládok: 

- stavebný odpad 

- bio-odpad 

- plastový odpad 

 

Bližší popis vyhodnotenia: 

 

- obyvatelia príslušnej obce sú relatívne spokojní so spoločnosťou v NsO. Problém vidia len 

v cykličnosti  v zbere odpadov. Nakoľko sa zvýšila životná úroveň, ktorá so sebou prináša 

väčšie množstvo odpadov, je podľa nich cykličnosť zberu a vývozu príliš nízka. Dožadujú sa 

lepších služieb v tomto smere.  

- realizovanie separácie odpadov je v tejto lokalite dosť mizivá. Z reakcií ľudí vyplynulo, 

prečo 50% opýtaných neseparuje odpad. Dôvod uviedli ako rozmiestnenie kuka - nádob 

v obci. Keďže Kanaš momentálne prechádza veľkou stavebnou zmenou a pribúda nesmierne 

veľa domov, tým pádom aj ulíc, ktoré nemajú asfaltové cesty (namiesto cesty chodíte po 



bahne), miestnym obyvateľom vadí, že sú nútení kvôli kuka-nádobám chodiť aj viac ako 100 

m od ich príbytkov. Preto odpad neseparujú. (Fakt, že disponujú autami, nejako nespomenuli). 

- neznalosť o pristavovaní VOK-ov v obci vyplýva opäť z neinformovanosti 

- divoká skládka sa nachádza hneď pri vstupe do obce, ktorá je ukrytá za menším kopcom,  

preto o nej ľudia z prieskumu vedeli len v menšom počte, a to tí ktorí bývajú v blízkosti 

skládky  

- len jeden človek (15%) vedel, kto ku čiernej skládke pridáva odpad a rozvádzať to nechce 

 

Fotodokumentácia: 

 

- fotodokumentácia k danej oblasti chýba, nakoľko sa akurát pri výskume vyskytol sneh, 

ktorý všetko zakryl. Pri nasledujúcej návšteve sa opäť nedala zrealizovať fotodokumentácia, 

nakoľko je ďalším dôvodom skutočnosť, že domová výstavba v miestnej obci je intenzívna 

(každý druhý dom je vo výstavbe), a to by skresľovalo výsledky. Stavebný odpad sa tam 

vyskytuje v hojnom počte. Je to štádium, kedy stavebný odpad bude ešte len vyvezený 

a keďže nevieme odhadnúť, ktoré rodiny tak učinia, nebolo možné fotiť v danej lokalite. 

 

3.4 Zhodnotenie prieskumu 

 

 Týmto dotazníkom je presvedčujúco dokázané obyvateľmi, ktorí ho vypĺňali, že    za 

tvorbu divokých skládok nie sú na vine spoločnosti, ktoré nakladajú s odpadmi           pre 

svoje „zle poskytnuté služby“, ale ľudia. Ľudia, ktorí tento dotazník nevypĺňali. Dotazník, 

ktorý je nepriamym dôkazom v tvorbe divokých skládok „milovníkmi životného prostredia“ 

v obciach, ktorí sa vyhovárajú na spoločnosti, aby na nich nepadlo podozrenie. 

 

3.4.1 Prešov, Ľubotice, Nižná Šebastová  

 

 Ako bolo spomenuté v kapitole 3.2, v Prešove neboli rozdané dotazníky. V Prešove 

bola uskutočnená fotodokumentácia, ktorá svedčí o veľkom rozmachu nelegálnych skládok. 

Vyplýva to zo zvyšujúcej životnej úrovne. Ľudia sa zbavujú veľkoobjemových, nebezpečných 

a stavebných odpadov vyhadzovaním do voľnej prírody, či v blízkosti ľudských obydlí. 



Zrejme sa riadia heslom: „Zíde z očí, zíde z mysle“. A nepomýšľajú na dôsledky spojené s ich 

konaním.  

 Z výsledkov v Nižnej Šebastovej a Ľuboticiach ( a nie len z týchto lokalít, ale z miest 

z celého sveta) je zrejmý fakt, ktorý ukazuje, že v obciach, mestských častiach, mestách, či 

veľkomestách sú ľudia rozdelení do troch táborov. Prvý tábor tvoria ľudia, ktorí sa zamýšľajú 

nad možnou hrozbou, ktorý odpad predstavuje a snaží sa aspoň formou separácie a osvety 

prispieť k zlepšeniu a čistote ŽP. Druhý tábor naopak patrí medzi tzv. „milovníkov životného 

prostredia“, ktorým je absolútne jedno, čo sa deje v pôdach, vodách a v ovzduší následkom 

vzniku divokých skládok, ktoré vytvárajú. A tretí tábor tvoria nečinní a flegmatickí 

obyvatelia, ktorým je všetko jedno. Ak sa nachádza divoká skládka v blízkosti ich obydlia, tak 

vedia len komentovať, no nie sú ľuďmi činu.  

 Ako sa dá pozorovať v Ľuboticiach, tak skládku nevytvárajú Rómovia, ale bieli 

tunajší obyvatelia. Rómovia si zakladajú skládky priamo na svojom dvore, pretože pre nich by 

to bola zbytočná práca nosiť odpad niekoľko sto metrov od svojich „príbytkov“. Veľkým 

„kladom“ pre tvorcov skládky je to, že sa nachádza úplne mimo centra Ľubotíc – pri 

neprispôsobiteľných spoluobčanoch, kde treba veľmi dobre hľadať a chodiť po teréne, aby 

bola vzhliadnuteľná. Preto sa tak skoro táto skládka nevytratí zo zemského povrchu.  

 V Nižnej Šebastovej  vytvárajú skládky bieli občania, ktorí patria k druhému táboru. 

A podľa fotodokumentácie sa dá povedať, že veľmi veľkému.  

 Z tejto prieskumnej oblasti dotazníky vyplňovali len ľudia, ktorí chcú bojovať s touto 

ťažkosťou. Je samozrejmé, že nebudú vyplňovať dotazník obyvatelia vytvárajúci čiernu 

skládku. Preto je tento dotazník obraz ľudí, ktorí sa už snažia nakladať s odpadmi podľa 

vyhlášky, separujú odpad a uvedomujú si, že separácia nie je len módnym hitom, ale aj 

nutnosťou. Sú aj výnimky, kde sa obyvatelia priznali, že sa im nechce ( čo sa považuje za 

prejav inteligencie) alebo táto výnimka spočíva v nevedomosti.  

 

3.4.2 Haniska, Veľký a Malý Šariš, Záborské, Fintice, Kanaš  

 

 V Haniske boli objavené 2 divoké skládky, ktoré nie sú pre tunajších obyvateľov 

nebezpečné, nakoľko sú tvorené len stavebným odpadom a bio-odpadom. Čierna skládka je 

nepríjemná a neestetická záležitosť nie len Hanisky, ale aj každej obce.  

 Ďalšou zastávkou v prieskume bolo mestečko Veľký Šariš. Tu bola nemilým 

prekvapením objavená skutočnosť, že komunálny odpad si bez akýchkoľvek problémov 



vysypávajú pri brehoch rieky Torysy mladé rodiny s deťmi. Táto neprívetivá realita je už 

vyššie spomínaná v kapitole 3.3.4 a taktiež to potvrdzujú fotky, ktoré boli v danej lokalite 

spravené. Teraz sa môžeme na daný detail pozrieť na obrázkoch č. 43 a 44. A to je len časť z 

plochy o výmere asi 200 m posiata komunálnym odpadom, ktorý sa v lokalite nachádza.  

 

   Obrázky č. 44., 45: Detailný pohľad na odpad pri brehu rieky Torysa vo Veľkom Šariši 

12  

    

 

 Tento pohľad je neveselý a o to je to vážnejšie, že tieto „malé skládky“ vytvára mladá 

generácia, ktorá má byť v budúcnosti prínosom v odpadovej revolúcii. Tá mladá generácia, 

                                                 
12 Na obrázkoch č. 44, 45 sa dajú spoznať detské maľovanky, krabice od hračiek,... Na ďalšom si môžeme 
všimnúť fľaše od červeného vína, šupy z mandariniek, obal od pistácií, ... z čoho vyplýva, že tento odpad 
nevyprodukovali Rómovia (nachádzajú sa na opačnom brehu). 
 



ktorá by si mala najviac uvedomovať, aké následky mávajú takéto smetiská. Veď už v tak 

veľkom množstve sa hovorí o odpadovom hospodárstve, o nakladaní s odpadmi a o separácií, 

no aj napriek tomu si ich vytvárajú pár metrov od obydlí, kde sa chodievajú hrať malé deti 

a psíčkari si chodievajú venčiť psov. 

 Neďaleko Veľkého Šariša sa nachádza obec Malý Šariš, ktorý v počte a ani v rozsahu 

nezaostáva za ostatnými obcami v tvorbe divokých skládok. O prítomnosti divokých skládok 

miestni obyvatelia vedeli len v málom počte a to tí, ktorí bývajú na konci obce, pretože tam sa 

nachádza najrozsiahlejšia a najviditeľnejšia čierna skládka (najmä asfalt z ciest v kopcovitej 

forme). Najväčším prekvapením bola zarastená nelegálna skládka, na ktorej sa nachádzali 

v obrovských množstvách plast a sklo. Z čoho vyplýva, že túto skládku využívali v čase, keď 

ešte nebol zavedený separovaný zber a tohto odpadu sa zbavovali týmto spôsobom.  

 V Záborskom bola pri výskume objavená skládka, ktorá sa nachádzala na súkromnom 

pozemku. Obyvatelia potvrdili, že táto skládka existuje na pozemku dlhší čas a majiteľ 

pozemku sa v obci nenachádza. Túto skládku vidno hneď pri konečnej autobusovej zastávky 

MHD, nakoľko sa nachádza na dvore, ktorý nie je uzavretý oplotením. Či túto skládku tvorí 

majiteľ pozemku alebo tunajší obyvatelia využívajú jeho neprítomnosť a skládku vytvorili, na 

toto občania nevedeli odpovedať. 

 Fintice – táto oblasť bola zaujímavá v tom, že napriek  prítomnosti 3 VOK-ov sa 

v obci vyskytli 3 čierne skládky. Veľmi zaujímavý pohľad sa naskytol v týchto obrazoch, kde 

vidieť „smetisko“ vedľa VOK-ov. 

 

Obrázok č. 46: VOK pristavený na cintoríne určený len na vence a cintorínsky odpad 

 

 

 

 



Obrázky č. 47.,48.,49: Divoká skládka, v ktorej prevláda bio-odpad                                                                                                          

 

 V danej lokalite vidieť, že obecný úrad sa snaží riešiť problém vytvárania skládok a to 

tým, že spolupracuje so spoločnosťou na zber a vývoz odpadov a firma rozmiestnila 

kontajnery doslova na každom kroku. Aj obyvatelia sú spokojní s firmou. Na 100% môžeme 

povedať, že jednu zo skládok tvoria Rómovia, no zvyšné 2 majú na svedomí miestni 

obyvatelia. 

 Kanaš – spomínanú čiernu skládku vytvára tunajšie obyvateľstvo, ktoré patrí k 

„milovníkom životného prostredia“, čo sme zaradili do druhého tábora ľudí. Na nešťastie 

tento tábor neobýva len Kanaš, ale celý svet...  

 

3.4.3 Všeobecné zhrnutie 

 

 Dotazník hovorí o jednom: Ľudia sú spokojní s firmou, ktorá nakladá s odpadmi, až na 

menšie výnimky. A tie výnimky sú obrazom nevedomosti. Sú ľudia, ktorí ak niečo nevedia 

alebo nerozumejú, tak sa opýtajú, no sú aj ľudia, ktorí sa za svoju nevedomosť hanbia a boja 

sa opýtať, preto vznikajú nedostatky vo vedomostiach k danej problematike a nie len k nej. 

 Podmienky na separáciu či zber elektro-odpadov sú vytvorené. Dnešné spoločnosti 

v NsO si nemôžu dovoliť neposkytovať túto službu. V tomto výskume bolo spomenuté, že 

firma vynecháva termíny v zberovom kalendári. Ak nastane taký problém, tak je povinnosťou 

občana tento problém nahlásiť vedeniu podniku a táto situácia, ktorá vznikla, sa dá vyriešiť 

behom najbližších dní, lebo táto chyba nie je v poskytovaní služieb spoločnosti, ale 

v skracovaní si pracovného času zamestnancami.  

 No darmo môžu spoločnosti v NsO poskytovať kvalitné služby, ak nie sú využívané. 

Rómovia v tomto smere predstavujú veľký problém na celom území SR, ktorý je veľmi ťažko 

riešiteľný. Nakoľko majú v sebe zakódované „kočovníctvo“, ktoré pod vlastným ponímaním 



chápu:  prísť, zdevastovať a ísť ďalej, tak táto „krásna vlastnosť“ sa len ťažko prevychová, 

pretože sú neprispôsobiteľní. A ako by nestačilo, tak momentálne je situácia takáto: prišli, 

zdevastovali, devastujú a budú devastovať. Môžu za to režimy, ktoré vládli na Slovensku v 

minulosti a vtedajšia vláda „skákala ako pískali Cigáni“ a takto sme si My Slováci rozmaznali 

menšinu, ktorá sa za krátky čas stane väčšinou.  

 Ale ani Slováci – bieli obyvatelia nezaostávajú. Len rozdiel je v tom, že poväčšine si 

nerobia „bordel na vlastnom dvore“, ale dajú si tu námahu, aby sa odpadu zbavili 

vyhadzovaním na nelegálne skládky, ktoré sa často vyskytujú za obcou či mestom. Bieli ľudia 

majú v sebe zakorenené z dávnej histórie vyhadzovanie odpadov priamo na ulicu alebo za 

obec – mesto. V minulosti neexistoval pojem odpadové hospodárstvo. Ľudia sa zbavovali 

odpadkov ako mäso, ryby, šatstvo, zdochliny,...vyhadzovaním na spoločnú kopu za hradbami 

mesta. Tieto kopy sa veľkou mierou pričinili k rozširovaniu moru, cholery, kožných chorôb, 

infekcií,... 

 A preto treba kvalitnou kampaňou a osvetou naučiť ľudí, že už nežijeme v 18., ale 

v 21.storočí, kde pokrok priniesol pohodlnejšie zvládanie každodenného života. Preto by sme 

sa tomu pokroku mali poďakovať tým, že si dokážeme uniesť na svojich pleciach 

zodpovednosť za tento pohodlný život a správať sa uvedomelo.  

 

3.5 Motivácia obyvateľstva v odpadovom hospodárstve 

  

 Cieľom motivácie má byť predovšetkým postupne a nenásilným spôsobom vypestovať 

u obyvateľov návyky spojené s ochranou životného prostredia, pričom je potrebné opierať sa 

o legislatívu v oblasti enviromentalistiky a normy pri nakladaní            s odpadmi.  

 

3.5.1 Motivácia pre mesto  

 

• vypracovať kritériá motivácie vedúce k „zníženiu“ poplatkov pre domácností, ktoré 

realizujú separáciu odpadov 

• zabezpečiť technicko – organizačné podmienky zavedenia presnej evidencie množstva 

vyseparovaného odpadu vyvedeného z domácností. 



• propagáciu vedúcu k príprave obyvateľstva pre vytvorenie potrebných návykov pri 

separácii, vysvetleniu podstaty a zmyslu separácie a vytvoreniu pozitívneho obrazu 

spoločnosti, ktorá nakladá s odpadmi 

• osvetu: - letáková propagačno – osvetová akcia 

                  - osvetovú akciu v podobe letákov by bolo vhodné doplniť o propagáciu           

                     v médiách. Je vhodné kontaktovať miestne médiá (rádio, televízia,  

                     internet, tlač), kde je nutné vysvetliť snahu mesta Prešov pri zavádzaní  

                     separovaného zberu, nutnosť ochrany životného prostredia. 

 

 

Finančné ohodnotenie separácie  

  

 Fázu finančnej motivácie občanov by bolo vhodné začať vytvorením systému, ktorý 

by zvýhodňoval domácnosti prispievajúce najvyšším množstvom komodít k recyklácii 

v oblasti mesta Prešov.  

 

a) materiálne ohodnotenie: benefity spojené s ochranou ŽP, s hygienou, drogistické         

a zdravotnícke potreby 

b) ohodnotenie zväčšením balíka služieb spoločnosti v nakladaní s odpadmi, prípadne iných 

inštitúcií mesta 

 

Dlhodobý zámer motivácie k zberu separovaného odpadu: 

- mal by byť namierený na roztriedenie domácností, resp. ulíc alebo blokov do troch    

  skupín podľa efektivity separácie: 

 

Skupina A: skupina najvyššej efektivity zberu separovaného odpadu . Bude vhodné  

stanoviť pravidlo, v ktorom by mala domácnosť (vchod, blok) po viac ako trojročnom 

zaradení do tejto skupiny nárok na cenové zvýhodnenie odvozu odpadu u spoločnosti         

v NsO vo výške 10%. Po viac ako 5 ročnom zaradení v tejto skupine by mohlo cenové 

zvýhodnenie dosahovať hranicu 15%. 

 

Skupina B: skupina strednej efektivity zberu separovaného odpadu . Bude vhodné  

stanoviť pravidlo, v ktorom by mala domácnosť (vchod, blok) po viac ako trojročnom 

zaradení do tejto skupiny nárok na cenové zvýhodnenie odvozu odpadu u spoločnosti         



v NsO vo výške 5 %. Po viac ako 5 ročnom zaradení v tejto skupine by mohlo cenové 

zvýhodnenie dosahovať hranicu 8 %. 

 

Skupina C: skupina najnižšej efektivity zberu separovaného odpadu. Skupina by nemala 

žiadne cenové zvýhodnenie.  [3] 

 

3.5.2 Motivácia pre obce 

 

 Obce disponujú omnoho menšími finančnými prostriedkami ako veľkomestá, z tohto 

dôvodu by trebalo vypracovať návrhy na čerpanie finančných zdrojov z EÚ v oblasti 

odpadového hospodárstva.  

 Z výskumu, ktorý bol zrealizovaný pre túto prácu vysvitlo, že pre obce treba rázne 

zmeny v OH, aby sa nevytvárali nelegálne skládky v hojnom počte a najslušnejším 

výsledkom tejto zmeny by bolo, ak by sa skládky nevytvárali vôbec.  

 

• rozdať do každého rodinného domu vrecia na separovaný zber (plast, sklo, kov). Takto 

by im bolo vysvetlené, čo majú robiť a nedostatky v informovanosti by zanikli. 

Nedošlo by ani k vyhováraniu obyvateľov, že kuka nádoby či kontajnery pre 

separovaný zber sú plné alebo ďaleko. Separácia by bola realizovateľná v každej 

domácnosti. 

• v každej obci založiť malú kompostáreň, v ktorých by pracovali miestni obyvatelia 

(počet podľa potreby a pracovali by v kompostárni ľudia, ktorí majú ku 

kompostovaniu vzťah ). Takto by mali občania svoj vlastný kompost, s ktorým by si 

skvalitnili pôdu na poliach.  

• každá obec by dostala malé nákladné auto určené na zvoz bio-odpadu, do ktorého by 

bol bio-odpad naložený a zvážaný do miestnej kompostárne. Auto s pracovníkmi by 

jazdilo po celej obci v dohodnutom termíne a preberali by bio-odpad od miestnych 

obyvateľov. Tak by mali zabezpečený zber bio-odpadu až priamo k domu a občania 

by sa ho nemuseli zbavovať vynášaním na skládky za obcou, kde to pôsobí 

neesteticky 

• aby to mala firma na zber a vývoz odpadu jednoduchšie dohodla by sa                       

      s pracovníkmi kompostárne o mieste uloženia separovaného odpadu, kde ho budú  

      zvážať, za čo budú finančne ohodnotení a firma na zber a vývoz odpadov si príde  



      na určené miesto. Tak by nevznikol problém v jazdení po jednotlivých  

     domácnostiach. 

• čo sa týka stavebného odpadu, tak tu to je a bude zložitejšie. Existujú už firmy, ktoré 

nie len dodávajú stavebný materiál, ale vo svojich službách poskytujú aj recyklovanie 

starého stavebného odpadu. No záleží na majiteľoch domov, či sa rozhodnú pre takúto 

firmu. Aby majitelia boli motivovaní, tak by stavebná firma mohla motivovať občanov 

zľavami na nový materiál, ktoré by poskytli po tom, ako majiteľ, ktorý ide stavať nový 

dom, poskytne svoj starý materiál. Firma zo starého materiálu dokáže vyprodukovať 

nový materiál použiteľný na iné účely.  

• a čo s nebezpečným odpadom? Tu treba kvalitnú osvetu, ktorá ukáže ľuďom, aké 

následky majú ich činy „v zbavovaní“ sa nebezpečného odpadu do životného 

prostredia, ktoré nie je chránené.    

 

 

4. Záver 

 

 Mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale odpad predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší vývoj 

našej civilizácie. Väčšina považuje odpad ako problém len pred ich blokom alebo domom. 

Keď odpad odvezú, prestáva existovať. Skutočnosť je ale iná. Stále nejako zabúdame na to, že 

to my sme tvorcami odpadu, ktorý sa nestratí len lusknutím prstou, ale bude tu. Môžeme 

zatvárať očí koľko len chceme, no raz ich aj tak budeme musieť otvoriť a čeliť v tvári tvár 

tomuto problému. Len aby potom už nebolo neskoro...  
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