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Anotácia: 
Cieľom bakalárskej práce je uviesť problematiku triedeného zberu na Slovensku 

s poukázaním na triedený zber v meste Prešov.  

Touto prácou chcem bližšie predstaviť možnosti triedenia v Prešove, princíp jeho 

fungovania. Popíšem aj povinnosti pri nakladaní s odpadmi, základné podmienky pri 

triedenom zbere. 

 

 

Kľúčové slová:  

  triedený zber 

 

 

Annotation: 
The main aim of the bachelor thesis is to introduce the questions of salvage in 

Slovakia with the focus on the salvage dilemma in Prešov town. 

With this bachelor paper I would like to point out the possibilities of salvage 

separation in Prešov and its operation functionalities. Furthermore I will describe the duties 

of waste treatment and basic terms while salvage manipulation. 
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Úvod 
V dnešnej dobe sa ľudstvo stretáva s veľkým problémom, ktorý predstavuje naoko 

taká banálna vec, akou sú odpady. Nech sa človek pustí do akejkoľvek – jednoduchej či 

industriálnej činnosti – nutne vyprodukuje odpad, teda vec, ktorú už považuje za zbytočnú. 

Či sa pustíme do varenia, upratovania, šitia alebo do výroby hocakého priemyselného 

výrobku máme vždy po ruke nádobu na nepotrebné zvyšky, ktoré neskôr poputujú do stále 

väčších nádob až skončia na smetisku. Každý rok takýmto spôsobom vyprodukujeme len 

na Slovensku okolo 1,5 milióna ton odpadu. Už toto samotné číslo vzbudzuje svojou 

veľkosťou rešpekt, ale predovšetkým spôsobuje vrásky na čelách odborníkov, ktorí musia 

čeliť problému, čo so všetkým tým odpadom, ako ho spracovať, ako ho zlikvidovať tak, 

aby pritom neutrpeli prírodné zdroje a v konečnom dôsledku my sami - ľudia. A tak je 

nanajvýš potrebné domýšľať efektívne spôsoby kolobehu odpadov v spoločnosti – možno 

podobný, akým je cirkulácia vody v prírode, respektíve spôsoby, ktorými bude možné 

v budúcnosti obmedziť tvorbu odpadov na prijateľné minimum. Problém odpadov sa 

pomaly, ale nezadržateľne presúva zo spodnejších priečok záujmu ľudstva na tie najvyššie 

a jeho donedávna latentná forma hrozby sa v súčasnosti stáva akútnou.  

Slovenská republika sa vstupom do EÚ zaviazala plniť vybrané právne normy 

vrátane oblasti životného prostredia. V oblasti odpadového hospodárstva nadobudli dňom 

1.1.2006 účinnosť ustanovenia časti zákona o odpadoch, ktoré zakazujú  zneškodňovať 

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov tzv. bioodpad svojpomocne. V zmysle 

tejto zmeny musia mestá zabezpečovať možnú separáciu jednotlivých komodít 

komunálneho odpadu a jeho následné zhodnocovanie. Týmto sa dosiahne zníženie 

množstva odpadu ukladaného na skládky a obmedzí sa tak negatívne zaťaženie životného 

prostredia. Zavedením separácie odpadu sa vytvoril priestor pre opätovné  použitie odpadu 

ako základnej suroviny, teda jeho recykláciu.  

Práve pre túto nevšímavosť a neuvedomelosť som si vybrala tému odpadov za cieľ 

svojej bakalárskej práce, aby som mohla poukázať na fakt, že pri dobrej organizácii a 

pochopení je možné odpad zvládať a nie s ním zápasiť. Príkladom toho môže byť aj mesto, 

v ktorom žijem – Prešov 

Na úvod sa však najprv pristavíme pri otázkach  všeobecného rozdeľovania 

a definovania odpadov, platnej legislatíve, prijatej v rámci Európskej únie a v neposlednom 
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rade pri spôsoboch celoplošného riešenia problematiky odpadov v rámci integrovaného 

európskeho spoločenstva. Táto vstupná analýza danej témy nám následne umožní 

konkretizovať teoretické výstupy na ich priamu realizáciu v podmienkach Prešovského 

kraja a samotného mesta Prešova. 
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1. Separácia na Slovensku 
Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 

223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít 

povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona. [22] Dlhodobým cieľom RF je v rámci 

Slovenska zapojiť všetkých 2924 miest a obcí do zberu a triedenia všetkých druhov 

odpadov. [20]    

S podporou spoločnosti Envi – pak sa na Slovensku v roku 2006 vyseparovalo 

skoro 41 000 ton odpadov. Finančné príspevky putovali prostredníctvom zberových 

spoločností slovenským obciam a mestám na zavedenie, zdokonalenie a podporu 

separovaného zberu odpadu. Súhrne bolo v roku 2006 rozdelených 538 slovenským 

obciam a mestám takmer 40 miliónov korún. Podľa reprezentatívneho prieskumu, 

uskutočneného pre Envi – pak, uvádza iba polovica oslovených občanov spokojnosť 

s podmienkami pre triedený zber. 

 Spoločnosť Envi – pak založili v roku 2003 priemyslové spoločnosti na zavedenie 

a zdokonalenie separovaného zberu odpadov v slovenských obciach a splnenie záväzkov 

v oblasti odpadov z obalov. Táto spoločnosť zhromažďuje finančné prostriedky od 

povinných osôb a z nich finančne podporuje prostredníctvom zberových spoločností 

systémy zberu a triedenia komunálnych odpadov v obciach. [17] 

1.1 Prešovský kraj 

Prešovský kraj je najväčším krajom Slovenskej republiky. Má 13 okresov – 

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, 

Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou – a svojou  rozlohou 8993 km 2 

a počtom obyvateľov 789 968 (stav k roku 2001) tvorí 18 % územia Slovenska. 

V roku 2002 vzniklo na území Prešovského kraja celkom 885 728 ton  odpadov, čo 

predstavuje 6,5 % z celkového množstva odpadov vzniknutého v SR. Z tohto množstva 

predstavuje nebezpečný odpad celkom 35 400 (2,5 %) z celkového nebezpečného odpadu 

v SR a 850 157 ton  odpad ostatný, čo zodpovedá približne 7,9 % z celkovo vzniknutého 

ostatného odpadu.  Komunálneho odpadu vzniklo celkom 169 070 t. Priemerné množstvo 

KO vzniknuté v Prešovskom kraji na obyvateľa za rok 2002 bolo 213 kg/obyv., čo je 

najnižší zo všetkých krajov SR.  [10] 



 

Graf č. 1 Podiel odpadov jednotlivých kategórií za rok 2002 v

 

Tabuľka č. 1 Produkcia odpadov v

Územie 
Zneškodnený 

odpad 

Bardejov 1 473,7074 

Humenné 38 711,4532 

Kežmarok 11 139,7990 

Levoča 583,9457 

Medzilaborce 583,9457 

Poprad 33 075,5545 

Prešov 16 718,4820 

Sabinov 1 759,4398 

Snina 5 660,6390 

Stará Ľubovňa 1 254,8406 

Stropkov 48,9430 

Svidník 959,0660 

Vranov nad Topľov 14 659,3863 

Produkcia 

odpadov za 

Prešovský kraj 

126 348,0749

1.2 Mesto Prešov 

Mesto Prešov s počtom obyvate

mestom na Slovensku. Mesto leží v

a Šarišská vrchovina. Prešovom pretekajú dve rieky 

vedú významné medzinárodné cestné a

19%

Podiel odpadov jednotlivých kategorií

. 1 Podiel odpadov jednotlivých kategórií za rok 2002 v Prešovskom kraji

. 1 Produkcia odpadov v Prešovskom kraji podľa okresov za rok 2004

Zneškodnený Zhodnotený 
odpad 

Skladovanie 
odpadu 

Odovzdanie inej 
organizácii 

 40 361,4022  0,0050 

 12 267,0285 1,2820 11 790,2281 

 13 680,0616  544,2060 

5 541,7894 0,5340  

5 310,6907 166,5260  

 20 506,3390 373,6100 355,1900 

 17 328,9564 476,5732 30 685,5319 

 1 395,2850 0,5000 4,9020 

 37 330,2800 151,7536 110,5330 

 3 326,5029  12,2790 

551,0305 8,1750 2,0950 

3 684,6360 0,0070  

 88 960,1898 3 880,4300 0,0100 

126 348,0749 250 244,1920 5 059,3908 43 504,9800 

počtom obyvateľov 91 205 (stav ku 1.1.2005), je tretím najvä

mestom na Slovensku. Mesto leží v Košickej kotline a obklopujú ho Slánske vrchy 

Šarišská vrchovina. Prešovom pretekajú dve rieky – Torysa a Sekčov a cez jeho územie 

amné medzinárodné cestné a železničné trate smerom do Poľska a

4%

77%

Podiel odpadov jednotlivých kategorií

Nebezpečný odpad

Ostatný odpad

Komunálný odpad

10 

 

Prešovskom kraji 

a okresov za rok 2004 

Spolu 

41 835,1146 

62 769,9918 

25 364,0666 

6 126,2691 

6 061,1624 

54 310,6935 

65 209,5435 

3 160,1268 

43 253,2056 

4 593,6225 

610,2435 

4 643,7090 

107 500,0161 

425 156,6377 

ov 91 205 (stav ku 1.1.2005), je tretím najväčším 

obklopujú ho Slánske vrchy 

čov a cez jeho územie 

ľska a na Ukrajinu.  

ný odpad
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Je dôležitým hospodárskym, obchodným a kultúrnym  centrom s výhodnou 

geografickou polohou, ktorá je jedným z predpokladov pre jeho ďalší rozvoj. Svojou 

rozlohou 934 km2, počtom obyvateľov a hustotou osídlenia je najväčším okresom kraja. 

Štruktúrou   osídlenia  sa  okres  radí  k  okresom  s  vidieckym  typom  osídlenia. 

Pre udržateľné nakladanie z odpadmi by mala zostať hlavým kritériom hierarchia 

odpadov. Podľa nej je predchádzanie vzniku odpadov najvyššou premisiou, jeho 

odstraňovanie je naopak najmenej žiaducou variantov. Oddelený zber a recyklácia odpadu 

je treba podporiť vždy, keď to šetrí životné prostredie a predstavuje primerané finančné 

náklady. Zostávajúce materiály, ktoré nie je možné opätovne využiť alebo recyklovať, by 

mali byť spracované tým najekologickejším spôsobom. [18] 

Technické služby mesta Prešov a.s (TSMP) ročne vyvezú na skládky cez 22-tisíc 

ton komunálneho odpadu, jeho separáciou by chceli do roku 2010 znížiť množstvo odpadu 

o 10 percent. Najväčšími problémami, ktoré bránia vyššiemu zapojeniu obyvateľstva do 

separovaného zberu sú slabá finančná motivácia na separáciu, vysoké náklady na jeho 

zavádzanie, anonymita separovaného zberu a nízke environmentálne vedomie a správanie 

obyvateľstva. [9] 
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2. Stručná charakteristika odpadov produkovaných na území 
mesta 

Ako v každom meste, aj v Prešove sa nachádzajú priemyselné zóny, smetiská 

a čističky odpadových vôd. Tie sú súčasťou nášho každodenného života a chtiac či 

nechtiac sme sa museli naučiť s nimi žiť. Každý deň sa v meste vyprodukuje veľké 

množstvo odpadov.  

 Ich produkcia vzrástla najmä na prelome 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia, a to 

v súvislosti s prudkým nárastom priemyselnej produkcie.[11] 

2.1 Základné pojmy 

Behom posledných tridsiatich rokov bola definícia odpadu kľúčovou súčasťou 

nakladania z odpadmi. Predmety alebo látky, ktoré sú definované ako „odpady“, sa riadia 

právnymi predpismi Spoločenstva. Obecne je zrejmé, čo je, a čo nie je odpad. [15] 

  Pri odpadoch sa vychádza z platnej legislatívy SR, presnejšie zo zákona č. 

223/2001 Z. z. Podľa nej odpadom definujeme: 

- odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ďalších bodoch bližšie špecifikovaný  

- výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti  

- výrobky po záručnej lehote  

- rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály vrátane materiálov, 

zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku nehody znečistené  

- plánovanými činnosťami znečistené alebo znehodnotené materiály (napr. odpad po 

čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery)  

- nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory)  

- látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené 

rozpúšťadlá, vyčerpané temperovacie soli  

- odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zvyšky)  

- odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, 

použité filtre)  

- odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania)  

- odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy)  

- znehodnotené materiály (napr. oleje znečistené polychlorovanými bifenylmi)  

- akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie zákon zakazuje  
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- výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety 

z poľnohospodárstva, domácností, kancelárií, obchodov)  

- znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností 

týkajúcich sa pôdy  

- akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyššie uvedených 

bodoch. [2] 

Oficiálne sú odpady členené na druhy, ktoré sú uvedené v Katalógu odpadov č. 

284/2001 Z. z. Tu sú odpady rozdelené podľa pôvodu  a vlastností na skupiny, podskupiny 

a druhy odpadov. 

Každý druh odpadu uvedený v Katalógu odpadov je pridelený do jednej z dvoch 

kategórií: 

- nebezpečný odpad 

- ostatný odpad 

Ostatný odpad je taký odpad, ktorý nevykazuje žiadnu z vlastností nebezpečného odpadu. 

2.2 Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý pre svoje fyzikálne, chemické alebo 

biologické vlastnosti vyžaduje odpovedajúce  zaobchádzanie. Je to odpad, ktorý má jednu 

nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona 

č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

2.2.1 Nebezpečné vlastnosti odpadov 

Podľa zákona o odpadoch 223/2001 Z.z. sa za nebezpečné vlastnosti odpadov 

považujú: 

- výbušnosť (H1): látky a prípravky, ktoré môžu vybuchnúť účinkom plameňa alebo ktoré 

sú viac citlivé na otrasy alebo trenie ako dinitrobenzén  

- oxidovateľnosť (H2): látky a prípravky, ktoré spôsobujú vysoko exotermické reakcie 

v kontakte s inými látkami, hlavne s horľavými látkami  

- vysoká horľavosť (H3-A)  

- kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 21°C (vrátane extrémne 

horľavých kvapalín), alebo  

- látky a prípravky, ktoré sa môžu zohriať a v konečnom dôsledku vzplanúť pri styku so 

vzduchom pri teplote okolia bez akéhokoľvek pôsobenia energie, alebo  
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- tuhé látky a prípravky, ktoré môžu ľahko vzplanúť po krátkom styku zo zdrojom 

vznietenia a ktorých horenie alebo spaľovanie pokračuje po odstránení zdroja vznietenia, 

alebo  

- plynné látky a prípravky, ktoré sú zápalné na vzduchu pri normálnom tlaku, alebo látky 

a prípravky, ktoré pri styku s vodou alebo vlhkým vzduchom uvoľňujú vysoko horľavé 

plyny v nebezpečných množstvách.  

Horľavosť (H3-B): kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je 

vyšší ako 21°C a rovná sa alebo je nižší ako 55°C.  

Dráždivosť (H4): neleptavé látky a prípravky, ktoré pri okamžitom, predĺženom alebo 

opakovanom styku s pokožkou alebo sliznicou môžu spôsobiť zápal.  

Škodlivosť (H5): látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez 

pokožku môžu spôsobiť obmedzené zdravotné nebezpečie.  

Toxicita (H6): látky a prípravky (vrátane veľmi jedovatých látok a prípravkov), ktoré pri 

inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu spôsobiť vážne, akútne alebo 

chronické zdravotné nebezpečie a dokonca smrť.  

Rakovinotvornosť (H7): látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez 

pokožku môžu vyvolať rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt.  

Leptavosť (H8): látky a prípravky, ktoré môžu poškodiť pri styku živé tkanivo.  

Infekčnosť (H9): látky obsahujúce živé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je 

známe alebo sú podozrivé, že spôsobujú ochorenia ľudí alebo iných živých organizmov.  

Vývojová toxicita (H10): látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez 

pokožku môžu vyvolať nededičné vrodené deformácie alebo zvýšiť ich výskyt.  

Mutagénnosť (H11): látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou 

môžu spôsobiť genetické poškodenia alebo zvýšiť ich výskyt.  

Látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické 

alebo veľmi toxické plyny (H12).  

Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej 

látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorú z vyššie uvedených charakteristík 

(H13).  
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Ekotoxicita (H14): látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať okamžité 

alebo oneskorené ohrozenie jednej alebo viacerých zložiek životného prostredia. [2] 

2.3 Komunálny odpad 

Komunálny odpad je ľuďmi najviac vnímaný odpad. Je to rôznorodá zmes 

odpadov, odpadu z domácností, bioodpadu ale aj exkrétov z domácich zvierat.  

Jeho zloženie je závislé na zástavbe mesta, na životnom štýle obyvateľstva 

a použitých zdrojoch vytápania. Súčasný stav je taký, že skládkovanie komunálnych 

odpadov je síce nežiaduce, ale je trpené, energetické využívanie je prakticky 

neprijateľné.[19]  Jeho zber je zabezpečený pravidelným odvozom, o ktorý sa stará mesto 

respektíve Technické služby mesta Prešov a. s. 

2.3.1 Odvoz komunálneho odpadu 

V meste Prešov ho zabezpečuje mesto – Technické služby mesta Prešov a.s. Tie 

vznikli 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. 

Separácia druhotných surovín sa v meste Prešov začala 1.7.1996. V súčasnosti 

Technické služby mesta Prešov, a.s. majú porozvážané kontajnery na separovaný zber a to 

PAPIER, SKLO, PLASTY, VKM + KOVOVÉ OBALY, ktoré sú farebne označené. Zber 

jednotlivých komodít v komplexnej bytovej výstavbe (KBV) sa vykonáva podľa 

harmonogramu -  každý týždeň sa vyváža vždy iná komodita. V prípade preplnenia 

kontajnerov sa vykonáva mimoriadny zber komodít. K dnešnému dňu je rozmiestnených 

cca. 145 stanovíšť (po 4 ks kontajnerov). [4] 

Pre zber ostatných komodít sú vytvorené možnosti v priestoroch zberných dvorov 

na uliciach Jesenná 3 (areál Technických služieb a. s.) a Bajkalská 33 (areál Technických 

služieb a. s.), v ktorých je možné donáškovým spôsobom sústreďovať tieto druhy komodít: 

papier, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály, kovové obaly, žiarivky, 

opotrebované akumulátory, opotrebované minerálne oleje, obaly z farieb, objemný odpad, 

drobný stavebný odpad, bioodpad, elektrický a elektronický odpad.[1] 

Zneškodňovanie komunálneho odpadu sa realizuje ukladaním odpadu na skládky. 

V okrese je v prevádzke jedna skládka odpadu, nachádzajúca sa v katastri obce Petrovany. 
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Mesto Prešov si pomáha prípadným vývozom komunálneho odpadu na skládku Petrovce 

vo Vranovskom okrese.   

2.3.2 Zber nebezpečného odpadu 

Odovzdanie  nebezpečného odpadu je možné v zberných dvoroch, ktoré sú na 

dvoch miestach. Nachádzajú sa v areáloch Technických služieb mesta Prešov a.s. na 

uliciach Bajkalská 33 a Jesenná 3. Je tam možné odovzdať tieto zložky nebezpečného 

odpadu:  

- opotrebované akumulátory 

- minerálne motorové oleje 

- obaly z farieb a iných chemikálií 

- výbojky a žiarivky 

- odpady z elektrických zariadení (chladničky, mrazničky, mikrovlné rúry, 

klimatizačné zariadenia, tlačiarne, osobné počítače, kopírovacie zariadenia, 

kalkulačky, faxové prístroje, telefóny, rádiá, televízne prijímače, 

videorekordéry...)[14] 

Tieto zberné dvory môžu využiť všetci obyvatelia mesta Prešov, ktorí tu majú 

trvalý pobyt.  

Viď obrázok č. 1 

      

Obrázok č. 1 – Zberný dvor [14] 
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Tabuľka č. 2 Tvorba zvláštneho odpadu za rok 2000 /v tonách/ a spôsoby zneškodnenia 

Zvlášny odpad 

Celková tvorba 125717 

Biologický 6912,4 

Fyz-chemický 0 

Iný spôsob 74 

Neuvedený 212 

Skládkovanie 26482,3 

Spaľovne ener. využ. 0 

Spaľov. znešk. odp. 29,4 

Skladovanie 194 

[3] 

Tabuľka č. 3 Tvorba nebezpečného odpadu za rok 2000 /v tonách/ a spôsoby zneškodnenia 

Nebezpečný  odpad 

Celková tvorba 7171 

Biologický 5511,1 

Fyz-chemický 61,7 

Iný spôsob 156,1 

Neuvedený 0 

Skládkovanie 74,6 

Spaľovne ener. využ. 78,9 

Spaľov. znešk. odp. 589,2 

Skladovanie 194 

                                          [3] 
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Obrázok č. 2 Výskyt komunálneho odpadu na území východného Slovenska [10] 

V meste Prešov existujú dva typy separovania, zvlášť pre komplexnú bytovú 

zástavbu a rodinné domy.  

Pre komplexnú bytovú zástavbu je pre separáciu v súčasnosti rozmiestnených cca. 

193 stanovíšť s nádobami na separovaný zber. Ten prebieha podľa časového 

harmonogramu. So separáciou v rodinných domoch sa začalo 1.3.2006, keď boli 

v lokalitách Solivar, Nižná Šebastová a Staré mesto rozdané farebne odlíšené vrecia spolu 

so separačnými kalendármi. [Príloha č. 1] Od 1.1.2007  sa začalo s celoplošnou separáciou. 

Každá domácnosť dostáva sadu 5ks vriec – farebne rozlíšených (žlté – plasty, modré – 

papier, zelené – sklo, hnedé – VKM+kov, čierne – BIO odpad) spolu s kalendárom, teda 

harmonogramom vývozu. Odpad sa ukladá do vriec, ktoré musia byť v stanovený deň 

odvozu vyložené od 7.00 hod. ráno. [5]  
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3. Základné princípy riadenia odpadového hospodárst va 
Podľa nového zákona o odpadoch 223/2001 Z.z. účelom odpadového hospodárstva 

je: 

predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä: 

• rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje 

• výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej 

zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečistenie životného 

prostredia 

• vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých 

v odpadoch určených na zneškodňovanie 

• zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi 

umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možná prevencia vzniku 

odpadov 

• využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možné materiálové zhodnotenie 

• zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim 

životné prostredie. 

Princípy trvalo udržateľného rozvoja nachádzajú aj v oblasti riadenia odpadového 

hospodárstva významné uplatnenie. Predstavujú preferenciu preventívnych opatrení pred 

nápravnými a nutnosť regulovať odpadové hospodárstvo počas celého životného cyklu 

výrobku. Niektoré smernice EÚ pre oblasť odpadového hospodárstva riadia nielen fázu 

nakladania s opotrebovaným výrobkom, ale aj fázu jeho vývoja a výroby (akumulátory, 

batérie, vozidlá a obaly).[12] 

Do stratégie riadenia odpadového hospodárstva budú zahrnuté aj princípy, ktoré pre 

oblasť odpadového hospodárstva definuje EÚ, ako sú: 

Hierarchia odpadového hospodárstva daná: 

� prevenciou vzniku odpadov 

� znižovaním nebezpečných vlastností odpadov a ak toto nie je možné, tak potom: 

� materiálovým zhodnocovaním odpadov 

� energetickým zhodnocovaním odpadov 
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� bezpečným zneškodňovaním odpadov 

A. Sebestačnosť (na úrovni spoločenstva a ak je možné na úrovni členského štátu). 

B. Najlepšie dostupné technológie nevyžadujúce nadmerné náklady (BATNEEC) – 

(maximálna možná redukcia emisií všetkých druhov, šetrenie surovinových zdrojov). 

C. Blízkosť (odpad by mal byť zneškodnený tak blízko ku zdroju ako je to optimálne 

možné). 

D. Zodpovednosť výrobcu (výrobca, resp. distribútor výrobku musí byť zainteresovaný do 

riadenia konečného štádia životného cyklu ním vyrábanej distribuovanej látky, zložky, 

prípravku alebo výrobku počas ich životnosti až po konečné štádium, kedy sa stávajú 

odpadom). 

Okrem týchto základných princípov je potrebné zjednotiť sa s cieľmi, ktoré 

definovala EÚ nasledovne: 

� jednotné definovanie odpadov vo všetkých členských štátoch 

� podpora ”čistých” výrobkov, najmä s využitím hodnotenia  životného cyklu 

výrobku a environmentálneho  značenia výrobkov 

� posilňovanie využitia ekonomických nástrojov 

� riadenie prepravy odpadov 

� ochrana životného prostredia a vnútorný trh (zabezpečenie rovnováhy medzi 

potrebou ochrany životného prostredia na vysokej úrovni a potrebou správneho 

riadenia, ktoré zabezpečí funkciu interného trhu). [13] 

 3.1 Platné zákony 

Podľa platných právnych predpisov majú všetci obyvatelia pri nakladaní s odpadmi 

určité povinnosti. Tie sa musia dodržiavať. Tieto povinnosti majú aj pôvodcovia odpadov, 

jednotlivé obce, prevádzkovatelia zariadení určených k zberu alebo výkupu odpadov a 

prevádzkovatelia skládok.  

3.1.1 Právna úprava odpadov 

• Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   

zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č.  

393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z. 
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z.,  zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. , zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 

587/2004 Z. z.,   zákona č. 733/2004 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 

Z.z., zákona č.571/2005 Z.z.  a zákona č. 127/2006 Z. z.  

• Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. 

z.  

• Zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení 

zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné 

limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania 

odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity 

pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, 

materiálov a látok  

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z o vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., vyhlášky č. 128/2004 

Z. z. a vyhlášky č. 599/2005 Z.z. 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.  a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.  

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých 

požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky MŽP SR č. 227/2007 Z.z. 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. 

autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb 

oprávnených na vydanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb 

v znení vyhlášky č. 209/2005 Z. z.  

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. 

z o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, 

materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, 

a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu 

v znení vyhlášky č. 359/2005 Z.z.  
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• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 135/2004 Z. z. 

o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 208/2005 Z. z. 

o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroopadom 

• Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 60/1995 Z.z.  o pristúpení Slovenskej 

republiky k Bazilejskému dohovoru  o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez 

hranice štátov  a ich zneškodňovaní. 

• Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu č. 

1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov 

• Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 593/2004 Z.z. o uzavretí 

Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach 

Právna úprava  obalov 

• Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 

443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č. 733/2004 Z.z. 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné 

limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo 

vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.  

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o 

zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za 

ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly 

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých 

ustanovení zákona o obaloch  

Najdôležitejšie povinnosti sú uvedené v zákone 223/2001 Z.z. a všeobecnom 

záväznom  nariadení č. 147/2005. 

3.1.2 Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ ustanovuje práva a povinnosti 

orgánov mesta, právnických a fyzických osôb produkujúcich odpad a podnikajúcich v 

oblasti nakladania s odpadmi a drobným stavebným odpadom. 
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3.1.3 Zhromažďovanie, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu 

1. Zhromažďovanie a triedenie komunálneho odpadu zabezpečujú vlastníci, 

správcovia a užívatelia objektov, obytných a rodinných domov a všetkých prevádzok, pri 

ktorých činnosti vzniká komunálny odpad. V prípade vzniku nového subjektu, ktorému 

vznikajú povinnosti podľa zákona o odpadoch a tohto všeobecného nariadenia, platí 

oznamovacia povinnosť, ktorú je subjekt povinný splniť písomným oznámením 

Mestskému úradu v Prešove v lehote do 15 dní od jeho vzniku. 

2. Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území mesta, ako aj s 

drobným 

stavebným odpadom, ktorý vznikol na území mesta, zodpovedá mesto. 

3. Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje mesto Prešov 

prostredníctvom právnických a fyzických osôb podnikajúcich v zmysle živnostenského 

zákona na základe uzatvorenej zmluvy s mestom Prešov. 

4. Firma, ktorá má s mestom zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho 

odpadu podá 1x ročne občanom písomne správu o nakladaní s komunálnym odpadom. 

Článok 4 

1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou -

podnikateľom a produkuje ročne viac ako 500 kg nebezpečných odpadov, alebo 10 t 

ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva. 

2. Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je 

povinný prihliadať pri tvorbe svojho programu na program odpadového hospodárstva 

mesta. 

3. K schváleniu programu odpadového hospodárstva pôvodcu je potrebné 

vyjadrenie mesta. 

 

Článok 5 

1. Spôsob zhromažďovania, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu 

z územia mesta. Prešov je súčasťou „Programu odpadového hospodárstva mesta Prešov“, 



24 
 

ktorý je základným a záväzným koncepčným dokumentom v oblasti nakladania s 

komunálnym odpadom mesta. 

2. Komunálny odpad je možné zhromažďovať len v určených zberných nádobách, 

ktoré sú majetkom mesta, resp. právnickej a fyzickej osoby, s ktorou má mesto zmluvu o 

odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu. 

3. Zberné nádoby na zhromažďovanie komunálneho odpadu sú umiestnené na 

miestach určených poverenými právnickými osobami a fyzickými osobami tak, aby boli 

ľahko prístupné zbernými vozidlami, aby neboli prekážkou v doprave a aby nespôsobovali 

hygienické a estetické závady. 

4. Do zberných nádob možno ukladať len komunálny odpad špecifikovaný v článku 

2 ods. 2 a 3 tohto Všeobecne záväzného nariadenia. Nie je dovolené do zberných nádob 

sypať horúci popol, škvaru a polievať ich vodou. Ďalej nie je dovolené ukladať do 

zberných nádob zeminu, biologický rozložiteľný odpad zo zelene, stavebnú suť, kamene, 

tekutý odpad, uhynuté zvieratá, veľkorozmerný odpad, drobný stavebný odpad horľavý a 

výbušný odpad, ukladať odpad mimo nádoby, alebo používať zberné nádoby na iné účely. 

a) Zhromaždený komunálny odpad zo zberných nádob odvážajú poverené právnické 

a fyzické osoby na základe uzatvorenej zmluvy s mestom pravidelne v určené dni, 

najmenej však 1 krát za 7 dní. 

b)  Neuskutočnenie odvozu odpadu z dôvodu jej zneprístupnenia neoprávňuje jej 

užívateľa požadovať náhradný odvoz. 

c)  V prípade nedostupnosti zberného vozidla k miestu stanovištia zberných nádob, 

môže prepravca prechodne alebo trvalo zmeniť spôsob zberu odpadu pre uvedené 

stanovište, zmeniť stanovište alebo sústrediť viac nádob na jedno určené stanovište, 

po odsúhlasení s mestom. 

5. Poverené právnické a fyzické osoby zabezpečujú mimoriadny odvoz 

zhromaždených komunálnych odpadov mimo určené dni, ak: 

-  je zhromaždený domový odpad, ktorý nie je povolené odkladať do zberných nádob, 

-  je zberná nádoba preplnená a preťažená pred určeným dňom a hrozí jej poškodenie, 

-   domový odpad nie je riadne pripravený na odvoz, 

-  pôvodca odpadu má špecifické požiadavky na poverené právnické a fyzické 

osoby a odvoz. 
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6. Mimoriadny odvoz komunálnych odpadov sa vykonáva na náklady 

objednávateľa. 

7. Prevzatím komunálneho odpadu na odvoz sa tento stáva majetkom mesta. 

8. Každá právnická a fyzická osoba oprávnená k podnikaniu na území mesta a 

fyzické osoby (občania), pri činnosti, ktorej vzniká komunálny odpad, sú povinné tento 

odpad separovať a zapojiť sa v dobe zavedenia do separácie podľa podmienok určených 

mestom. 

9. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov v meste Prešov môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s mestom. 

10. Ak ten, kto vykonáva zber a prepravu zistí, že u právnických a fyzických osôb 

produkujúcich komunálne odpady /okrem bytových domov/ sa v zbernej nádobe 

nachádzajú odpady, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, nebude táto nádoba 

vyprázdnená. Po upozornení je pôvodca odpadu povinný obsah zbernej nádoby odstrániť 

na svoj náklad. 

Článok 6 

1. Komunálny odpad z katastrálneho územia mesta Prešov sa zneškodňuje 

uskladnením na regionálnu skládku komunálneho odpadu. V súlade so „Zmluvou o 

skladovaní tuhého domového odpadu“ uzavretou mestom Prešov. 

2. Na skládku možno ukladať len odpad, ktorý odpovedá zoznamu odpadov ako 

súčasti schváleného prevádzkového poriadku skládky mimo biologického odpadu zo 

zelene. 

3. Odpad z mestskej verejnej zelene a ostatnej zelene sa zhodnocuje v stredisku 

Cemjata. 

4. Drobný stavebný odpad mesto zneškodňuje na stredisku Cemjata v  súlade s 

článkom 2 ods. 8 

5. Akumulátory od občanov je možné uložiť na odberných miestach – určených 

čerpacích staniciach PHM a na zberných dvoroch. 

6. Zber objemného odpadu /ide najmä o starý nábytok, vane, umývadla, bytové 

jadra, dvere, okna/ od občanov – je zabezpečený pristavením veľkoobjemových 
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kontajnerov podľa plánu mesta a potrieb lokality – aspoň dva krát ročne. V ostatnom čase 

môžu občania odviesť tento objemný odpad na zberné dvory – Ul. Bajkalská a Ul. Jesenná. 

7. Vyseparované zložky komunálneho odpadu je pôvodca kom. odpadu povinný 

uložiť do špeciálnych, na to určených zberných nádob, pokiaľ sú tieto pristavené v danej 

lokalite. 

8. Zložky kom. odpadu papier, sklo, biologický odpad zo zelene, plasty, 

veľkorozmerný odpad, drobný stavebný odpad, oleje, žiarivky a pod. budú ukladané na 

zberných dvoroch podľa druhov uvedených mestom. 

9. Zvyšky liekov sa ukladajú do špeciálnych zberných nádob umiestnených v 

lekárňach. 

10. Biologický odpad zo zelene môžu občania spracovať, zhodnocovať na svojich 

pozemkoch kompostovaním. Taktiež je možné odpad vyviesť na zberné dvory. 

11. Zber biologického odpadu zo zelene, lístie, konáre, trávu bude od občanov 

zabezpečený iba v rámci IBV. Zber bude realizovaný prostredníctvom vriec, ktoré budú 

podľa časového harmonogramu odoberané firmou, ktorá má zmluvu s mestom. Vývoz 

biologického odpadu z mestskej zelene budú zabezpečovať firmy s ktorými má mesto 

uzavretú zmluvu. 

12. Biologický odpad zo zelene vznikajúci u právnických osôb podnikateľov sú 

pôvodcovia povinní vyviesť na miesta určené mestom. Vývoz zeleného odpadu môžu 

zabezpečiť prostredníctvom firmy, ktorá má zmluvu s mestom a to za odplatu. Odpad 

môžu zhodnocovať taktiež kompostovaním. 

13. Elektrický a elektronický odpad môžu občania ukladať na zberné dvory bez 

poplatku. 

14. Právnické a fyzické osoby podnikatelia môžu elektrický a elektronický odpad 

vyvážať na zberné dvory na základe zaplateného, stanoveného poplatku. 

15. Galvanické články sa ukladajú do zberných nádob umiestnených v obchodných 

sieťach - veľkopredajne.[6] 
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3.1.4 Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu 

1. Každý je povinný: 

- nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN, pritom je 

povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie, 

- zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením a odcudzením. 

- odovzdávať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi a u komunálneho odpadu a 

drobného stav. odpadu majúcu zmluvu s mestom. 

- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste, v prípade zavedenia 

separácie separovať jednotlivé druhy komunálneho odpadu. 

- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov. 

2. Mesto je na plnenie povinností určených § 19, ods. 1 písm. g a h zákona č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch oprávnené požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a 

drobného stavebného odpadu potrebné informácie. 

3. Držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, alebo ten, kto s 

nimi nakladá na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné 

informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi. 

4. Zakazuje sa: 

a) uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom 

v súlade s týmto s týmto VZN, 

b)  zneškodniť odpad, alebo ho znehodnotiť inak, ako v súlade s týmto VZN, 

c)  zhromažďovať a ukladať komunálny odpad na verejných priestranstvách, 

chodníkoch, parkoviskách, zeleni a pri zberných kontajneroch, 

d)  pripravovať odpad k odvozu v deň štátneho sviatku, či usporiadania 

významnej spoločenskej akcie /umiestnenie zberných nádob na komunikáciach 

a verejných priestranstvách,  

e) vyberať komunálny odpad zo zberných nádob za účelom jeho následného 

využívania, 

f)  zneškodňovať biologický odpad zo zelene voľným spaľovaním. 
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5. Ak vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľností zistí, že na jeho nehnuteľností 

bol umiestnený odpad, je povinný oznámiť to bezodkladne Obvodnému úradu ŽP 

v Prešove a mestu Prešov.[6] 

3.2  Výňatok zo Zákona 223/2001 Z.z., § 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 znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

 c)  zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať 

ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými 

predpismi, 28) 

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

zhodnotenie inému, 

 e)  zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné 

zabezpečiť ich zhodnotenie, 

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

zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

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

nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení, 

 h)  ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva, 

 i)  umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) 

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, 29) 

 j) predložiť na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu doklady preukazujúce 

spôsob nakladania s odpadmi, 
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 k) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve (§ 73), 

 l) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom 

režime aktívny zušľachťovací styk 25) alebo ich vývoz podľa štvrtej časti tohto zákona, 

 m) zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu, 

 n) na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu 

životného prostredia 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 vykúpiť, 

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

množstve odpadov od nich prevzatých alebo vykúpených, 

 d) farebné kovy alebo iný kovový odpad pochádzajúci zo súčiastok a častí 

zariadení z koľajových vedení, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, koľajových 

vozidiel a výstroja tratí javiace znaky, že z takýchto zariadení pochádzajú, vykupovať iba 

od prevádzkovateľov dráh a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom 

základe, 

 e) farebné kovy alebo iný kovový odpad pozostávajúci z dopravných značiek a 

dopravných zariadení alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, vykupovať iba od správcov 

pozemných komunikácií a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom 

základe. 
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    (4) Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza 

s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu  

rovnako ustanovenia odseku 1 písmen b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 

písm. i). 

    (5) Na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, sa ustanovenia odsekov 1 až 3 

nevzťahujú s výnimkou prípadu podľa odseku 4. 

    (6) Ak je držiteľom odpadov osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo 

vlastnú potrebu (ďalej len "dopravca"), vzťahujú sa na neho pri preprave odpadov iba 

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

    (7) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. p), je 

oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. f), ak ide o 

odpad vhodný na využitie v domácnosti ako materiál, palivo alebo iná vec určená na 

konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu a odpadu uvedeného v § 43; konečnou 

spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto 

postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1  písm. d) až f). 

Ustanovenia osobitných predpisov 30a) nie sú postupom podľa tohto odseku dotknuté. 

    (8) Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 7, je povinná s ním 

zaobchádzať spôsobom a na účel podľa odseku 7; po jeho prevzatí od držiteľa odpadu 

podľa odseku 7 sa táto vec nepovažuje za odpad. 

    (9) Plnenie povinností držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri servisných 

prácach, čistiacich prácach alebo udržovacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste 

podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo 

fyzickej osoby - podnikateľa, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, je povinná zabezpečiť 

táto právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ. [2] 
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4. Triedený zber 
Triedený zber spočíva v tom, že obyvatelia mesta triedia odpady vyprodukované 

v domácnosti do kontajnerov na triedený zber. V posledných rokoch nastalo zlepšenie 

v prístupe ľudí k triedenému zberu a to jednak informovanosťou obyvateľstva pomocou 

miestnych zdrojov, ale aj informovanosťou z televízie, rozhlasu. Uvedomili si, aký 

potenciál sa nachádza v v recyklácii. Taktiež k tomu prispeli aj deti na základných školách, 

ktoré sa už dlhšiu dobu zaoberajú zberom papiera, PET fliaš, tiež bio odpadom na 

kompostovanie. Ale nie vždy sa triedi dostatočne. Dôsledkom nedostatočného triedenia sú 

zvýšené náklady na  skládkovanie a náhradu poškodeného vybavenia. Spracovávať zle 

triedenú surovinu sa nevyplatí. [16] Čím kvalitnejšie budú vstupné suroviny, tým lepšie 

môžu byť výsledky. [21] 

V Prešove sa jednotlivé komodity triedia podľa farieb. Viď obrázok č. 5. 

Odpady sa sústreďujú v miestach  bydliska, v areáloch  firiem, škôl. Takto sa delia 

na jednotlivé zložky: papier, sklo, PET fľaše a podobne. Tu na rad prichádzajú Technické 

služby, ktoré zabezpečujú zvoz takto vytriedených komodít. Tie sú poskytované ďalším 

spracovateľom.  Viď obrázok č. 4. 

 

 

 

Obrázok č. 4 Dotrieďovanie                                                   [4] 
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Obrázok č.5 Nádoby na triedený zber                                                  [23]                                                                            

4.1 Separácia papiera 

Zberový papier patrí medzi veľmi významné druhotné suroviny, ktorý možno 

spracovať. Je vhodnou druhotnou surovinou na výrobu obalových a toaletných papierov, 

na výrobu kartónov a papiera, ktorý nevyžaduje veľmi vysokú kvalitu. Papier tvorí 

približne 20 % z celkovo vytváraného odpadu. Pri výrobe nového výrobku zo zberového 

papiera je možné ušetriť primárnu surovinu (drevo) a neprodukujú sa ekologicky 

problematické chemické látky potrebné na rozklad drevnej hmoty na buničinu (celulózu). 

Šetrí sa aj energia a neznečisťuje sa voda, pretože pri výrobe papiera z druhotných surovín 

spotreba vody a energie predstavuje zlomok oproti výrobe papiera z primárnej suroviny. 

Jedna tona zberového papiera môže nahradiť až 4 m3 drevnej hmoty alebo 110 ton 

zberového papiera nahradí drevo z 1 hektára cca 80 - ročného lesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

V rodinných domoch sa separuje do modrého vreca, v bytových oblastiach do 

modrého kontajnera viď obrázok 6               

Tabuľka č. 4 Papier - Čo triediť a čo nie  

 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Obrázok č. 6 Nádoba na papier [23]                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 

Patrí sem Nepatrí sem 

Noviny 

papier znečistený 
potravinami, olejom 

a ropnými 
produktmi 

Časopisy 
prieklepový 

papier(indigo) 

Knihy vrstvený papier 

Zošity 
použité papierové 
vreckovky, vata 
a výrobky z vaty 

písací papier 
použité jednorazové 

plienky 

Ústrižky 
použité papierové 

utierky 

Prospekty Celofán 

Kalendáre  

telefónne 
zoznamy 

 

obalový 
materiál 

 

papierové 
lepenky 

 

papierové 
a kartónové 

krabice 
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4.2  Separácia plastov 
 

Plasty svojou hmotnosťou tvoria menej než 8% odpadu, no objemovo oveľa viac, 

čo je dôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosť. Sú jedným z 

najhoršie recyklovateľných materiálov, pretože sa na trhu vyskytujú v mnohých podobách. 

Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou kvalitou – plastová fľaša od malinovky sa 

môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky s použiť ako vypchávka do kresiel. Recyklácia 

plastov je možná len po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu získaného 

z odpadového plastu sa líši od vlastností novej suroviny a preto počet recyklácií a aj 

množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený. 

V rodinných domoch sa separuje do žltého vreca, v bytových oblastiach do 

žltého kontajnera viď obrázok 7          
                                                                                                                                  

Tabuľka č. 5 Plasty - Čo triediť a čo nie  

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

  Obrázok č.7 Nádoba na plasty [23] 

 
 

Patrí sem Nepatrí sem 

plastové fľaše od 
prípravkov na 

ošetrenie a ochranu 
rastlín 

kovové uzávery 
z fliaš 

plastové uzávery 
plastové obaly 

kombinované so 
sklom, kovom 

plast. fľaše od 
čistiacich 

a hygienických 
potrieb 

plastové obaly od 
motorového oleja 

a ropných produktov 

plastové fľaše od 
nápojov (PET fľaše) 

plasty silne 
znečistené zeminou, 
olejom, potravinami, 

farbou 

plastové fľaše od 
octu, potravinového 

oleja, sirupu 

polystyrénové tácky, 
obaly, výrobky 
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4.3  Separácia skla 

Obalové sklo sa uplatňuje predovšetkým v potravinárskom priemysle a odpadom sa 

stáva predovšetkým u občanov, ktorí skonzumujú obsah skleneného obalu a následne sa ho 

potrebujú zbaviť. Recyklácia sklenených obalov patrí k tým najekologickejším. Nie všetky 

obalové materiály majú totiž takú vlastnosť ako sklo, že ich je možné stopercentne 

recyklovať bez ujmy na kvalite výsledného produktu. Znamená to, že aj po nespočetnom 

opakovanom vstupe do výroby ako druhotnej suroviny je možné znovu fľaše a iné 

sklenené výrobky vyrábať z rovnakými úžitkovými vlastnosťami, vrátane zdravotnej 

nezávadnosti. 

V rodinných domoch sa separuje do zeleného vreca, v bytových oblastiach do 

zeleného kontajnera viď obrázok 8               
                       

Tabuľka č. 6 Sklo - Čo triediť a čo nie  

                                 

 

 

 

 

 

           Obrázok č. 8 Nádoba na sklo [23] 

 

 

Čo áno Čo nie 

sklenené obaly 
rôznej farby bez 

kovových 
uzáverov 

sklo silne znečistené 
zeminou, olejom, 

potravinami, farbou 

dekoratívne 
a tabuľové sklo 

Porcelán 

sklenené poháre 
z konzervovaných 
potravín(zelenina, 

kompót, detská 
výživa, 

pochutiny, káva) 

Zrkadlá 

 Obrazovky 
 Žiarivky 
 Výbojky 
 Žiarovky 
 Autosklo 
 kovové uzávery fliaš 
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4.4  Separácia kovových obalov 

Kovové obaly tvoria takmer 5% komunálneho odpadu. Ako miesta pre zber okrem 

iného fungujú výkupne surovín a zberné dvory. Ich recyklácia je takmer neobmedzená, ich 

znovu použitie ušetrí cez 60 % energie a primárnych surovín. Výroba nových kovových 

obalov je energeticky veľmi náročná a ich ťažba značne poškoduje prírodu. 

V rodinných domoch sa separuje do hnedého vreca, v bytových oblastiach do 

hnedého kontajnera viď obrázok 9               

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                             

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Obrázok č. 9 Nádoba na                       
           kovové obaly [23] 

 

 

 

Patrí sem Nepatrí sem 
kovové uzávery 

a konzervy bez obsahu 
obaly obsahujúce 
výbušniny a jed 

kovové plechovky od 
piva a nealko 

obaly obsahujúce toxické 
látky 

kovové kuchynské 
potreby (príbory, poháre, 

mlynčeky, taniere, 
hrnce, tácky, mixér, 

kávovar) 

 

kovové súčiastky  

rôzne výrobky (zámky, 
kľúče, náradie a nástroje 

 

kovové zariadenia 
a vybavenie domácnosti 
(sporáky, šijacie stroje, 

vane) 

 

kovové ploty, rúry  

kovové 
poľnohospodárske 

záhradné vybavenie 
(fúrik, lopata, hrable, 

pluh, sekačka) 
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4.5  Separácia viacvrstvových kombinovaných materiálov 

(Tetrapak, Elopak, Tetrabrik, Purepak atď.) Sú zložené z viacerých vrstiev rôznych 

materiálov. Najrozšírenejším viacvrstvovým obalom sú škatuľové obaly na nápoje. Sú 

zložené z 2 - 7 vrstiev plastu, papiera, pre trvanlivé výrobky sa pridáva aj hliníková vrstva. 

Firmy vyrábajúce tieto obaly síce uvádzajú, že ich obaly sa dajú recyklovať, no výrobky z 

tohto recyklátu sú zväčša nie veľmi hodnotné, je o ne slabý záujem. Kombinované obaly 

sú typickým jednorazovým obalom, ktorý výrazne prispieva k zaťažovaniu životného 

prostredia odpadmi. 

V rodinných domoch sa separuje do hnedého vreca, v bytových oblastiach do 

hnedého kontajnera viď obrázok 10              

                                                                                                                                  
Tabuľka č. 8 VKM - Čo triediť a čo nie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 

          Obrázok č.10 Nádoba na VKM [23] 
                                                                                                                                       

 

4.6 Bio odpad 

Bio odpad (odpad zo záhrad – tráva, lístie, odrezané časti vetiev, opadané ovocie, 

zvyšky zeleniny) sa zberá pomocou čiernych vriec. V separačných kalendároch, ktoré 

obyvatelia rodinných domov dostali sú vyznačené dni zvozu bioodpadu tmavozelenou 

farbou. Pracovníci chodia v deň zberu bioodpadu na určenú lokalitu, vrece s bioodpadom 

vysypú a vrátia naspäť. Ak občania majú vrece poškodené, môžu si dať bioodpad do 

vlastných vriec, vývoz im bude zrealizovaný. V rámci sezónneho upratovania budú aj 

naďalej pristavované veľkoobjemové kontajnery (VOK) pre BIO odpad, ako aj objemný 

odpad. Mimo kalendára môžu občania BIO odpad doniesť na zberné dvory Technických 

služieb mesta Prešov na uliciach Jesenná 3 alebo Bajkalská 33. 

Patrí sem Nepatrí sem 

krabicové obaly 
od mlieka 
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obsahujúce 

výbušniny a jed 

krabicové obaly 
od 
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obaly 
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toxické látky 
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4.7 Objemný odpad  

Medzi objemný odpad patrí najmä starý nábytok, vane, umývadlá, dvere, okná. Pre 

zber objemného odpadu sme v meste Prešov vytvorili dva zberné dvory, na uliciach 

Jesenná č. 3 (areál Technických služieb a. s.) a Bajkalská 33 (areál Technických služieb 

a.s.), kde sú pristavené VOK–y a označené pre jednotlivé druhy odpadov. (obrázok 11) 

Občan tento odpad môže doviesť na spomínané zberné dvory počas služby, kde od neho 

odpad prijme a zaeviduje zodpovedná osoba a určí, kde má odpad uložiť. 

                                                      

 

 

 

 

                                          

                                        Obrázok č. 11 Auto s VOK – om [5] 

4.8 Elektrický a elektronický odpad 

Medzi elektrický a elektronický odpad patria predovšetkým chladničky, mrazničky, 

práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, 

mikrovlnné rúry, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, vysávače, žehličky, 

hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary, osobné počítače, notebooky, tlačiarne, 

kopírovacie zariadenia, rozhlasové prijímače, televízne prijímače, videorekordéry, hi - fi 

zariadenia. Pre zber elektronického odpadu sú v meste Prešov vytvorené dva zberné dvory 

na uliciach Jesenná č. 3 a Bajkalská 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

4.9 Značky na obaloch 

 Všetky obaly sú vyrobené z

z akého materiálu je obal vyrobený. Preto sa na obaloch nachádzajú rôzne zna

nás informujú, ako máme s

 

Šípky s číslom alebo skratkou nás informujú o materiáli, z ktorého je obal vyrobený.

Tabuľka č. 9 Najčastejšie skratky

Papier  

Vlnitá lepenka 

Hladká lepenka 

Biele sklo 

Zelené sklo 

Hnedé sklo 

Oceľ 

Hliník  

Drevo  

Polyethylentereftalát 

Polypropylén 

Polystyrén  

Polyetylén (rozvetvený)   

Polyetylén (lineárny)  

Kombinovaný obal 

Nápojový kartón 

 

 

Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme hodi
odpad. 
 

Logo zelený bod na obaloch výrobkov

rozvoji systému zeleného bodu. Na Slovensku ho prevádzkuje spolo

a.s. [7] 

 
 
 
 
 

 

Všetky obaly sú vyrobené z nejakého materiálu a niekedy je obtiažné zisti

akého materiálu je obal vyrobený. Preto sa na obaloch nachádzajú rôzne zna

nás informujú, ako máme s takýmto obalom naložiť. 

íslom alebo skratkou nás informujú o materiáli, z ktorého je obal vyrobený.

častejšie skratky 

PAP 22 

PAP 20 

PAP 21 

GL 70 

GL 71 

GL 72 

FE 40 

ALU 41 

FOR 50 

PET 1 

PP 5  

PS 6  

 LDPE 4  

HDPE 2  

C/ 
obal je vyrobený z viacerých  materiálov a ten za lomítkom 

prevláda 

C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal, kde prevláda papier

m znamená, že použitý obal máme hodiť do príslušnej

Logo zelený bod na obaloch výrobkov  informuje, že spoločnosť participujete na 

rozvoji systému zeleného bodu. Na Slovensku ho prevádzkuje spoločnosť

39 

niekedy je obtiažné zistiť, 

akého materiálu je obal vyrobený. Preto sa na obaloch nachádzajú rôzne značky, ktoré 

íslom alebo skratkou nás informujú o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. 

viacerých  materiálov a ten za lomítkom 

81 a 84 kombinovaný obal, kde prevláda papier 

príslušnej nádoby na 

ť participujete na 

čnosť ENVI – PAK, 
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Záver 
Predkladám prácu, v ktorej sa zaoberám problematikou odpadov jednak všeobecne 

v náčrte jej definovania, platného legislatívneho rámca a spôsobov riešenia  likvidácie, 

resp. recyklácie odpadových produktov pre budúce obdobia. V nadväznosti na všeobecnú 

časť sa venujem konkretizácii riešenia danej problematiky v meste Prešov, ktoré je mojim 

bydliskom. 

Podľa môjho názoru sú najväčšími problémami, ktoré bránia vyššiemu zapojeniu 

obyvateľstva do separovaného zberu slabá finančná motivácia na separáciu, vysoké 

náklady na jeho zavádzanie, anonymita separovaného zberu a nízke environmentálne 

vedomie a správanie obyvateľstva. Ale do budúcna sa počíta s tým, že domácnosti, ktoré 

budú poctivo separovať a objem ich komunálneho odpadu sa u nich zníži, môžu počítať 

s nižšími poplatkami za odvoz. 

Naštudovanie  uvedeného problému ma priviedlo k hlbšiemu zamysleniu sa nad 

otázkami  riešenia odpadov a tiež  k otázkam hrozby znečisťovania životného prostredia. 

Dospela som k poznaniu, že téma odpadov nepatrí k lákavým témam v spoločnosti, pretože 

zvykne "smrdieť" nielen v zmysle svojho obsahu, ale hlavne z dôvodu podceňovania ich 

likvidácie zo strany bežných občanov. Dôkazom toho sú "divoké" skládky, zahádzané 

potoky či znečistené okraje lesov, ktorých "zriaďovatelia", resp. znečisťovatelia si vôbec 

neuvedomujú dopad na životné prostredie - hlavná vec, že tá skládka nie je na ich dvore... . 

Na základe uvedeného sa domnievam, že na to, aby bol problém odpadov či jeho 

separovaného zberu efektívny treba vynaložiť ešte veľké úsilie na to, aby ľudia pochopili, 

že odpady nie sú len vecou odborníkov, ale nevyhnutne každého jednotlivca, ktorý žije na 

území mesta, resp. regiónu, ak chceme zachovať krásu prostredia, ktoré nás zatiaľ 

obklopuje. 

V tejto súvislosti sa domnievam, že stojí za to študovať tento odbor, lebo práve táto 

profesionalizácia mi umožní  prispieť  v budúcnosti k pozitívnejším riešeniam 

problematiky odpadov. 
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Zoznam skratiek 
 
atď  - a tak ďalej 

a.s.   - akciová spoločnosť 

EÚ  - Európska únia 

KBV  - komplexná bytová zástavba 

KO  - komunálny odpad 

MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

SR  - Slovenská republika 

TSMP a.s. - Technické služby mesta Prešov, akciová spoločnosť 

VKM  - viacvrstvové kombinované materiály 

VOK  - veľkoobjemný kontajner 

VZN  - všeobecné záväzné nariadenie 

Z.z.  - Zbierka zákonov 
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Prílohy 
 

Príloha  A  

1. CD médium, bakalárska práca v elektronickej podobe 

Príloha  B 

2.  Separačný kalendár 
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Príloha 2  
 
      Separačný kalendár na rok 2008, lokalita 1 
 

papier plasty kov + VKM sklo bio odpad papier - bio odpad plasty - bio 
odpad sklo - bio odpad 
 
Január                                                                                                                       Február 
Po Ut St Št Pi So Ne  Po Ut St Št Pi So Ne 

    1 2 3 4 5 6          1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31        25 26 27 28 29     

Marec Apríl  
Po Ut St Št Pi So Ne  Po Ut St Št Pi So Ne 
          1 2    1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30         
31              

Jún Máj  

 
 
 

Po Ut St Št Pi So Ne  Po Ut St Št Pi So Ne 

      1 2 3 4              1 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 
26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28 29 

Júl 

 30             
 

August 
 
 

Po Ut St Št Pi So Ne  Po Ut St Št Pi So Ne 

  1 2 3 4 5 6          1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31        25 26 27 28 29 30 31 
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September 

  
 
Október 

 
 

Po Ut St Št Pi So Ne  Po Ut St Št Pi So Ne 

1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 
29 30            27 28 29 30 31     

November 

 

December 
 
 

Po Ut St Št Pi So Ne  Po Ut St Št Pi So Ne 

          1 2  1 2 3 4 5 6 7 

3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 
10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 

17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 
24 25 26 27 28 29 30  29 30 31         

 
 
 


