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ABSTRAKT 
 
 

Tématem mé diplomové práce je současná problematika odpadového hospodářství 

ve městě Prešov a možnosti jejího zlepšení. 

 

 Práce je rozdělená do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části popisuji 

platnou legislativu SR a současný stav nakládání s komunálním odpadem ve městě Prešov. 

V praktické části vyhodnocuji anketu s občany města Prešov v oblasti současného sběru a 

separace odpadů. Diskuse a závěr jsou zaměřeny na výsledky zjištěné v anketě. 

 

Klíčové slova: odpadové hospodářství, separace odpadů, Slovenská republika, Prešov 

 

 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the current issue of waste management in the city of 

Prešov and its potential for improvement. 

            The thesis is divided into two parts, theoretical and practical ones. The theoretical 

part describes the existing valid legislation in the Slovak Republic and the current situation 

of municipal waste disposal in the city of Prešov. The practical part comprises an evaluated 

survey with the citizens of Prešov concerning the current collection and sorting of waste. 

The focus on the results obtained from the survey is in the discussion and conclusion. 

Key words: Waste management, waste separation, Slovak republic, Prešov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam zkratek 
 
BA – Bratislavský kraj 

BB – Banskobystrický kraj 

BRO – biologicky rozložitelný odpad 

CEE – Central and Eastern Europe 

EEA – European Environmental Agency’s 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

EUR – euro 

EUROSTAT – Evropský statistický úřad 

I – inertní odpad 

KE – Košický kraj 

km – kilometr 

kPa – kilo pascal 

MHD – městská hromadní doprava 

MÚ – Městský úřad 

MŽP SR – Ministerství životního prostředí Slovenské republiky 

N – nebezpečný odpad 

NR – Nitriansky kraj 

NR SR – Národni rada Slovenské republiky 

O – ostatní  

PE – polyester 

PET – polyethylenteraftalát 

PO – Prešovský kraj 

POH SR – Program odpadového hospodářství Slovenské republiky 

PP – polypropylen 

PS – polystyren 

PVC – polyvinylchlorid 

resp. – respektivě 

SKK – slovenská koruna 

SKO – spalovna komunálních odpadů 

SNR – Slovenská národni rada 



SOZZ – spalovna odpadů ze zdravotnictví 

SPO – spalovna průmyselního odpadu 

SR – Slovenská republika 

ŠÚ SR – Statistický úřad Slovenské republiky 

TDO – tuhý domovní odpad 

t.j. – to jest 

TKO – tuhý komunální odpad 

TN – Trenčiansky kraj 

TSmP a.s. – Technické služby města Prešov akciová společnost 

TT – Trnavský kraj 

ul. – ulice 

VKM – vícevrstvé kombinované materiály 

VZN – obecně závazní nařízení 

ZA – Žilinský kraj 

ZnSO – zařízení na spalování odpadů 

Z.z. – sbírka zákonů 
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
 Životní prostředí je v poslední době často používaným pojmem a jeho problémy 

jsou předmětem zájmu celé společnosti. Problémy životního prostředí jsou spojeny 

s nadměrným růstem populace, která zvyšuje spotřebu v oblasti obnovitelných a 

neobnovitelných zdrojů. S rostoucí životní úrovní se zvyšuje výroba a úměrně s ní se 

produkuje větší množství odpadů v průmyslu, ve zdravotnictví nebo školství, ale hlavně 

také v domácnostech. Abychom si tedy uchovali zdravé životní prostředí, je nutné, aby 

každý jednotlivec věděl, jak se zachovat a co má dělat už při prvním setkání s odpadem. 

K tomu velkou měrou přispívá i separace odpadů. 

 

 Separace a nakládání s komunálním a nebezpečným odpadem jsou dány obcím jako 

zákonná povinnost dle zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Podle zmíněného 

zákonu si každá obec může samostatně stanovit vyhlášku o systému hromadění, sběru, 

přepravě a odstraňování odpadů, které vznikly na jejím katastrálním území. 

 

 Cílem mé diplomové práce je zhodnotit současný stav  nakládání s komunálním 

odpadem ve městě Prešov a zároveň zjistit názor občanů na sběr a separaci odpadů v místě 

jejich bydliště. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 
 V teoretické části mé diplomové práce jsem se snažila o co nejlepší přiblížení 

současné problematiky odpadového hospodářství nejen ve městě Prešov, ale také na celém 

Slovensku a ve vybraných zemích EU, které se Slovenskem sousedí. Informace použité 

v této části práce jsem získala na Městském úřadě města Prešov, v Technických službách 

města Prešov, a.s., z odborné literatury a z elektronických informačních zdrojů. 

 

 Úvodní kapitola diplomové práce se zabývá vysvětlením základních pojmů 

odpadového hospodářství, a také vymezením základních pojmů, které jsou definovány 

zákonem NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.   

 

 Po vysvětlení základních pojmů jsem se v další kapitole zaměřila na samotnou 

separaci odpadů. V této části popisuji jednotlivé recyklované složky odpadu, spolu se 

stručným popisem technologie jejich recyklace. 

  

 Následující kapitola popisuje situace v jednotlivých státech EU, které sousedí se 

Slovenskou republikou. Tyto státy jsem vybrala záměrně, pro lepší porovnání se situací na 

Slovensku.  

 

Další kapitola diplomové práce řeší situaci dané problematiky na Slovensku, a to 

přiblížením vzniku programu odpadového hospodářství a způsobem jeho financování. 

V daných podkapitolách této části se zabývám způsobem nakládání s odpady 

v jednotlivých krajích Slovenska včetně Prešovského kraje. 

 

 V předposlední kapitole včetně podkapitol jsou uvedené základní informace 

o městě Přešov, spolu s jeho charakteristikou, demografickými údaji a přírodními 

podmínkami.  

 

Poslední kapitola se věnuje současnému stavu odpadového hospodářství ve městě 

Prešov,  nakládání s odpady na jeho území a separačnímu kalendáři, který platí pro občany 

v jednotlivých městských částech Prešova. 
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2.1. Základní pojmy a členění odpadů 
 

Součástí odpadového hospodářství, respektive separace jednotlivých složek 

odpadů, se používá celá řada pojmů, mezi které patří: 

  

Původce odpadu je každý, jehož činností odpad vzniká, nebo ten, kdo vykonává 

úpravu, smíchávání anebo jiné úkony s odpady, kdy jejich výsledkem je změna povahy 

anebo složení těchto odpadů. 

  

Držitelem odpadu je původce odpadu anebo fyzická osoba, anebo právnická 

osoba, u které se odpad nachází. 

 

Odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení a omezování vzniku 

odpadů a snižování jejich nebezpečnosti pro životní prostředí a nakládání a odpady 

v souladu se zákonem o odpadech. 

 

Nakládání s odpady je sběr odpadů, přeprava odpadů, zhodnocování odpadů 

a zneškodňování odpadů včetně péče o místo zneškodňování. 

 

Zhodnocování odpadů jsou činnosti vedoucí k využití fyzikálních, chemických 

anebo biologických vlastností odpadů (např. regenerace rozpouštědel, recyklace, 

regenerace kyselin a zásad, úprava půdy a pod.). 

 

Zneškodňování odpadů je také nakládání s nimi, které nezpůsobuje poškození 

životního prostředí anebo ohrožení zdraví lidí. 

 

Sběr odpadů je shromažďování, třídění anebo smíšení odpadů za účelem jejich 

přepravy. 

 

Shromažďování odpadů je dočasné uložení odpadů před dalším nakládáním 

s nimi. 
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Třídění odpadů je dělení odpadů podle druhu anebo oddělování složek odpadů, 

které je možno po oddělení zařadit jako samostatné druhy odpadů. 

 

Skládkování odpadů je ukládání odpadů na skládku odpadů. 

 

Skladování odpadů je shromažďování odpadů před některou z činností 

zhodnocení odpadů anebo zneškodňování odpadů. 

 

Nebezpečné odpady jsou také odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných 

vlastností (např. výbušnost, oxidovatelnost, vysoká hořlavost, dráždivost, toxicita, 

karcinogenita, leptavost, infekčnost, mutagenita, ekotoxicita a pod.) 

 

Komunální odpady jsou odpady z domácností vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob a odpady podobného charakteru vznikající při činnosti 

právnických osob anebo fyzických osob – podnikatelů, jako i odpady vznikající při 

činnosti obce při čištění veřejných komunikací a prostranství, které jsou ve správě obce 

a při údržbě veřejné zeleně včetně parků a hřbitovů. 

 

Tuhé komunální odpady (TKO) jsou odpady tuhého a polotuhého skupenství, 

organického i anorganického původu, pocházející z oblasti bydlení občanské vybavenosti – 

tj. ubytování, stravování, maloobchodu, služeb, školství a výchovy, kultury a nemocnic. 

 

Tuhé domovní odpady (TDO) – tento odpad vzniká v obytných domech. Patří 

sem např. zbytky jídel, použité obaly, odpad z domovních kotelen, použité anebo 

poškozené domácí potřeby atd. 

 

Pouliční odpady – je to tuhý komunální odpad z odpadkových košů, odpady 

a zbytky z tržnic, smetky z ulic a veřejných prostranství. 

 

Odpady ze zeleně – TKO vznikající při údržbě zahrad, sadů, parků, hřbitovů, hřišť, 

alejí atd. 
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Tuhé odpady rekreačních oblastí a dálkových komunikací – jedná se o odpady 

z chat a míst individuální rekreace, rekreačních budov, koupališť a okolí dálnic a železnic. 

 

Skládka odpadů je místo se zařízením na zneškodňování odpadů, kde se odpady 

trvale ukládají na povrchu země anebo do země.Za skládku odpadů se považuje i místo, na 

kterém původce odpadu provádí zneškodňování svých odpadů a v místě výroby (interní 

skládka), jakož i místo, které se trvale, tzn. déle než jeden rok, používá na dočasné uložení 

odpadů.Za skládku odpadů se nepovažuje zařízení, kde se ukládají odpady za účelem jejich 

přípravy před další přepravou na místo, kde se budou upravovat, zhodnocovat anebo 

zneškodňovat, když čas jejich uložení před jejich zhodnocením anebo úpravou nepřesahuje 

zpravidla tři roky, anebo před jejich zneškodněním nepřesahuje jeden rok. 

 

Odpady členíme podle podstaty na: 

- látkové (tuhé, kapalné, plynné), 

- radioaktivní, 

- energetické (hluk, teplo). 

 

Podle využitelnosti se odpad klasifikuje následovně: 

- využitelný (využívaný, nevyužívaný), 

- nevyužitelný. 

 

Podle nebezpečnosti dělíme odpad na: 

- nebezpečný odpad, 

- ostatní odpad. 

 

Podle místa vzniku odpad členíme na: 

- odpad rostlinného a živočišného původu, 

- odpad minerálního původu, 

- odpad z úpravy odpadů, 

- odpad z průmyslových technologií, 

- odpad obsahující radioaktivní látky, 

- odpad ze zařízení vodního hospodářství, 
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- komunální odpad a jemu podobné odpady z obchodu a živností, z průmyslu, 

institucí a úřadů [7]. 

 

 

2.1.1. Vymezení základních pojmů podle zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o o 
odpadoch 

 

Odpadem je každá movitá věc, které se její vlastník zbavuje, chce se jí zbavit anebo je 

v souladu se zákonem o odpadech povinen se jí zbavit. Jde hlavně o: 

- výrobky, které neodpovídají požadované jakosti, 

- výrobky po záruční lhůtě, 

- rozlité, ztracené nebo jinak znehodnocené materiály včetně materiálů, zařízení 

a pod., které byly v důsledku nehody znečištěné, 

- plánovanými činnostmi znečištěné nebo znehodnocené materiály (např. odpad po 

čisticích operacích, obalové materiály, kontejnery), 

- nepoužitelné součástky (např. vyřazené baterie, vyčerpané katalyzátory), 

- látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, znečištěná 

rozpouštědla, vyčerpané temperovací soli), 

- odpad z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky), 

- odpad z procesů snižujících znečišťování (např. prach z odsávačů, použité filtry), 

- odpad z obrábění a tvarování (např. třísky ze soustružení, okuje z válcování), 

- odpad z těžby a zpracování surovin (např. báňský odpad, kaly z těžby ropy), 

- znehodnocené materiály (např. oleje znečištěné polychlorovanými bifenyly), 

- jakékoli materiály, látky nebo výrobky, jejichž používání zákon zakazuje, 

- výrobky, pro které už vlastník nemá využití (např. vyřazené předměty 

ze zemědělství, domácností, kanceláří, obchodů), 

- znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které pocházejí z nápravních činností 

týkajících se půdy. 

 

 

2008/2009   6



Anna Kovaľová – Současná problematika odpadového hospodářství ve městě Prešov a možnosti jeho vylepšení 

2.1.2.  Recyklovatelné složky odpadu 
 

Papír 

Papír tvoří 20 % komunálního odpadu. Je to tenký, hladký materiál vyráběný 

zhutněním vlákna. Použitá vlákna jsou obvykle přírodní na bázi celulózy. Nejobvyklejším 

materiálem při výrobě papíru je dřevina z vláknitého dřeva (většinou jehličnaté dřeviny). 

Mohou být použity i jiné rostlinné vláknité materiály např. bavlna nebo konopí. Vstupní 

suroviny se rozvlákňují a získávají se z nich vlákna celulózy, která se dále podle 

požadovaného produktu, čistí a upravují. V papírenském stroji se směs celulózy a vody 

odvodní, slisuje a nakonec vysuší. Z kombinovaných obalů, které obsahují v největším 

zastoupení papír, jsou známé tetrapaky. Jsou to vícevrstvé tepelně upravované obaly, 

jejichž recyklací je možné vyrobit plnohodnotné výrobky (tetrapakové došky, vratné obaly 

apod.) [14].  

Využití kapacit na materiálové zhodnocování papíru vyžaduje zvýšení účinnosti 

separovaného sběru papíru a lepenky, který je rozptýlen především mezi občany. 

Relevantní je podpora účinných sběrových systémů optimalizovaných na dané podmínky. 

Recyklace odpadu z papíru a lepenky v místě vzniku, zabrání případnému znehodnocení 

této suroviny škodlivinami. Papír, jako obalový materiál, musí splňovat závazné limity pro 

recyklaci podle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 220/2005 Z. z. SR, kterým se stanoví 

závazné limity pro rozsah hodnocení odpadů z obalů a rozsah jejich recyklace ve vztahu 

k celkové hmotnosti odpadů z obalů. 

Obrázek 1: Označení papírového odpadu a obalů (vlnitá lepenka, hladká lepenka, papír). 
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Recyklace papíru 

Papír se recykluje velmi dobře, v nezměněné podobě se bohužel nedá recyklovat 

donekonečna, neboť vlákna celulózy se při opakované recyklaci zkracují. I přesto můžeme 

papír recyklovat 5–8krát. Na výrobu kvalitního papíru se používá surovina s dlouhým 

vláknem, na výrobu toaletního papíru lze použít také surovinu s kratším celulózovým 

vláknem, což způsobuje menší mechanickou odolnost. Zkrácená vlákna celulózy resp. 

papírového odpadu, které už není možné znovu zpracovat, lze kompostovat. 

 

I přes velké množství předsudků se z recyklovaného papíru (ale například také 

z bavlněných hadrů, které obsahují celulózu) vyrábějí nejkvalitnější výrobky papírenského 

průmyslu. Vytříděný papír se třídí, následně se rozvlákňuje a dále se zpracovává. 

Konkrétně novinový papír, většina toaletních papírů, ale i například obaly na vajíčka jsou 

vyráběné téměř výhradně z recyklované suroviny. 

 

Vše je vzájemně provázáno. Třídění odpadů, resp. následné využití druhotných 

surovin ve výrobě, ovlivňuje konečnou cenu výrobků. Výrobcům se snižují náklady, což 

v konečném důsledku snižuje ceny pro všechny spotřebitele [10]. 

  

 Do kontejnerů na separovaný papír lze: 

 

- Vhazovat: noviny, časopisy, sešity, knihy, listy, kancelářský papír, papírové sáčky, 

lepenku, krabice z tvrdého papíru.  

 

- Nevhazovat: umělohmotné obaly, vrstvené obaly (voskovaný papír, krabice na 

mléko, obaly na mražené potraviny, krabičky od cigaret), kopírovací papír, špinavý 

či mastný papír [11].  

 

 

 

 

 

 

2008/2009   8



Anna Kovaľová – Současná problematika odpadového hospodářství ve městě Prešov a možnosti jeho vylepšení 

Sklo 

Sklo tvoří 12 % komunálního odpadu. Je to průzračná nebo průhledná beztvará 

látka, která vznikla vychladnutím křemičitanové nebo jiné taveniny. Sklo patří mezi 

druhotné suroviny, které jsou dlouhodobě dobře recyklovatelné. Základní suroviny na 

výrobu skla jsou čistý křemičitý písek, oxid vápenatý, uhličitan sodný nebo draselný a oxid 

hlinitý. Z těchto surovin se připravuje prášková směs nazývaná sklářský kmen, který se 

pak taví ve sklářské peci [14].   

 

K základním složkám kmene se přidávají různé přísady, kterými se sklo čistí, 

zabarvuje nebo zneprůhledňuje. Tekutá sklovina se dále zpracovává foukáním, lisováním 

a litím, ručně nebo pomocí strojů. Takto vzniklé polotovary se mohou dále upravovat 

leptáním, pokovováním, broušením a leštěním dle konkrétního výrobku. 

 

Materiálové zhodnocení skla, především obalového skla, pro které existuje 

dostatečná recyklační kapacita, je třeba podpořit zvýšením účinnosti separovaného sběru 

skla. Recyklaci by bylo vhodné rozšířit i na další typy skla (např. přední skla automobilů). 

V současnosti ale bohužel není známá žadná technologie, která by umožňovala recyklovat 

sklo s jiným složením než má sklo, používáné na obalové účely [3]. 

 

  
Obrázek 2: Označení skleněného odpadu (bílé sklo, zelené sklo, hnědé sklo). 

 

 
 

 

Recyklace skla 

Díky jeho vlastnostem lze sklo používat při přípravě jídel nebo také jako obal. Dá 

se dobře umývat, je pevné a lehce se udržuje v hygienicky přijatelném stavu. Nevýhodou 
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skla je jeho křehkost - lehce se rozbije, jeho střepy mohou pořezat a navíc je poměrně 

těžké. Výhody skla jako materiálu jsou z hlediska skla jako odpadu jeho nevýhodami. Sklo 

se totiž velmi dlouho v přírodě rozkládá (více než 4 000 let). 

 

Jiné je to však při jeho recyklaci. Sklo je možno velmi dobře recyklovat a mimo to, 

některé skleněné obaly jsou vratné a je možné je znova plnit. Sklo se recykluje jako 

surovina, ze které se opět vyrábí plnohodnotný materiál pro další výrobu skla a jeho 

konkrétních výrobků. Přidáním druhotné suroviny do sklářského kmene se při výrobě 

ušetří nejen velké množství energie, ale také vstupních surovin. Kromě toho, sklo je možno 

recyklovat donekonečna, tavením neztrácí své vlastnosti.  

 

Mezi další výhody patří také to, že se vytříděné sklo zpracovává přímo ve 

sklárnách, a proto není nutné budovat speciální zpracovatelské závody. Na druhou stranu je 

důležité, aby mělo vytříděné sklo přesné vlastnosti (např. velikost, barvu či obsah příměsí). 

Při samotném třídění se ze skla na třídící lince oddělují části, které tam nepatří. Dále se pak 

sklo třídí podle barev (proto je jednodušší, je-li sklo čisté) na bílé a barevné sklo. Sklo po 

vytřídění putuje do zařízení, kde se z něj vyrábí surovina pro další výrobu skla a jeho 

konkrétních skleněných výrobků [10].  

 

Do kontejnerů na separované sklo lze: 
 

- Vhazovat: předměty z bílého průhledného skla, nevratné a poškozené lahve, 

sklenice, lahvičky od kosmetiky, střepy, okenní sklo, hnědé a zelené lahve a jejich 

střepy. 

 

- Nevhazovat: víčka, korky, gumy, porcelán, keramiku, zrcadla, drátěné sklo, lahve 

z umělé hmoty [11].  

 

 

Plasty 

Plasty tvoří 7 % komunálního odpadu. Jsou to syntetické nebo polosyntetické 

polymerizační produkty, které jsou složeny z organických kondenzačních nebo 
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přísadových polymerů. Navíc obsahují další látky pro zlepšení vybraných vlastností. 

Vývoj plastů začal použitím přírodních materiálů (např. kaučuku) a následně 

pokračoval použitím chemicky modifikovaných přírodních materiálů. V současnosti 

pokračuje produkcí syntetických molekul, přičemž teoreticky známe tolik druhů plastů, 

kolik je polymerů. Každý druh plastu se navíc vyrábí vlastním způsobem [14]. 

 

Mezi odpady z plastů se řadí také odpady z termoplastů a široká škála odpadů z 

termosetů, tj. polymerů se síťovou strukturou, které nejsou schopny přejít do 

plastického stavu (patří sem např. fenoplasty, aminoplasty, polyestery) [3].  

        

 
Obrázek 3: Označení plastového odpadu a obalů (polyethylentereftalát, polyethylen (lineární), 

polyethylen (rozvětvený), polypropylen, polystyren). 

  

 

 
 
Recyklace plastů 

Recyklace plastů je možná až po velmi důkladném přetřídění, neboť vlastnosti 

granulátu získaného z odpadního plastu se liší v závislosti na vlastnostech nové 

suroviny. Počet recyklací a množství plastových obalů vhodných k recyklaci je proto 

omezený. PE se znovu používá pro výrobu pytlů na odpady, PVC na výrobu tyčí, 

trubek, plastového nábytku. Plastové láhve z PET se mohou vyčistit, rozemlít na malé 

kousky a roztavit. Poté se z nich vyrábějí vlákna na tkaniny a nábytek. Je samozřejmě 

možné zpracovat také smíšené a znečištěné plastové obaly. Ty v tomto případě 

nahrazují těžké topné oleje při výrobě cementu nebo železa. Tato možnost zpracování 
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je ale docela nebezpečná, protože se při ní dostává do ovzduší množství nečistot a 

jedovatých látek [10]. 

 

Do kontejnerů na separovaný plast lze: 
 

- Vhazovat: měkké umělé hmoty - igelitové fólie, sáčky a tašky, umělohmotné 

obaly od potravin - kelímky a lahve, sáčky od mléka. 

 

- Nevhazovat: chemikáliemi a oleji znečištěné obaly, výrobky z tvrdých umělých 

hmot (bakelit, novodur, elektrické svorkovnice, odpadní potrubí), podlahové 

krytiny (linoleum), pěnové umělé hmoty (molitan, pěnový polystyren), vrstvené 

obaly [11].  

 

 

Kovový odpad 

 Kovy tvoří 4 % komunálního odpadu. Třídí se na jednotlivé druhy podle toho, zda se 

používají v domácnostech a nebo jsou obsaženy v obalech výrobků (např. hliník, se po 

separaci různými metodami, zpracovává a využívá jako druhotná surovina při další výrobě 

obalů) [14]. 

 

Vzhledem k mimořádné efektivitě recyklace hliníku je potřeba zavést do praxe 

účinné sběrové systémy na kovové obaly z hliníku a jeho slitin, jenž se využívají na balení 

velmi širokého sortimentu výrobků. I přes nízkou hmotnost (ve srovnání s jinými obaly z 

hliníku a oceli), a tím i malým významem pro plnění limitů zhodnocování kovových obalů, 

je třeba podpořit sběr a zhodnocování rozprašovačů (sprejů), které jsou v současnosti 

používané jako obal pro velmi širokou paletu přípravků různého určení. Mnohé jsou 

přirom nebezpečným odpadem (autokosmetika, farmaceutické preparáty, přípravky pro 

hubení hmyzu). Jde o kombinované obaly náročnější na technologii zpracování nebo 

znehodnocení (aerosolový ventil, ponorná trubka, plastové víčko, hnací plyn nebo zbytky 

náplně) [3].  
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Obrázek 4: Označení kovového odpadu a kovových obalů (ocel, hliník). 

 

 
 

 

Recyklace kovů 

Recyklace kovů je v porovnání s recyklací plastů ekonomicky mnohem 

výhodnější. Čím je kov dražší, např. zlato a stříbro, tím víc se ho oplatí recyklovat. To 

platí i o hliníku, při jeho výrobě z bauxitu se spotřebuje obrovské množství energie. 

 

Výroba oceli do značné míry ovlivnila hospodářský vývoj společnosti. Patří 

mezi nejdůležitější suroviny současnosti, právě díky její schopnosti recyklace. Ve světě 

se více než 40 % oceli získává právě recyklací z druhotných surovin. Vyřazený 

spotřební materiál z plechů a různé domácí spotřebiče, se mohou po roztavení použít na 

výrobu nové oceli stejné kvality. Tímto způsobem se ušetří primární surovina, zkrátí se 

energeticky náročný proces pražení výchozí suroviny, a zároveň se chrání životní 

prostředí. V procesu výroby oceli dochází k úniku kovů (např. zinek z konvertoru), 

ušlechtilejší kovy (např. cín, měď, nikl) se ale v tavenině udrží. Ocelárny jsou proto 

vybavené zařízeními na zachytávání prachu a sublimujících prvků tak, aby se tyto 

prvky mohly při výrobě oceli opět využít. Prach a nežádoucí prvky se zachytávají na 

filtrech pomocí protiemisních zařízení. Zinek a prach se briketuje a opět recykluje pro 

výrobu oceli [10]. 

 

Do kontejnerů na separovaný kov lze: 

 

- Vhazovat: čistý alobal, hliníkové plechovky od nápojů, hliníkové obaly od 

sýrů, čokolád, jogurtu, konzervy, ocelové plechovky od nápojů, kovové tuby od 

past, kovové součástky, dráty a kabely, staré nádobí, obaly ze sprejů. 
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- Nevhazovat: nekovový odpad, vrstvené fólie s kovovou vrstvou (krabice od 

mléka, sáčky od polévky nebo nápojů) [11]. 

 

 

Biologicky rozložitelné odpady 

Biologicky rozložitelný odpad tvoří 40 – 45 % komunálního odpadu. Nejstarší 

metoda zhodnocování biologicky rozložitelného odpadu spočívá v kompostování, jehož 

výsledkem je vznik přírodního hnojiva. Využití je možné ve větším i menším množství, 

v zemědělství i na vlastní zahrádce. Biologicky rozložitelný odpad je druh odpadu, 

který se rozloží v přírodě bez negativních vlivů na životní prostředí. Vyprodukovaný 

biologicky rozložitelný komunální odpad se ukládá na skládky komunálních odpadů. 

Jeho ukladání s ostatními složkami komunálního odpadu negativně ovlivňuje ostatní 

skládkované složky odpadu, a tím i životní prostředí [14]. 

 

Nedostatečnou úroveň materiálového zhodnocování biologicky rozložitelných 

odpadů je třeba řešit s využitím nejnovějších poznatků o možnostech aplikace 

aerobních a anaerobních procesů ve vztahu k odpadům ze všech relevantních 

průmyslových a komunálních zdrojích. V komunální oblasti je potřeba technicko-

organizačně dořešit sběr biologicky rozložitelného kuchyňského a restauračního 

odpadu (katalogové číslo v katalogů odpadů je 20 01 08). Pro materiálové 

zhodnocování biologicky rozložitelného odpadu je potřeba se orientovat na 

průmyslovou úroveň s výstavbou systémů s možností řízení celého procesu 

kompostování nebo methanizace. Rozeznáváme dva typy těchto systémů: 

 

– průmyslové kompostárny (aerobní proces rozkladu) v otevřených nebo 

uzavřených (reaktorových) systémech, 

– bioplynové stanice (anaerobní rozklad v uzavřených reaktorových systémech) 

s výrobou bioplynu.  

 

Vzhledem k chybějícím zkušenostem s provozem průmyslových kompostáren je 

vhodnější navrhovat kompostárny stavebnicového typu s možností flexibilního 
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rozšíření kapacity. Vyšší míry zhodnocení kvalitních kompostů se dosáhne jejich 

zpracováním na různé pěstitelské substráty. 

 

 

Kompostování 

Kompostování je přirozený, řízený, převážně aerobní biochemický proces, při 

kterém z původních organických látek vlivem živých organismů, zvláště 

mikroorganismů, vzniká organické hnojivo – kompost. 

Podle velikosti a způsobu kompostování rozeznáváme tři základní formy: 

– domácí kompostování - kompostování bioodpadu a současné používání 

kompostu v zahradách, patřících soukromým domácnostem, 

 
– komunitní kompostování - kompostování, které vykonává skupina lidí v určité 

lokalitě (ulice rodinných domů, zahrádkářská osada, panelový blok, škola, …) s 

cílem společně kompostovat vlastní bioodpad. Vznikající kompost je využíván 

pro vlastní potřebu komunity,  

 

– komunální / průmyslové kompostování – kompostování bioodpadu z větší 

svozové oblasti v centrální kompostárně. Provozovatelem je specializovaná 

firma. Kompost může být použit pro vlastní potřebu, nebo dodáván do oběhu 

prodejem [1].  

 
Obrázek 5: Biologický odpad, kompostér, kompost. 

 
 

 Kompostovat lze ovocný a zeleninový odpad, zbytky jídel, listí, plevel. 
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 Kompostovat nelze maso, kosti, mastné, slané, tekuté zbytky jídel, výkaly zvířat 

a všechny ostatní druhy, které je možno separovat [11]. 

 

 

Textil 

Sběrový textil tvoří 4 % z celkového množství odpadu. Využívá se při výrobě 

některých textilních produktů. Textilní odpady z přírodních vláken se dají využít např. při 

výrobě některých typů koberců. Textil se nastříhá na tenké proužky a ty se vetkají do 

koberce. Barevné kombinace vytvoří efektní produkt, který je zajímavý také tím, že každý 

koberec je jedinečný [14]. 

 

Sběrový textil se využívá i na výrobu netkaných textilií, jejiž využití je možné 

ve stavebnictví, zemědělství i v průmyslu. Mimo toho se textilní vlákna přidávají jako 

náhrada buničiny do dřevotřískových lepenkových desek. Sběrový textil roztrhaný na malé 

kousky je možno také lisovat s přídavkem tmelu na zvukoizolační a zvukoabsorbční 

výrobky. 

 

Podstatný podíl tohto typu odpadu vzniká už při výrobě textilního materiálu.  

Sběrový textil získaný sběrem od obyvatelstva je méně využívaný, protože je znečištěný a 

není roztříděný podle jednotlivých materiálů [2]. 

 
Obrázek 6: Textilní odpad 

 
 

K separaci odpadního textilu lze použít prádlo, oděvy, ložní povlečení, přikrývky. 

 

K separaci odpadního textilu nelze použít koberce, matrace, klobouky, kůže, obuv, 

nylonové punčochy, špinavý oděv [11]. 
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2.2. Odpadové hospodářství v EU 
 

V polovině roku 2008 (přesněji 17. června) přijal Evropský parlament novou 

směrnici o odpadech, jejíž číslo je 75/442/ES. Členské státy jsou povinny implementovat 

obsah této směrnice do své národní legislativy nejpozději 24 měsíců od data jejího vydání. 

To znamená, že do roku 2010 musíme připravit zcela nový zákon o odpadech, který bude 

odpovídat požadavkům této směrnice. 

V této nové evropské směrnici jsou zahrnuty základní principy nakládání s odpady 

v EU. Těmito principy jsou recyklace odpadů, snaha o co nejmenší produkci odpadů nebo 

princip, že každý stát se má o své odpady postarat sám. Směrnice také zavádí novou 

hierarchii při nakládání s odpady. Všechny státy Evropské unie jsou povinny se postarat o 

to, aby byly odpady dále využity. Měly by se tedy buď recyklovat na jiné výrobky nebo by 

se z nich měla vyrobit energie. Teprve pokud nebude odpady možné nějak jinak využít, 

mohou se bezpečným způsobem odstranit.  

Množství vyprodukovaného odpadu se v jednotlivých zemích EU výrazně liší. 

Následující obrázek dokumentuje množtví vyprodukovaného odpadu v jednotlivých 

zemích EU v letech 2000 - 2006, který je udáván  v kilogramech na jednoho obyvatele [4]. 

Obrázek 7: Produkce komunálního odpadu ve vybraných evropských zemích v letech 2000 - 
2006(kg/ob.). 
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První část evropské směrnice Slovenská republika plní. Z komunálního odpadu se 

třídí papír, sklo, plasty, kovy nebo nápojové kartony a recyklují se na jiné výrobky. Zbytek 

po vytřídění však jde na skládky, což je zmiňované "odstranění". Podle evropské směrnice, 

která bude od příštího roku platit i na Slovensku, by se tyto odpady měly dále energeticky 

využít. Zbytek po tomto využití pak může být uložen na skládku. 

Stávající zákon Slovenské republiky NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je v 

souladu s legislativou Evropské unie. Klade velký důraz na využívání odpadů před jejich 

odstraněním, zejména pokud jde o ukládání odpadů na skládky. Tento zákon je úzce 

provázaný se zákonem NR SR č. č. 529/2002 Z.z. o obaloch. Na Slovensku by tedy mělo 

být na prvním místě využívání odpadů při materiálové recyklaci. Dále by se odpad měl 

využívat také energeticky nebo kompostovat (pouze u organického odpadu), což ve 

srovnání s jeho přímým ukládáním na skládky představuje daleko vhodnější formu 

nakládání s odpady. Od přímého ukládání odpadů na skládky by se mělo postupně upouštět 

[4].  

 

Obce a města mohou občany ke třídění odpadu vést vhodnými nástroji již dnes a 

předpokládá se, že v roce 2010 by mohlo být 60 % komunálního odpadu na Slovensku 

recyklováno. Při znovuzpracování odpadů se nabízí možnost využít finanční pomoc, jak ze 

slovenských, tak z podpůrných zahraničních fondů.  

 

Nové směrnice Evropské unie mohou pomoci s řešením některých problémů 

odpadového hospodářství, např. se zpracováním tzv. elektrošrotu (pračky, žehličky, rádia, 

televize, počítače, apod.), který se doposud jen spaloval nebo ukládal na skládky. Výrobci 

automobilů budou muset převzít zodpovědnost za bezplatnou likvidaci autovraků. 

  

Společným cílem zemí Evropské unie spolu se Slovenskou republikou je, aby 

nakládání s odpady odpovídalo zásadám trvale udržitelného rozvoje. Aby vznikalo jen 

minimum nových odpadů a aby již existující odpady byly dále smysluplně využity. Bude 

se tím chránit zdraví lidí a také příroda po celé Evropě [3]. 
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2.3. Odpadové hospodářství na Slovensku 
 

Od roku 1993 jsou na Slovensku (SR), v souladu se státní environmentální 

politikou pro potřeby definování úloh strategického a koncepčního rozvoje odpadového 

hospodářství z úrovně státu, vypracované Programy odpadového hospodářství Slovenské 

republiky (POH SR). POH SR zpracovaný pro období 2006 – 2010 je v pořadí už čtvrtým 

programem, jehož úlohou je, v návaznosti na POH SR do roku 2005 přijatého v roce 2002, 

poskytnout komplexní pohled na další rozvoj odpadového hospodářství v SR v návaznosti 

na výsledky dosáhnuté v předcházejícím období procesu budování odpadového 

hospodářství.  

 

Období 2002 - 2005, pro který byl v návaznosti na zákon č. 223/2001 Z. z. o 

odpadoch zpracovaný předcházející program, představuje důležitou etapu vývoje 

odpadového hospodářství. V tomto období se k 1. květnu roku 2004 stala Slovenská 

republika členskou zemí Evropské unie. Přístupový proces, který vrcholil v poločase 

plnění POH SR do roku 2005, významně urychlil transpozici práva EU do právního řádu 

Slovenska. Členství Slovenska se v tomto integračním seskupení rozšířilo o plnění 

povinností plynoucí ze závazků členské země EU. 

 

V druhé polovině realizačního období POH SR do roku 2005 se významně změnila 

infrastruktura odpadového hospodářství. Tento proces zásluhou ekonomických nástrojů 

pokračuje dále a jeho efekty se v případě vícerých důležitých investic projevily už v roce 

2006. Při zpracování nového POH SR byly respektovány zásady příprav národních plánů 

odpadového hospodářství doporučené Evropskou komisí pro životní prostředí v metodické 

příručce vydané v květnu 2003. Zásady zpracování byly uplatněny v procese analýzy 

aktuálního stavu odpadového hospodářství dosaženého v roce 2005, tak i při navrhování 

cílů a opatření POH SR v období 2006 – 2010 [4].  

 

Realizace cílů odpadového hospodářství v SR předpokládá použití finančních 

prostředků z následujících zdrojů: 

 

– povstupové fondy Evropské unie (Kohezní fond a strukturální fondy), 
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– recyklační fond (nestátní zdroj), 

– environmentální fond (státní zdroj), 

– soukromé finanční zdroje (domácí a zahraniční). 

Zatímco povstupové fondy EU jsou finančním nástrojem Evropské unie, 

vytvořeným na pomoc novým členským zemím EU, státní environmentální fond pokrývá 

potřeby aktivit patřících do působnosti MŽP SR. Recyklační fond je zřízený výlučně pro 

potřeby rozvoje odpadového hospodářství. 

 
Povstupové fondy EU 
 

Koncepce financování z předvstupových fondů, strukturálních fondů a Kohezního 

fondu v období 2004 – 2006, byla přijata usnesením vlády SR č. 815/2003 z 27. srpna 

2003 ke koncepci financování projektů podporovaných z předvstupových fondů, 

strukturálních fondů a Kohézného fondu na roky 2004 – 2006. Strukturální fondy a 

Kohezní fond (fond soudržnosti) se liší účelem použití finančních prostředků tzv. 

oprávněnými žadateli. Kohezní fond je určen na vyrovnání rozdílů mezi členskými zeměmi 

EU a strukturální fondy na vyrovnávání regionálních rozdílů uvnitř členských zemí. 

 

Pro Kohezní fond přichází do úvahy financování projektů s podíly jednotlivých 

příspěvků podle dále uvedeného schématu: 

 

– příspěvek ze zdrojů ES: 85 % - 33 %, 

– účast státního rozpočtu: 25 % - 2 %, 

– účast konečného příjemce: 50 % - 5 %. 

 

Za projekty oprávněné na financování z Kohezního fondu se považují: 

 

– sólové projekty: bodové a síťové projekty, 

– skupinové projekty: zaměřené na komplexní řešení odpadového hospodářství na 

úrovni regionu, 

– investiční projekty regionálního/nadregionálního charakteru. 
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K takovýmto projektům patří projekty výstavby a rekonstrukce nadregionálních 

spaloven odpadu nebo nebezpečného odpadu, investiční aktivity regionálního významu v 

návaznosti na integrované řízení odpadového hospodářství jednotlivých samosprávních 

krajů a systémové investiční aktivity nadregionálního významu v návaznosti na POH SR. 

Výška prostředků na plánovací období 2007 - 2013 nebyla v čase zpracování POH SR na 

období 2006 - 2010 ještě známa.  

 

Recyklační fond 

 
Recyklační fond byl zřízen jako nestátní fond podle zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. 

Poskytování prostředků Recyklačního fondu upravuje § 63 zákona o odpadech.  

 

Environmentální fond 
 

Environmentální fond byl zřízený zákonem č. 587/2003 Z. z. o Environmentalnom 

fonde a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zdroje 

tohoto fondu jsou vymezeny § 3 zákona a ve vazbě na odpadové hospodářství jsou 

relevantní tyto zdroje: 

 

– pokuty uložené orgány státní správy životního prostředí (na úseku odpadového 

hospodářství), 

– úhrady na zapisování do seznamu odborně způsobilých osob na posuzování 

činností na životní prostředí (v daném případě ve smyslu vyhlášky MŽP SR č. 

126/2004 Z. z. o autorizaci, o vydavani odbornych posudkov vo veciach odpadov, 

o ustanovovani osob opravnenych na vydavanie odbornych posudkov a o overovani 

odbornej zpusobilosti tychto osob),  

– poplatky za znečišťování ovzduší z velkých zdrojů znečišťování a středních zdrojů 

znečišťování. 

 

Pro poskytnutí prostředků environmentálního fondu na odpadové hospodářství je možno 

vztáhnout všechny následující případy: 
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– podporu činností zaměřených na dosáhnutí cílů státní environmentální politiky na 

celostátní, regionální nebo místní úrovni, 

– podporu průzkumu, výzkumu a vývoje zaměřeného na zjišťování a zlepšení stavu 

životního prostředí, 

– podporu environmentální výchovy, vzdělávaní a propagace, 

– podporu řešení mimořádně závažné environmentální situace, 

– podporu odstraňování následků havárie (§ 21 odst. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o 

odpadoch). 

 

Formy poskytnutí podpory z environmentálního fondu jsou poskytovány formou 

úvěru nebo dotace. Zákon č. 587/2003 Z. z. o Environmentalnom fonde a o zmene 

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov je vykonáván vyhláškou MŽP 

SR č. 157/2005 Z. z.  

 
Soukromé investiční zdroje 
 

Finanční prostředky ze soukromých zdrojů je třeba spojovat především se 

spolufinancováním projektů, jimž bude poskytnuta pomoc ze zdrojů EU a recyklačního 

fondu. Možnosti, které poskytují povstupové fondy aktivizují investory ze soukromé sféry, 

proto je možno očekávat významný příspěvek také z této oblasti [4]. 

 

 

2.3.1. Nakládání s odpady 
 

Tak jako v jiných letech, i v roce 2007 bylo dominantní činností při nakládání 

s komunálním odpadem skládkování (76 %). Z dalších činností související s nakládáním 

komunálního odpadu mají významný podíl energetické zhodnocování (7 %), kompostování 

(5 %) a spalování (4 %). Z hlediska složení komunálního odpadu má největší zastoupení 

směsný komunální odpad (70 %), následuje velkoobjemový odpad (10 %), drobný stavební 

odpad (5 %), biologicky rozložitelný odpad (5 %) a papír/lepenka (3 %). Podle 

statistického úřadu Slovenské republiky (ŠU SR) představuje množství vyseparovaných 

složek komunálního odpadu  na obyvatele 16kg, což je stejné množství jako v roce 2006. 
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Města a obce musí od roku 2010 zavést povinný separovaný sběr pěti složek 

komunálního odpadu, kterými jsou papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelný 

odpad. Více než 80 % obcí už v současnosti separuje minimálně jednu komoditu, 

pravidlem se však stává separace tří tzv. „povinných složek“, kterými jsou papír, plasty 

a sklo [9]. Je pozitivní, že vývoj separovaného sběru má stoupající tendenci, což 

znázorňuje následující tabulka a obrázek 8. 
Tabulka 1: Vývoj separovaného sběru vybraných 5-ti složek komunálního odpadu. 

SLOŽKA ODPADU 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Papír 11 16 14 33 31 41 
Sklo 11 14 15 18 23 31 
Plast 4 5 8 10 12 15 
Kov 14 12 10 14 14 13 

Bioodpad 52 55 62 67 75 82 
 

Obrázek 8: Vývoj separovaného sběru odpadu 5-ti složek komunálního odpadu. 
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Obecně je vznik odpadů ukazatelem, který úzce souvisí s úrovní ekonomické 

činnosti v dané krajině, přičemž obecně platí, že bohatší státy produkují větší množstvá 

odpadu. 

 

Na základě údajů EEA (1999) průměrná produkce komunálních odpadů v krajinách 

EU (vyjádřná v kg/obyvatele) byla v letech 1990 – 1995 téměř o 40% vyšší než ve státech 

střední a východní Evropy (CEE).  
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Vztah zmíněných parametrů ve Slovensku v období 1993 a 2000 - 2006 

dokumentuje skutečnost, že mírné oživení ekonomiky SR v posledních letech nevedlo 

k zvýšení produkce odpadů, což signalizuje pozitivní trend v oblasti odpadového 

hospodářství SR [8]. 

 

Bilanci vzniku odpadů na území Slovenské republiky v letech 1993 a 2000 - 2006 

znázorňuje tabulka 2 a obrázek 9. 
 

Tabulka 2: Bilance vzniku odpadů v letech 1993, 2000 – 2006 (mil. t). 
ODPAD 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nebezpečný 3,299 1,627 1,662 1,441 1,257 1,021 0,694 0,666 
Komunální 2,331 1,8 2,1 1,5 1,6 1,475 1,558 1,623 

Ostatní 26,641 12,743 12,647 10,751 14,512 13,410 16,807 16,598 
Spolu 32,272 16,17 16,41 13,692 17,37 15,906 18,365 18,888 

 
Obrázek 9: Bilance vzniku odpadů v letech 1993, 2000 – 2006 (t). 

1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nebezpečný odpad

Komunální odpad

Ostatní odpad

Spolu

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

zdroj: ŠÚ SR 
 

Právní předpisy upravující problematiku skládkování odpadů na Slovensku, vznikaly 

od začátku devadesátých let minulého století, kdy byl zřízen rezort životního prostředí podle 

vzoru německých a rakouských předpisů. V tomto období bylo na Slovensku v činnosti zhruba 

800 skládek odpadů. Jejich počet v současnosti postupně klesá. 

Součásné skládky odpadů patří mezi ekologické stavby, které minimalizují negativní 

vliv uloženého odpadu na životní prostředí (kritéria směrnice EÚ č. 1999/31/ES o skládkách 

odpadů). Starší skládky, které nebyly zabezpečené a nyní už nejsou v provozu, představují pro 
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své okolí staré environmentální zátěže. K nim lze přiřadit také tzv. divoké skládky, kterých je 

v současnosti zhruba 6 000. Celkový počet skládek na území SR v jednotlivých krajích 

v letech 2001 - 2007 zobrazuje tabulka 3 a obrázek 10. 
 

Tabulka 3: Počet skládek v jednotlivých krajích SR v letech 2001 – 2007. 
KRAJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

BA 7 7 8 10 10 10 15 
KE 16 18 18 18 18 19 18 
TN 17 18 19 19 19 18 19 
PO 21 23 23 24 24 24 22 
NR 23 22 24 25 24 24 23 
ZA 25 18 19 20 20 20 18 
TT 26 24 24 24 22 20 14 
BB 30 27 25 25 24 25 22 

Spolu 165 157 160 161 161 160 151 
Pozn.BA – Bratislavský kraj, NR – Nitrianský kraj, KE – Košický kraj, ZA – Žilinský kraj, TN –   

Trenčianský kraj, TT – Trnavský kraj, PO – Prešovský kraj, BB – Banskobystrický kraj. 
 

Obrázek 10: Počet skládek v jednotlivých krajích SR v letech 2001 – 2007. 
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V roce 2002 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 478/2002 Z.z. 

a v návaznosti vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znecistovania ovzdusia, 

o emisnych limitoch, o technickych poziadavkach a vseobecnych podminkach 

prevadzkovania, o zozname znecistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania 

ovzdusia a o poziadavkach zabezpecenia rozptylu emisi znecistujicich latok, jenž stanovují 

nové emisní limity, podle kterých bylo třeba některé spalovací zařízení rekonstruovat nebo 

vyřadit z provozu. Vzhledem na výše uvedené skutečnosti se v letech  2002 - 2005 snížil počet 

o 28 spaloven [3].  
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Od roku 2006 se ve Zprávě o stavu životního prostředí na Slovensku, kterou vydává 

každoročně MŽP SR, počet spaloven odpadu neuvádí. Proto nejsou tyto údaje uvedeny ani 

v následující tabulce ani na obrázku 11. 
 

Tabulka 4: Počet spaloven v jednotlivých krajích SR v letech 2001 – 2005. 
KRAJ 2001 2002 2003 2004 2005 

BA 8 7 7 7 7 
KE 6 4 4 3 2 
TN 14 11 9 9 9 
PO 11 6 6 5 5 
NR 8 5 6 6 5 
ZA 6 6 6 6 6 
TT 4 3 3 3 2 
BB 11 9 6 6 4 

Spolu 68 51 47 45 40 
Pozn.BA – Bratislavský kraj, NR – Nitrianský kraj, KE – Košický kraj, ZA – Žilinský kraj, TN –   

Trenčianský kraj, TT – Trnavský kraj, PO – Prešovský kraj, BB – Banskobystrický kraj. 
 

Obrázek 11: Počet spaloven v jednotlivých krajích SR v letech 2001 – 2005 

0
2
4
6
8

10
12
14

2001 2002 2003 2004 2005

BA KE TN PO NR ZA TT BB

 zdroj: ŠÚ SR  
Pozn.BA – Bratislavský kraj, NR – Nitrianský kraj, KE – Košický kraj, ZA – Žilinský kraj, TN –   

Trenčianský kraj, TT – Trnavský kraj, PO – Prešovský kraj, BB – Banskobystrický kraj. 
 

Je zřejmé, že spalování odpadů má své zákonitosti a není možné spalovat různé 

druhy odpadů dohromady. Proto se také spalovny liší svým zaměřením na různé druhy 

odpadů a přizpůsobují tomu také svou technologii a proces spalování. Tabulka 5 a obrázek 

12 zobrazují počet jednotlivých typů spaloven odpadů na Slovensku za období 2001 - 

2005. 
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Tabulka 5: Počet jednotlivých druhů spaloven v SR v letech 2001 – 2005 
DRUHY SPALOVEN 2001 2002 2003 2004 2005 

SKO 2 2 2 2 2 
ZnSO 3 3 3 3 5 
SPO 26 21 19 18 15 

SOZZ 37 25 19 18 15 
Spolu 68 51 47 45 40 

Pozn.: SOZZ – Spalovny odpadů ze zdravotnických zařízení, SPO – Spalovny průmyslového odpadu, ZnSO 
– Zařízení na spalování odpadu, SKO – Spalovny komunálního odpadu. 

 
 
 

Obrázek 12: Počet jednotlivých druhů spaloven v SR v letech 2001 – 2005 
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zdroj: ŠÚ SR 

Pozn.: SOZZ – Spalovny odpadů ze zdravotnických zařízení, SPO – Spalovny 
                            průmyslového odpadu, ZnSO – Zařízení na spalování odpadu, 
                                          SKO – Spalovny komunálního odpadu. 

 

 
 

2.3.2. Nakládání s odpady v Prešovském kraji 
 

Prešovský kraj se nachází na severovýchodě Slovenska a hraničí s Polskem 

a Ukrajinou. S počtem obyvatel více jak 800 000 patří k nejlidnatějšímu kraji na 

Slovensku. Svou rozlohou 8981 km² se řadí mezi největší kraje. Zahrnuje katastrální území 

měst a obcí na území dnešních okresů Stropkov, Svidník, Bardejov, Sabinov, Humenné, 
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Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča 

a Prešov [14]. 

 

Je proto samozřejmé, že Prešovský samosprávní kraj vyprodukuje největší 

množství odpadů na celém Slovensku. V této souvislosti platí také fakt, že počet skládek 

nacházející se v prešovském kraji, patří na Slovensku mezi nejvyšší. Tuto skutečnost 

zobrazuje tabulka 6 a graf na obrázku 13. 
Tabulka 6: Počet jednotlivých druhů skládek v Prešovském kraji v letech 2001 – 2007. 

DRUH SKLÁDKY 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
N 0 1 1 1 1 1 1 
I 0 2 2 2 1 1 1 
O 21 20 20 21 22 22 20 

Spolu 21 23 23 24 24 24 22 
Pozn.: N – skládka nebezpečného odpadu, I – skládka inertného odpadu, O – skládka ostatného odpadu. 

 
 
 

Obrázek 13: Počet jednotlivých druhů skládek v Prešovském kraji v letech 2001 – 2007. 
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zdroj: ŠÚ SR  

Pozn.: N – skládka nebezpečného odpadu, I – skládka inertného odpadu, O – skládka ostatného odpadu. 
 

 

Jak již bylo zmíněno, v roce 2002 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší 

č. 478/2002 Z.z. a v návaznosti vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch 

znecistovania ovzdusia, o emisnych limitoch, o technickych poziadavkach a vseobecnych 
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podminkach prevadzkovania, o zozname znecistujucich latok, o kategorizacii zdrojov 

znecistovania ovzdusia a o poziadavkach zabezpecenia rozptylu emisi znecistujicich latok, 

jež stanovují nové emisní limity. Vzhledem k těmto skutečnostem se počet spaloven na 

Slovensku výrazně snížil. Výjimkou tedy není ani Prešovský kraj, kde se počet spaloven 

v rozmezí let 2001 - 2005 snížil o více než polovinu, z původních 11 na pouhých 5. Tento 

fakt potvrzuje i tabulka 7 a obrázek 14. 

 
 

Tabulka 7: Počet jednotlivých druhů spaloven v Prešovském kraji v letech 2001 – 2005. 
DRUH SPALOVEN 2001 2002 2003 2004 2005 

ZnSO 0 0 0 0 1 
SPO 3 2 2 2 2 

SOZZ 8 4 4 3 2 
Spolu 11 6 6 5 5 

Pozn.: SOZZ – Spalovny odpadů ze zdravotnických zařízení, SPO – Spalovny průmslového odpadu, 
ZnSO – Zařízení na spalování odpadů. 

 
 

 
Obrázek 14: Počet jednotlivých druhů spaloven v Prešovském kraji v letech 2001 – 2005. 
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Pozn.: SOZZ – Spalovny odpadů ze zdravotnických zařízení, SPO – Spalovny průmslového odpadu, 

ZnSO – Zařízení na spalování odpadů. 
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2.4. Charakteristika města Prešov 

Název města Prešov vznikl z původního názvu Eperješ (jahodové město). Prešov je 

díky svému počtu obyvatel třetím největším městem Slovenské Republiky. Jeho poloha je 

dána souřadnicemi: 49°s.š, 21°15' v.d. Nadmořská výška je přibližně 255 m n. m.

Město Prešov má výhodnou polohu, nachází se na východě Slovenska, nedaleko 

hranic třech sousedních států. To jej předurčuje k tomu, aby bylo jedním ze strategických 

bodů střední Evropy a celkově také Evropské unie pro vstup na východní trhy. V okruhu 

100 km je vstup do Polska, Maďarska a Ukrajiny. Ve vzdálenosti jednodenní cesty autem 

má tak každý občan přístup k 350 milionům lidí. 

Nejbližší velká města podle vzdáleností vzdušnou čarou: 

– Košice (38 km) - východní Slovensko, 

– Užhorod (96 km) – Ukrajina, 

– Miškolc (115 km) – Maďarsko, 

– Tarnow (128 km) – Polsko, 

– Budapešť (250 km) – Maďarsko, 

– Bratislava (345 km) - hlavní město Slovenska. 

Členění města: 

Městské části: Cemjata, Nižná Šebastová, Solivar, Šalgovík, Šarišské Lúky, 
Vydumanec 

Sídliště:  Duklianskych hrdinov, Mier, Mladosť, Sekčov, Sídlisko II, Sídlisko 
III, sídlisko Šváby 

Ostatní části: Delňa, Dúbrava, Kalvária, Rúrky, Soľná baňa, Šidlovec, Táborisko, 
Teľov 

Osady:  Išľa, Kúty, Okruhliak, Pustá dolina, Surdok [5]. 
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Doprava 

Dopravní spojení Prešova s okolními městy a vesnicemi zabezpečuje železniční a 

silniční doprava. Autobusové a trolejbusové linky (MHD) zabezpečuje Dopravní podnik 

města Prešov, a.s. se 45 linkami v rámci města i okolních obcí Bzenov, Malý Šariš, Fintice, 

Teriakovce, Ľubotice, Ruská Nová Ves, Záborské a Haniska.  

Dopravní síť tvoří 186km silnic a 18km železnic. Prešov má důležitou pozici v 

oblasti silniční dopravy. Leží na křižovatce mezinárodních silnic E50 a 1/68. Hlavní 

dopravní tahy směřují do Košic, Vranova, Sabinova a Levoče. V katastru města se nachází 

také letiště, které se využívá převážně pro vojenské účely. 

Cestovní ruch a služby 

Mezi frekventované ubytovací zařízení patří hotely Dukla, Senátor, Šariš, penziony 

Átrium, Andreas, Eldorádo, Lineas, turistická ubytovna Sen a mnoho dalších ubytoven. 

Přímo na hlavní ulici se nachází Městské informační centrum poskytující základní 

informace pro turisty i občany Prešova. Ve městě se dále nachází několik obchodů se 

suvenýry, galerie nebo muzea.  

Ve struktuře služeb mají význam výrobně - opravárenské služby. Nejpočetnějšími 

službami jsou kadeřnictví, půjčovny motorových vozidel, fotoslužby, směnárny a další. 

     
Obrázek 15: Městký erb. 

  
Zdroj: MÚ Prešov 
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2.4.1. Demografické údaje 
 

Při posledním sčítání obyvatel v roce 2007 byl počet obyvatel 91 498. Hustota obyvatel je 

1480 obyvatel na 1 ha. Přirozený přírůstek obyvatel dosahuje hodnoty 20 ‰. Průměrná 

délka života u mužů je 67 let, u žen 75 let [6]. 

Národnostní struktura: 

Slováci....................... 94,7 % 

Ukrajinci...................... 1.4 % 

Romové...................... 1,2 % 

Češi............................. 1,0 % 

Rusíni...........................1,0 % 

Maďaři......................... 0,2 % 

Ostatní.......................... 0,5 %  

 

Religiózní struktura: 

římsko - katolíci........................... 74,3 % 

bez vyznání ....................... 8,3 % 

řecko - katolíci......................... 7,7 % 

evangelíci.............................. 5,5 % 

jiní, nezjištění ........................ 2,7 % 

pravoslavní .......................... 1,1 % 

jehovisté ............................... 0,2 % [13]. 

 

 

2.4.2.   Přírodní podmínky 
 

Geomorfologické začlenění 

Území Prešova se skládá ze tří geomorfologické celků. Samotné město se 

rozprostírá v severní časti Košické kotliny. Ze západu zasahuje Šarišská vrchovina, z 

východu Slánské vrchy, ze severozápadu Spišsko-šarišské mezihoří. Reliéf tvoří množství 

úvalů, výmolů, úvozů, zářezů a antropogenních teras. Významným prvkem je průlomové 

údolí Torysy mezi Bikošem a Dúbravou, kterým se Torysa dostává ze Šarišského podolí do 

Košické kotliny. Při vydatnějších srážkách se na svazích projevuje proces výmolové eroze 

a sesuvy. Převládajícími elementy jsou terasy a náplavové kužele. Nejvýše položeným 

místem je hora Šimonka ve Slánských horách, nejníže položeným je tok Torysy.  

 

Atmosféra 

Pro svou polohu je město vystaveno severním větrům, které převládají na jaře. 

Severozápadní větry převládají v létě, jižní v zimě a na podzim. Tyto typy větrů bývají 

ostré, suché, s malým množstvím srážek, jen 621mm. Průměrná roční teplota je 8,6  °C. 

Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 19,5 °C. Nejchladnějším měsícem 
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je leden s průměrnou teplotou 3,9 °C. Sluneční svit, jehož roční průměr je 1956 hodin, 

spolu s oblačností, závisí na poloze města. Průměrný tlak vzduchu se pohybuje okolo 1025 

kPa. Prešov patří do teplé klimatické oblasti.  

 

Hydrosféra 

Území Prešova patří do úmoří Černého moře, díky protékajícím řekám Toryse 

a Sekčové. Typ řek je vrchovinně - nížinný. Torysa s průtokem 7,75 m3/s pramení 

v Levočských vrších. Jejími přítoky jsou Šarišský potok a říčka Delňa s přítokem Malá 

Delňa. Známým letním koupalištěm je přehrada Delňa s plochou 2 ha. Dalším přítokem 

Torysy je Sekčov s přítoky Šebastovka, Ľubotický, Šalgovický a Solivarský potok. Sekčov 

pramení v Čergove. Na území Prešova lze nalézt i minerálními prameny Kvašnou vodu, 

Kadlubek, Cemjatu, Malý Borkút, Veľký Borkút, Čurek, Kadlub, Pod Wielecz hôrkou, 

Kernovku a Leopolda. Prešov odebírá pro svou potřebu vodu z nádrže Starina. 

 

Biosféra 

Z hlediska zoogeografické příslušnosti převažují prvky evropské, konkrétně boční 

větev východoslovenského transkarpatského koridoru. Mezi nejčastěji se vyskytující druhy 

živočichů patří: strakapoud malý, jeřáb popelavý, kachna úzkozobá, sokol stěhovavý a jiné 

malé ptactvo žijící ve městě, jako jsou holubi, vrabci, drozdi, vrány, straky, vlaštovky, 

sýkorky atd. Prešov patří do oblasti zakarpatské flóry. Nejrozšířenějšími dřevinami jsou 

stromy jako je jasan, dub (od 100m n.m.), olše, habr (od 550m.n.m.), buk a javor. Mezi 

chráněné rostliny patří zblochan vodní, popelivka sibířská, koniklec slovenský, střevíčník 

pantoflíček, sasanka lesní, borovice limbu, limonka gmelinová, jazýčkovec kozí, hvozdík 

lesklý, hrachor panonský, astra alpina a jiné [8].  

 

 

2.5. Současný stav odpadového hospodářství ve městě Prešov 
 

Ve městě Prešov vykonávají svoz komunálního odpadu Technické služby města 

Prešov, a.s. (TSmP), které vznikly transformací městské rozpočtové organizace schválené 

městským zastupitelstvem v říjnu roku 1995 s platností od 1.1. 1996. Zakladatelem této 
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společnosti je město Prešov, které je také jejím 100% akcionářem. Činnost společnosti je 

zaměřená na poskytování služeb veřejnoprospěšného charakteru. 

 

Obrázek 16: Logo TSmP, a.s. 
  Úlohou Technických služeb města Prešov, a.s. je 

vytvořit nejvhodnější podmínky tak, aby separace nebyla 

přítěží, ale stala se běžnou součástí každodenního života 

občanů. Jen trpělivým a dlouhodobým působením lze 

dosáhnout dobrých výsledků. V rámci individuální bytové 

zástavby zavedly technické služby tzv. pytlový systém, 

v rámci komplexní bytové výstavby tzn. kontejnerový systém separovaného sběru odpadů.  
 

Nosnou činností společnosti je nakládání s odpady vznikajícími na území města 

Prešov (Provoz NsO). Nakládání s odpady zahrnuje: sběr, přepravu a 

zneškodnění směsného komunálního odpadu, jehož skládkování zabezpečují TSmP, 

a.s. formou smluvního partnera. Společnost taktéž zabezpečuje separovaný sběr odpadů na 

území města kontejnerovou formou v rámci komplexní a tzv. pytlovou formou v rámci 

individuální bytové výstavby. Součástí separovaného sběru je také úprava vyseparovaných 

komodit před jejich dalším zhodnocením, příp. zneškodněním v rámci prostorů dotřiďovací 

linky společnosti. TSmP, a.s. zřídily a v současnosti provozují celkem dva sběrné dvory, v 

rámci kterých mohou občané s trvalým pobytem ve městě Prešov bezplatně odevzdat 

široké spektrum odpadů. V rámci tzv. jarního a podzimního úklidu zabezpečuje společnost 

přistavení velkoobjemových kontejnerů do jednotlivých městských částí a následné 

zneškodnění vybraného odpadu. Činnost dalších provozů společnosti je zaměřena na 

správu hřbitovů a poskytování pohřebních a hřbitovních služeb (Provoz PaCS), správu 

tržišť, veřejných WC, údržbu pískovišť, laviček, dětských a sportovních hřišť na území 

města (Provoz D, VÚ a VS) a správu a obhospodařování pronajatých městských lesů 

Prešov (Provoz ML) [12].
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2.6. Nakládání s odpady ve městě Prešov 

Komunální odpad 

Společnost zabezpečuje sběr směsného komunálního odpadu  vznikajícího činností 

fyzických, právnických osob a institucí působících na území města Prešov. Sběr probíhá 

v rámci individuální bytové výstavby formou 110 litrových tzv. KUKA nádob s frekvencí 

vývozu jedenkrát týdně,  v rámci komplexní bytové výstavby formou 1100 litrových 

kontejnerů s frekvencí vývozu dvakrát týdně, od právnických osob a institucí  na základě 

individuální objednávky. Směsný komunální odpad je na základě smluvní spolupráce 

skládkován na skládce odpadů. Ve spolupráci s městkým úřadem Prešov zabezpečuje 

společnost sběr velkorozměrného odpadu přistavováním velkoobjemových 

kontejnerů (VOK) v jednotlivých městských částech  v rámci tzv. jarního a podzimního 

úklidu. Harmonogram přistavování kontejnerů je pravidelně předem zveřejňován v rámci 

internetových stránek společnosti a místních periodik. Vysbíraný odpad je skládkován na 

skládce odpadů.  

 

Společnost zabezpečuje taktéž údržbu stanovišť sběrných nádob včetně opravy 

a výměny sběrných nádob a odstraňování nelegálních skládek odpadu na území města [12]. 

 
Obrázek 17: Vývoz komunálního odpadu TSmP, a.s. 
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Tabulka 8: Množství vyprodukovaného odpadu v Prešově v letech 2006 – 2008. 
ODPAD ČÍSLO ODPADU MNOŽSTVÍ ZPRACOVATEL 

Směsný odpad 2006 24 092,40 t 
Směsný odpad 2007 22 998,95 t 

 
20 03 01 

 29 318,23 t 

 
OZÓN - Hanušovce 

Směsný odpad 2008 
 
 
Sběrné dvory 

V rámci budování komplexního systému nakládání s odpady ve městě Prešov a za 

účelem vytvoření podmínek pro sběr komodit, které je podle zákona potřebné oddělovat od 

směsného komunálního odpadu, zřídily a provozují Technické služby města Prešov, a.s. 

dva sběrné dvory: 

 Sběrný dvůr TSmP, a.s., ul. Bajkalská 33, Prešov (konec sídliště III, proti 

Veterinární  klinice), 

 Sběrný dvůr TSmP, a.s., ul. Jesenná 3, Prešov (odbočka ze sídliště Šváby směrem 

na Delňu).  

Občané s trvalým pobytem na území města Přešov mohou v těchto sběrných dvorech 
bezplatně odevzdat ná sledující odpad:        

 Sklo, 

 Papír, 

 Plasty, 

 VKM - vícevrstvené kombinované materiály, 

 Kovové obaly, 

 BRO - biologicky rozložitelný odpad, 

 Nebezpečné odpady, 

 A další komodity. 

 

       Mezi nebezpečné odpady patří: 

 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (ledničky, mrazničky, mikrovlné 

trouby, elektrické a plynové sporáky, tiskárny, osobní počítače, monitory, 

klávesnice, telefony a faxy, kalkulačky, pokladny, rádia, televize, videorekordéry, 

fritézy, klimatizační zařízení apod.) 
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 Žárovky, výbojky, světla s pěvně zabudovanými zářivkami,  

 olovněné akumulátory, autobaterie, monočlánky, 

 opotřebované motorové oleje, maziva, olejové filtry, 

 barvy, chemikálie, obaly z barev (všechny uvedené látky musí být v oroginálních 

obalech se zřetelným označením jejich názvu).        

Mezi další odevzdávané komodity patří:   

 drobný stavební odpad - směs betonu, cihel, kameniva, obkladů, dlažeb, keramiky. 

Na sběrných dvorech se neodebírá nebezpečný stavební odpad (t.j. odpad s 

obsahem azbestu). Jeho sběr a zneškodnění zabezpečují specializované společnosti, 

  velkoobjemnový odpad – nábytek, koberce, dveře, apod., 

 pneumatiky  (výhradně z osobních aut), 

 pěnový polystyrén (obalový, stavební) – vybírán sběrným dvorem na ul. Bajkalská 

33, 

 textil – tato komodita je vybírána sběrným dvorem na ul. Bajkalská 33 [12]. 

 

Obrázek 18: Sběrné dvory TSmP, a.s. (ul. Jesenná, ul. Bajkalská). 
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Separace z právního hlediska 

Slovensko jako člen Evropské unie zabezpečuje plnění vybraných právních 

norem EU v různých oblastech včetně ochrany životního prostředí. Ve sféře 

odpadového hospodářství nabyla dnem 1.1.2006 účinnost ustanovení části zákona 

o odpadech, která zakazuje skládkovat a spalovat biologicky rozložitelný odpad (BRO) 

ze zahrad nebo parků a tzv. zelený BIO odpad. BRO musí být zpracován 

kompostováním nebo fermentací na bioplyn. S účinností od 1.1. 2010 jsou všechny 

fyzické, právnické osoby a instituce povinny separovat z odpadu pět základních složek, 

kterými jsou papír, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložitelný odpad. Města a obce 

jsou proto povinné k tomuto datu zavést vhodný systém a vytvořit dostatečné 

podmínky pro separaci uvedených složek odpadu. Zákon o odpadech zároveň stanovuje 

povinnost původců odpadů shromažďovat odpady podle druhů na ostatní a nebezpečné 

odpady a zakazuje tyto odpady míchat. Města a obce jsou proto povinné vytvořit 

vhodné podmínky pro odevzdávání jednotlivých složek odpadů (např. elektroodpad, 

velkoobjemový odpad, stavební odpad nebo nebezpečný odpad), které není vhodné 

a zároveň je nezákonné je smíchávat s tzv. směsným komunálním odpadem. Nakládání 

s odpady v souladu se zákonem upravuje na lokální úrovni VZN o odpadoch města 

Prešov č.147/2005 Z. z. viz příloha č. 1. 

 
 

Separace odpadů 

Proces separace ve městě Prešov zabezpečují Technické služby města Prešov, 

a.s. již od roku 1996, kdy bylo v rámci prešovských sídlišť rozmístěno prvních 34 

kontejnerů na separovaný sběr papíru a plastů. Podmínky pro separaci byly postupně 

rozšiřovány a sběr doplněn o další komodity, kterými jsou sklo, kovy a vícevrstvé 

kombinované materiály. V rámci rodinných domů se jedná také o biologicky 

rozložitelný odpad. Souběžně byl v rámci komplexní bytové výstavby zaveden tzv. 

kontejnerový, v rámci individuální bytové výstavby tzv. pytlový systém sběru odpadů, 

který celoplošně funguje od 1.1.2007 [5]. 

Obyvatelům rodinných domů jsou každoročně doručovány sady barevně 

rozlišených pytlů společně se separačním kalendářem. Stanoviště kontejnerů jsou postupně 
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vytvářena a doplňována tak, aby byly v roce 2010 vytvořeny celoplošné podmínky pro 

separaci i v rámci komplexní bytové výstavby. Vyseparované komodity jsou sbírány a 

převáženy na Sběrný dvůr TSmP, a.s. na ul. Jesennej 3 v Prešově, kde jsou v rámci 

dotřiďovací linky (obrázek 19) odpady dále tříděny podle druhu a barev, následně pak 

lisovány a baleny. Takto upravené komodity jsou dále distribuovány k jejich 

zhodnocovatelům, čímž se celý cyklus separace a zhodnocování odpadů uzavírá [12]. 

 
Obrázek 19: Dotřiďovací linka. 

 
 

 
Tabulka 9: Produkce jednotlivých odpadů v Prešově v roce 2006 [v tunách]. 

ODPAD ČÍSLO ODPADU MNOŽSTVÍ ZPRACOVATEL 
Sklo 20 01 02 217,46 VETROPACK Nemšová 

Papír a lepenka 20 01 01 132,15 TENTO Žilina 
81 EASTERN SLOVAKIA 

Prešov 
 

7,2 FIAM s.r.o. Prešov 
Plasty 

 
20 01 39  

9,06 SLOVENSKÉ 
HODVÁBNE Senica 

Bioodpad 20 02 01 3 525,05 
Objemový odpad 20 03 07 2 081,65 

Stavební suť 17 09 04 846,30 

 
OZÓN Hanušovce 

Baterie a akumulátory 20 01 33 5,27 MACHTRADE Sereď 
10,30 V.O.D.S. Košice 
8,9 ENVIDOB Bratislava 

 
El. a elektro odpad 

 
20 01 36 

10,95 HIERO Michaľany 
VKM 20 01 40 0,69 KURUC COMPANY 

Veľké Vozovce 
13 02 05 7 KONZEKO s.r.o. 

Markušovce 
 

Odpadní oleje 
13 02 06 1,1 EKOL s.r.o. Fintice 

Zářivky 20 01 21 0,18 
Obaly obsahující zbytky 

nebezp. odp. 
15 01 10 1,81 

FECUPRAL 
Veľký Šariš 

Zdroj: MÚ Prešov 
 
 

Tabulka 10: Produkce jednotlivých odpadů v Prešově v roce 2007. 
ODPAD ČÍSLO ODPADU MNOŽSTVÍ ZPRACOVATEL 

Sklo 20 01 02 310,49 ZBERNÉ SUROVINY 
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Papír 20 01 01 229,45 Žilina 
75,97 SLOVENSKÉ 

HODVÁBNE Senica 
Plasty 20 01 39 

45,20 EASTERN SLOVAKIA 
Prešov 

Bioodpad 20 02 01 3 934,35 DUTEKO Prešov 
Objemový odpad 20 03 07 1 257,30 OZÓN Hanušovce 

Stavební suť 17 09 04 3 028,85 DUTEKO a.s. Prešov 
9,83 KURUC COMPANY 

Veľké Vozovce 
24,75 V.O.D.S. Košice 

Vyřazené el. zařízení  20 01 36 

13,14 
20 01 40 8,04 

TAVAL s.r.o. Prešov 
Kovové obaly 

VKM 20 01 40 8 KURUC COMPANY 
Veľké Vozovce 

Zářivky 20 01 21 0,75 
15 01 10 5,24 

FECUPRAL s.r.o. 
Prešov Obaly obsahující zbytky 

nebezp. odp. 
Baterie a akumulátory 20 01 33 4,77 MACHTRADE Sereď 

Zdroj: MÚ Prešov 
 
 

Tabulka 11: Produkce jednotlivých odpadů v Prešově v roce 2008. 
ODPAD ČÍSLO ODPADU MNOŽSTVÍ ZPRAOCVATEL 

Sklo 20 01 02 503,43 VETROPACK 
RECYKLING Nemšová 

 
Papír 20 01 01 319 ZBERNÉ SUROVINY 

Žilina 
Plasty 20 01 39 115,45 SLOVENSKÉ 

HODVÁBNE Senica 

Bioodpad 20 02 01 4 514,92 DUTEKO a.s. Prešov 
Objemový odpad 20 03 07 1 970 OZÓN Hanušovce 

Stavební suť 17 09 04 2 578,38 EKOPRIM Prešov 
Vyřazené el. zařízení 20 01 36 83,78 

 
V.O.D.S. Košice 

 
Kovové obaly 20 01 40 5,96 TAVAL s.r.o. Ľubotice 

VKM 20 01 40 12,3 KURUC COMPANY 
Veľké Vozovce 

Zářivky 20 01 21 0,1 V.O.D.S. Košice 
Obaly obsahující zbytky 

nebezp. odp. 
15 01 10 2,79 FECUPRAL s.r.o. Veľký 

Šariš 
Baterie a akumulátory 20 01 33 4,95 MACHTRADE s.r.o. 

Sereď 
Oleje 13 02 05 14 KONZEKO s.r.o. 

Markušovce 
Pneumatiky 20 01 19 11,05 V.O.D.S. Košice 

Obaly z barev 20 01 27 3,35 
15 02 02 1,55 

FECUPRAL s.r.o. Veľký 
Šariš Absorbenty, filtry 

Polystyren 20 01 39 0,14 POLYFORM s.r.o. 
Podolinec 

Zdroj: MÚ Prešov 
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V případě, že jsou uvedené odpady vhazovany do sběrné nádoby na směsný 

komunální odpad, budou společně s ním v dalším procesu nakládání zneškodněny, buď 

skládkováním nebo spalováním. Většinu z uvedených odpadů však umíme znovu využít 

v procesu výroby, jako tzv. druhotnou surovinu. Při recyklaci vznikají z původních odpadů 

nové věci. 

  Pokud chceme uvedené odpady využít jako druhotnou surovinu, musíme je od 

ostatních složek oddělit – vytřídít – vyseparovat. Opakovaným využíváním odpadů jako 

druhotné suroviny se šetří primární přírodní zdroje, snižuje se znečištění ovzduší a vod, při 

jejich zpracování se snižuje spotřeba energie potřebná na jejich získání a zpracování. 

Důslednou separací se sníží množství odpadu zneškodňovaného skládkováním 

nebo spalováním. Tím se sníží i dlouhodobé negativní zatížení životního prostředí a 

ohrožení zdraví lidí, protože na skládkách a ve spalovnách odpadů:

– se uložený odpad rozkládá velmi dlouhou dobu(plasty až několik desítek let), 

– smísením různorodých odpadů vznikají chemické látky, jejichž složení 

a nebezpečnost neznáme, 

– vznikají skládkové plyny a průsakové vody, které mohou kontaminovat 

podzemní vody, půdu, ovzduší apod., 

– při rozkladu biologicky rozložitelných odpadů vzniká methan, který přispívá 

k tvorbě skleníkového efektu, 

– při spalovaní různorodého odpadu a odpadu s obsahem chloru (bělený papír, 

kuchyňský odpad s obsahem soli) vznikají nebezpečné chemické látky (dioxiny, 

furany) a toxický popílek,  

– vznikají odpadní vody z čištění komínových filtrů, praček vzduchu a další 

odpady (popel, škvára, toxické usazeniny z komínových filtrů). 
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Separační kalendář TSmP, a.s. 

Separační kalendář pro jednotlivé roky je obyvatelům individuální bytové zástavby 

doručován společně se sadou barevně rozlišených pytlů (viz. obrázek 20) vždy ke konci, 

případně na začátku nového roku. V kalendáři jsou formou barevných políček vyznačené 

dny vývozu jednotlivých komodit: PAPÍR/PLASTY/SKLO/VKM + KOVY/BRO, jak to 

ukazuje obrázek 20. Pokud občanům nebyl tento kalendář doručen, popř. jsou nově 

vzniklou domácností a mají zájem se do separačního procesu zapojit, Technické služby 

města Prešov, a.s. jim nabídnou možnost kontaktovat provoz nakládání s odpady (NsO), 

která jim tento kalendář spolu se sadou pytlů doručí. 

 
Obrázek 20: Separační kalendář TSmP, a.s. a sada pytlů. 

 

  
 

Separační kalendář pro jednotlivé lokality vydávají Technické služby města Prešov, 

a.s. kažodročně od roku 2006. V případě, že občané neví, pod kterou lokalitu spadá jejich 

domácnost, mohou si to jednoduše zjistit na základě ulice, kde bydlí. Seznam jednotlivých 

městských částí pro rok 2009, spolu s přesným dnem odvozu separovaného sběru 

v jednotlivých městských částech, zobrazují tabulky v příloze č. 2 [12]. 
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Poplatky 

Město Prešov jako příslušný správce poplatků, na základě § 1 zákona NR SR č. 

511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 10d a 11 zákona NR SR č. 

544/1990 Z.z. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a VZN č. 104/2001 

(resp. 112/2002, 133/2004, 143/2005, 160/2006, 165/2007, 176/2008) o určenie náležitostí 

mestských poplatkov, vybírá městský poplatek za sběr, přepravu a zneškodňování 

komunálních odpadů a drobných stavebních odpadů. Přesné vyčíslení jednotlivých 

poplatků je uvedeno v tabulce 12 [5,6].  

 
Tabulka 12: Přehled výšky poplatků v letech 2002 – 2009. 

VÝŠKA POPLATKU ROK PLATNÁ VYHLÁŠKA 

1. a 2. osoba 3. a 4. osoba 

2002 VZN č. 104/2001 340,- SKK 300,- SKK 

2003 VZN č. 112/2002 

400,- SKK 360,- SKK 2004 

2005 VZN č. 133/2004 480,- SKK 430,- SKK 

2006 VZN č. 143/2005 

VZN č. 160/2006 

500,- SKK 450,- SKK 

2007 

2008 VZN č. 165/2007 600,- SKK 550,- SKK 

2009 VZN č. 176/2008 19,76 EUR 18,30 EUR 

Zdroj: MÚ Prešov 
Pozn.: EUR – euro, SKK – Slovenská koruna. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

V experimentální části diplomové práce vyhodnocuji anketu mezi obyvateli 

krajského města Prešov, která se zabývala problematikou separovaného sběru odpadů 

ve městě. Anketa probíhala mezi velkým počtem respondentů, t.j. zůčastnilo se jí 500 

obyvatel města Prešov. Samotná anketa se skládala z 10 otázek. 

Všechny informace o anketě, od jejího sestavení až po výsledky jednotlivých 

otázek, jsou rozpracované na následujících stranách této práce.  

 
 

3.1. Metody průzkumu 

I když se diplomová práce zabývá současnou problematikou odpadového 

hospodářství ve městě Prešov, bylo nevyhnutelné získávat nejen informace, které jsou 

veřejně dostupné na internetu, nebo je možné je získat přímo na pracovišti městského 

úřadu, či Technických služeb města Prešov, a.s., ale také vytvořit anketu, jejímž cílem bylo 

získat a doplnit informace o současném stavu sběru a třídění odpadů ve městě Prešov. 

 
 

3.2. Anketa 

Anketa byla zhotovena tak, aby z výsledků desíti otázek jasně vyplývalo, jakého 

pohlaví jsou jednotliví respondenti, do jaké věkové kategorie patří a co si myslí, o stavu 

separace, sběru a nakládání s odpady ve městě Prešov a o úrovni služeb poskytovaných 

Technickými službami města Prešov, a.s. 

Samotná anketa a úplné znění jejích otázek je součástí přílohy č.3 na konci 

diplomové práce. 
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3.3. Výsledky ankety 

Anketu vyplnilo 500 respondentů, z toho bylo 224 mužů a 276 žen. V první z desíti 

otázek ankety jsem se ptala respodentů na jejich pohlaví. Procentuální výsledek je uveden 

na obrázku 21. 

Obrázek 21: Procentuální rozdělení podle pohlaví. 

Pohlaví

45%

55%

muž žena
 

  

Druhá otázka se týkala věku respondentů, který byl rozdělen do jednotlivých 

kategorií. Procentuální rozdělení jednotlivých kategorií zobrazuje graf na obrázku 22.  

Obrázek 22: Procentuální rozdělení respondentů do věkových kategorií. 

Věk

25%

41%

16%

13%
1% 4%

do 18 do 30 do 40 do 50 do 60 nad 60
 

 

 Z výsledků vyplynulo, že nejvíce respondentů bylo ve věku do 30 let (41% 

z celkového počtu, což představuje 205 oslovených). V dalším pořadí následovali 

respondenti do 18 roků (25%, 125 oslovených), dále respondenti do 40 let (16%, t.j. 80 

osob), respondenti do 50 let (13%, t.j. 65 osob). Respondenti nad 60 let (4%, t.j. 20 osob) 

a nakonec respondenti do 60 let, těch bylo jen 1% z celkového počtu, což je jen 5 osob. 
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Třetí otázka se zabývala dostatkem kontejnerů na komunální odpad v místě bydliště 

respondentů. Výsledky v procentech zobrazují obrázky 23, 24 a 25. 

 

Obrázek 23: Procentuální výsledky odpovědí respondentů (3). 

Máte dostatek kontejnerů na odpad v 
okolí vašeho bydliště?

(spolu)

53%
47%

ano ne
  

 
Obrázek 24: Procentuální výsledky mužů (3). 

Máte dostatek kontejnerů na odpad v 
okolí vašeho bydliště?

(muži)

56%

44%

ano ne

 

Obrázek 25: Procentuální výsledky žen (3). 

Máte dostatek kontejnerů na odpad v 
okolí vašeho bydliště?

(ženy)

51%
49%

ano ne

Z výsledků ankety vyplynulo, že 53% responentů, což je 266 osob z celkového 

počtu, odpovědělo kladně. Záporně se vyjádřilo 47%, t.j. 234 osob. Z mužů se kladně 

vyjádřilo 56%, t.j. 125 mužů, záporně 44%, t.j. 99 mužů. 51% žen odpovědělo kladně, t.j. 

141 žen, záporně odpovědělo 49%, t.j. 135 žen. 
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Čtvrtá otázka zjišťovala, zda se respondenti učili nebo učí o separovaném odpadu 

ve škole. Procentuálně jsou odpovědi zobrazené v grafech na obrázcích 26, 27 a 28. 

Obrázek 26: Procentuální výsledky odpovědí respondentů (4). 

Měli jste ve škole výuku v oblasti 
separovaného sběru odpadů?

(spolu)

36%

64%

ano ne
 

 
Obrázek 27: Procentuální výsledky mužů (4). 

Mělii jste ve škole výuku v oblasti 
separovaného sběru odpadů?

(muži)

37%

63%

ano ne

 

Obrázek 28: Procentuální výsledky žen (4). 

Měli jste ve škole výuku v oblasti 
separovaného sběru odpadů?

(ženy)

35%

65%

ano ne

Z výsledků vyplynulo, že 64% responentů, což představuje 320 osob z celkového 

počtu dotázaných, nemělo ve škole žádnou výuku tohoto typu. To znamená, že výuku mělo 

jen 36% respondentů, což je 180 osob. Z mužů ji nemělo 63%, t.j. 141 mužů. Výuku mělo 

37%, t.j. 83 mužů. Z žen výuku tohoto typu nemělo 65%, t.j. 180 žen a mělo ji jen 35%, t.j. 

97 žen.  
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V páté otázce  jsem se ptala, kolik respondentů separuje odpad. Pokud ano, na jaký 

druh separovaného odpadu mají kontejnery. Otázka byla rozdělena na části za a a za b. 

Výsledky části za a procentuálně zobrazují grafy na obrázcích 29, 30 a 31. Výsledky části 

za b zobrazují grafy na obrázcích 32, 33 a 34. 

Obrázek 29: Procentuální výsledky odpovědí respondentů (5 a). 

Realizujete separovaný sběr?
(spolu)

57%

43%

ano ne
 

 
Obrázek 30: Procentuální výsledky mužů (5 a). 

Realizujete separovaný sběr?
(muži)

59%

41%

ano ne

  

Obrázek 31: Procentuální výsledky žen (5 a). 

Realizujete separovaný sběr?

56%

44%

ano ne

 Z výsledků části za a vyplynulo, že odpad separuje 57% respondentů, což je 

z celkového počtu dotázaných 286 osob. Neseparuje 43%, což je 214 osob. 59% mužů 

odpad separuje, t.j. 132 mužů a 41% neseparuje, t.j. 92 mužů. 56% žen separuje odpad, t.j. 

154 žen. Neseparuje 44%, t.j. 122 žen.  
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Obrázek 32: Procentuální výsledky odpovědí respondentů (5 b). 

pokud ano, na jaký druh odpadu máte kontejnery?
(spolu)

24%

14%
22%

20%

11% 9%

plast kov papír sklo textil bio
 

 

 Z výsledků otázky pět části za b vyplynulo, že 24% respondentů, což představuje 

70 osob z celkového počtu dotázaných, kteří v části za a odpověděli kladně (286 

dotázaných), si myslí, že mají kontejnery na plast. V dalším pořadí následovaly kontejnery 

na papír, které v odpovědi zaškrtlo 22% respondentů, t.j. 64 osob, kontejnery na sklo 20%, 

t.j. 56 osob, kontejnery na kov 14%, t.j. 39 osob, kontejnery na textil 11%, t.j. 33 osob 

a nakonec kontejnery na bio odpad 9%, t.j. 25 osob. 

 

Obrázek 33: Procentuální výsledky mužů (5 b). 

Pokud ano, na jaký druh odpadu máte kontejnery?
(muži)

21%

21%
19%

19%

10%
10%

plast kov papír sklo textil bio
 

 

 Na otázku odpovídalo 132 mužů. Z nich si 21% (28 mužů) shodně myslelo, že mají 

kontejnery na plast a kov. 25 mužů (t.j. 19%) si myslelo, že mají kontejnery na papír 

a sklo. A 10% si shodně myslelo, že mají kontejnery na textil a bio odpad, t.j. 13 mužů. 
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Obrázek 34: Procentuální výsledky žen (5 b). 

Pokud ano, na jaký druh odpadu máte kontejnery?
(ženy)

7%
25%

20%

13% 8% 27%

plast kov papír sklo textil bio
 

 

 U žen byly výsledky odlišné. Na otázku odpovědělo 154 žen. Z nich sa za 

kontejnery na plast vyjádřilo 27%, t.j. 42 žen, za kontejnery na papír 25%, t.j. 39 žen, za 

kontejnery na sklo 20%, t.j. 31 žen, za kontejnery na textil 13%, t.j. 20 žen, za kontejnery 

na bio odpad 8%, t.j. 12 žen a nakonec za kontejnery na kov jen 7%, což představovalo 11 

žen. 

 Šestá otázky byla o možnosti respondentů vhazovat odpad i do velkoobjemových 

kontejnerů. Procentuální vyjádření zobrazuje graf na obrázku 35. 

Obrázek 35: Procentuální výsledky odpovědí respondentů (6). 

Máte možnost vhazovat odpad vo velkoobjemových 
kontajnerů?

37%

63%

ano ne
 

 

 Z výsledků otázky vyplynulo, že 37% respondentů, což představuje 185 osob 

z celkového počtu odpovídajících, takovou možnost má. Tuto možnost popírá 63%, t.j. 315 

osob. 
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 Otázka sedm se zabývala, spokojeností respondentů s odvozem odpadů, který 

zabezpečují Technické služby města Prešov, a.s. Výsledky jsou znázorněny procentuálně 

v grafech na obrázcích 36, 37 a 38. 

Obrázek 36: Procentuální výsledky odpovědí respondentů (7). 

Je podle Vás dostatečně zabezpečen 
odvoz odpadů?

(spolu)

35%

65%

ano ne
 

 
Obrázek 37: Procentuální výsledky mužů (7). 

Je podle Vás dostatočně zabezpečen 
odvoz odpadů?

(muži)

29%

71%

ano ne

  

Obrázek 38: Procentuální výsledky žen (7). 

Je podle Vás dostatečně zabezpečen 
odvoz odpadů?

(ženy)

40%

60%

ano ne

 

 Z výsledků vyplývá, že s odvozem odpadů bylo spokojeno 35% respondentů, t.j. 

175 osob, kteří odpověděli kladně. Nespokojených bylo 65%, t.j. 325 osob.  

 Mužů bylo spokojených jen 29%, t.j. 65 mužů, nespokojených  jich bylo 71%, t.j. 

159 mužů. 

 Žen spokojených s vývozem odpadu bylo 40%, t.j. 110 žen a nespokojených bylo 

60%, t.j. 166 žen. 
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  Otázka osm zjišťovala, jaký přehled o vývoze odpadů v místě svého bydliště mají 

respondenti. Na výběr měli ze tří možností, které se týkaly frekvence vývozu odpadů ze 

sběrných míst a to jedenkrát, dvakrát nebo třikrát týdně. Výsledky zobrazuje graf na 

obrázku 39. 

Obrázek 39: Počet odpovědí k jednotlivým možnostem (8). 
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 Z výsledků vyplynulo, že nejvíce respondentů odpovědělo na první možnost, že se 

odpad vyváží jeden krát týdně. Bylo jich 214 z celkového počtu, což představuje 42,8%. 

K druhé možnosti se přiklonilo 196 respondentů, což představuje 39,2% a k třetí 90, t.j. 

18%. 

 Muži odpovídali následovně: na první možnost odpovědělo 81 z nich, t.j. 36%, na 

druhou 88 z nich, t.j. 39% a na třetí možnost odpovědělo 55 mužů, t.j. 25%. 

 Ženy odpovídaly následovně: na první možnost odpovědělo 133 žen, t.j. 48%, na 

druhou 108 žen, t.j. 39% a na třetí možnost odpovědělo 35, t.j. 13%. 
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 Otázka devět se zabývala problematikou černých skládek a jejich lokalizací ve 

městě nebo jeho městských částech. Tato otázka byla opět rozdělena na dvě části, část za a 

a za b. Výsledky otázky z části za a procentuálně zobrazuje graf na obrázku 40, výsledky 

části za b tabulka 13.   

Obrázek 40: Procentuální výsledky odpovědí respondentů (9 a). 

Jsou ve Vašem okolí černé skládky?

29%

71%

ano ne
 

 
Tabulka 13: Odpovědi (9 b). 

SÍDLIŠTĚ Sekčov, Sídlisko III (Bikoš) 

MĚSTSKÉ ČÁSTI Cemjata, Delňa, Dúbrava, Kalvária 

OKOLÍ PREŠOVA Ľubotice, Haniska, Petrovany 

 

 Z výsledků části za a vyplynulo, že někteří respondenti o černých skládkách vůbec 

nevěděli. K této odpovědi se přiklonilo 71% z celkového počtu tázaných, t.j. 355 osob. 

Těch, kteří o nepovolených černých skládkách  na území města věděli, bylo jen 29%, t.j. 

145 osob. 

 Část za b lokalizovala pomocí respondentů černé skládky ve městě a jeho okolí, tak 

jak je to uvedené už ve vzpomínané tabulce 13. 

 V posledni desáté otázce měli respondenti možnost vyjádřit svůj názor na vylepšení 

sběru separovaného odpadu ve městě Prešov. Jejich názory není možné vyjádřit 

procentuálně, proto jsou jejich postřehy podrobně rozebrané v diskuzní části této 

diplomové práce.   
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4. DISKUSE 

  Na úvod diskuze, bych ráda připomenula, že se mého průzkumu v oblasti 

odpadového hospodářství ve městě Prešov zúčastnilo 500 respondentů. Všechny odpovědi 

a z nich vyplývající výsledky jsou odrazem názorů početné skupiny občanů města Prešov.   

 Důležitou součástí ankety bylo rozdělení respondentů podle pohlaví. Tato 

skutečnost byla hned první otázkou mé ankety. Ankety se zúčastnilo 276 žen, což je o 10% 

více než mužů. 

 Při pohledu na výsledky druhé otázky, je jasně patrné, že anketa oslovila hlavně osoby 

ve věku 18 – 30 let. Jde o mladší generaci občanů města Prešov. Potěšující okolností je 

samozřejmě fakt, že na druhém a třetím místě v počtu odpovídajících občanů, byli respondenti 

ve věku do 18 a do 40 roků. Tuto skutečnost můžeme brát jako pozitivní příslib do 

budoucnosti, což by mělo přispět k zlepšení odpadového hospodářství ve městě a samotnému 

procesu separace odpadů.   

 Velmi rozporuplné jsou výsledky třetí otázky. Technické služby města Prešov, a.s. 

v poslednich letech výrazně zlepšily podmínky odpadového hospodářství ve městě také 

směrem k zabezpečení dostatečného množství kontejnerů nejen na komunální odpad, ale také 

na odpad separovaný. To by se mělo podle mého názoru objektivně odrazit také ve 

spokojenosti občanů města. Bohužel se tato skutečnost ve výsledku neodrazila. Spokojených 

bylo pouze 53% tázaných respondentů. 47% dotazovaných (203 osob) s počtem kontejnerů 

v místě svého bydliště spokojeno není.  

 Jelikož se ankety účastnila hlavně mladší generace občanů Prešova, byla čtvrtá otázka 

o to více aktuálnější a její výsledky velmi zajímavé. Zabezpečení výuky a osvěty občanů 

v oblasti separovaného odpadu je totiž jedním z nejdůležitějších kroků k tomu, aby samotní 

občané přispívali svým konáním k zlepšení odpadového hospodářství, a tím také k zlepšení 

životního prostředí v místě svého bydliště. Výsledek však byl velmi znepokojující. Výuku 

v této oblasti mělo jen 36% tázaných respondentů. Tento výsledek se však dal očekávat. Ještě 

nedávno se na Slovensku o možnosti separace odpadů vůbec nemluvilo. Z ohledem na 

budoucnost  však považuji za nutnost zavést co nejdříve, nejlépe už na základních školách, 

předmět týkající se separace odpadů nebo odpadového hospodářství vůbec. Potěšující 
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okolností však je, že podstatná většina občanů výuku v oblasti separovaného odpadu nebo 

odpadového hospodářství nikdy neměla, přesto však separují.  

V páté otázce v části za a se ke kladné odpovědi přiklonilo 57% respondentů. Tím 

jasně naznačili, že se separací jednotlivých složek odpadu souhlasí. V části za b proto není 

vůbec překvapují fakt, že v místě bydliště jednotlivých respondentů jsou kontejnery na sklo, 

plasty i papír. Jen část z nich věděla také o kontejnerech na kovový odpad. Nejzarážející na 

jednotlivých odpovědích bylo to, že respondenti velmi často označili i nesprávné odpovědi, t.j. 

kontejnery na textil nebo na bio odpad. Tyto možnosti odpovědí byly v otázce uvedeny 

záměrně. Chtěla jsem zjistit, jaký přehled a jaké vědomosti v oblasti separovaného odpadu 

občané města mají. Technické služby města Prešov, a.s. zabezpečují sběr textilu a bio odpadů 

ve sběrných dvorech. 

 Šestá otázka měla zjistit, zda mají občané možnost vhazovat odpad do velkobjemových 

kontejnerů. 63% z tázaných respondentů odpovědělo záporně. Tato odpověd byla správná. 

Takovou možnost mají občané jen v případě, pokud o velkoobjemový kontejner požádají 

technické služby města Prešov. 

 Neméně zajímavé byly výsledky sedmé otázky o spokojenosti nebo nespokojenosti 

občanů s vývozem odpadů, který na území města Prešov zajišťují Technické služby města 

Prešov, a.s. Výsledky jsou v neprospěch TSmP, a.s. S vývozem odpadů nebylo spokojeno 65% 

tázaných respondentů a považovali tuto službu za nedostačující. 

 K porovnání a zobjektivnění výsledků sedmé otázky měla pomoci otázka osm. Jejím 

účelem bylo zjistit, kolikrát do týdne TSmP, a.s. vyváží odpad z jednotlivých částí Prešova. 

Druhá možnost odpovědi, dvakrát do týdne, byla správně. Tuto možnost odpovědi si vybralo  

jen 39,2% respondentů. Z toho je zřejmé, že se občané Prešova o odvoz odpadů velmi 

nezajímají. 42,8% respondentů si myslí, že se odpad vyváží jen jedenkrát do týdne, což 

způsobilo jejich nespokojenost s vývozem odpadů. Je však důležité se zmínit, že v období 

velkých svátků, je produkce odpadů mnohem vyšší a TSmP, a.s. by v tomto směru měly 

nespokojenost občanů pochopit a vyjít jim vstříc. 

 V deváté otázce jsem zjišťovala, zda si respondenti všímají, kde se ve městě odpad 

uskladňuje neopravněně, a vznikají tedy černé skládky. V první časti za a odpovědělo kladně 
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jen 29% respondentů a potvrdili tím přítomnost černých skládek na území města. Ve druhé 

části měli černé skládky lokalizovat a z vyhodnocených výsledký vyplynulo, že se tento typ 

skládek nachází hlavně v okrajových městských částech a v okolí města. Méně nebo vůbec se 

černé skládky vyskytují na sídlištích. 

 Desátá otázka byla vzhledem k diskuzi nejpodstatnější částí celé ankety. Respondenti 

v ní měli možnost vyjádřit svůj názor na možnosti vylepšení odpadového hospodářství ve 

městě Prešov. Vyjádření se lišily od jednoho respondenta ke druhému. Nejvíce se jich ale 

shodlo na tom, že nejlepším krokem ze strany TSmP, a.s. ve prospěch občanů by bylo snížení 

už tak vysokých a ročně se navyšujících poplatků za vývoz odpadu. V tomto směru je to 

pochopitelné, hlavní motivací lidí v jakémkoliv směru jsou finance. Zdárným příkladem 

efektivního řešení otázky poplatků za vývoz odpadů je město Teplice v České republice, kde 

zodpovědnost za placeni polatků za vývoz odpadů převzalo samotné město, které tak ocenilo 

nadmíru zodpovědný a cílevědomý přístup svých občanů při separovaném sběru odpadů. 

Podobné řešení je tedy možné zavést i ve městě Přešov.  

Druhá nejčastější myšlenka, která reagovala na zlepšení odpadového hospodářství ve 

městě, se týkala umístění kontejnerů na komunální i separovaný odpad blíže k bytovým 

jednotkám tázaných občanů. Respondenti nebyli spokojení se vzdáleností, kterou musí při 

vynášení odpadu překonávat, i když na většině sídlišť nebo v jednotlivých městských částech 

nejsou sběrné místa vzdálené více než 50m od bytových jednotek. To samozřejmě splňuje 

všechny kritéria dostupnosti a TSmP, a.s. v tomto směru nelze vytknout nic.  

Postřehy respondentů vedly také k jiným, podle mého názoru jednoduchým 

a nenáročným změnám, které by byly prospěšné nejen pro občany města, ale také pro TSmP, 

a.s. Patří sem např. jednoznačné označení kontejnerů pomocí informačních nálepek nebo 

plakátů, díky kterým by se občané stručnou a jasnou formou dozvěděli, co do jednotlivých 

kontejnerů patří a co ne. Pokud by se tento návrh zrealizoval, ušetřil by práci 

také zaměstnacům TSmP, a.s. na dotřiďovací lince a vedl by k jednoznačnému zefektivnění 

separace. Odpad by se totiž nekontaminoval nežádoucími složkami. Prospěšná by určitě byla 

také lepší informovanost občanů pomocí veřejných informačních zdrojů jako je internet, místní 

deníky nebo lokální televize.  
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5. ZÁVĚR 

 V diplomové práci jsem se zabývala možností zlepšit odpadového hospodářství ve 

městě Prešov. Je samozřejmé, že se situace v odpadovém hospodářství za poslední roky 

rapidně zlepšila a zlepšuje se i v současnosti. Vyjímkou není ani Prešovský kraj spolu 

s městem Prešov. Všechna vylepšení jsou výsledkem obrovské snahy EU a jejích 

legislativních změn, k jejiž plnění se zavázala také Slovenská republika. 

 Teoreticky jsem nastudovala základní pojmy z odpadového hospodářství 

i z legislativy odpadového hsopodářství na Slovensku. Zabývala jsem se také stavem 

odpadového hospodářství v jednotlivých krajích Slovenské republiky i ve státech EU. 

Zvlášť jsem se zaměřila na Prešovský kraj, jehož součástí je město Prešov. Prešov jsem 

charakterizovala nejen z pohledu geografických, geomorfologických a přírodních 

podmínek, ale také z pohledu odpadového hospodářství a způsobu nakládání s odpady. 

 Je potěšující, že samotné město Prešov i jeho společnost Technické služby města 

Prešov, a.s. vynakládají nemalé finanční prostředky na zlepšení služeb poskytující 

občanům města. Je však nutné, aby tyto kroky pokračovaly i v budoucnosti. Díky nim 

a vzájemné spolupráci mezi městem, podniky a občany by bylo možné poskytované služby 

vylepšit a zdokonalit. Jednoznačnou odpovědí na to jakým způsobem, je předcházející 

kapitola, jejímž obsahem jsou výsledky z ankety. Tyto výsledky lze použít jako zdroj 

informací od samotných občanů, neboť samotní občané jsou také původci odpadů. I přes 

všechny návrhy a postřehy od občanů zůstává stále velké množství nevzpomenutých změn. 

Jedním z nich je také nedokonalé nakládání s bio odpadem.  
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PŘÍLOHY 

Príloha č. 1 

VZN 147/2005 o odpadoch 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove podľa § 6, zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v znení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov vydáva totoPrvá časť 

Úvodné ustanovenie 

Článok 1 

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. Článok 2 

Základné pojmy 

1. Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v 
súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa 
jej zbaviť. 
2. Komunálne odpady sú odpady domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická 
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom 
výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby - podnikateľa , za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z 
nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo 
záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre 
potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. 
Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných 
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri 
údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch 
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení. 

3. Za odpad z domácností, ako súčasť komunálneho odpadu sa považujú zvyšky z jedál 
použité a nepotrebné predmety bežnej spotreby, popol a škvara z lokálnych kúrenísk 
a domových kotolní a iné odpady, ktoré sa svojím rozmerom a obsahom môžu umiestniť 
do zberných nádob a ktoré nepoškodia mechanizmus zberného vozidla. 
 

4. Do kategórie odpadu z domácnosti a ostatného podobného odpadu nepatria odpady: 
a/ odpadných a zvláštných vôd, 1) 
b/ látky znečisťujúce ovzdušie, 2) 
c/ odpady drahých kovov, 
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d/ rádioaktívne odpady, 
e/ odpady ukladané v podzemných priestoroch,3) 
f/ odpady, výsypky a odkaliská,3) 
g/ konfiškáty živočíšneho pôvodu, 
h/ obalové materiály z podnikateľskej činnosti, 
ch/ obaly a odpady obsahujúce ropné látky, olejové filtre. 

5. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva 
úpravu, 
zmiešavanie, alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy, alebo 
zloženia týchto odpadov. U komunálneho odpadu je pôvodca občan, ako aj právnické a 
fyzické osoby – podnikatelia, u ktorých vzniká komunálny odpad. 

6. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa 
odpad nachádza. 

7. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a 
zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. 

8. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce pri stavebnej činností pôvodcov, sú to 
odpady z drobných stavebných úprav a udržiavacích prác, fyzických osôb – 
nepodnikateľských subjektov do 1 m3 odpadu za rok. 

9. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť 
ako samostatný druh odpadu. 

Druhá časť 

Zhromažďovanie, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. 

Článok 3 

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 

1) zákon č. 138/1973 Zb. - vodný zákon, 
2) zákon č. 309/1991 Zb. - zákon o ovzduší, 
3) zákon č. 44/ 1988 Zb. – banský zákon. 

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. 
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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“, 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. 

5. 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. 
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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. 

6. Poverené právnické a fyzické osoby zabezpečujú mimoriadny odvoz zhromaždených 
komunálnych odpadov mimo určené dni, ak: 
a/ je zhromaždený domový odpad, ktorý nie je povolené odkladať do zberných nádob, 
b/ je zberná nádoba preplnená a preťažená pred určeným dňom a hrozí jej poškodenie, 
c/ domový odpad nie je riadne pripravený na odvoz, 
d/ pôvodca odpadu má špecifické požiadavky na poverené právnické a fyzické osoby na 
odvoz. 
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. 
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6. Zber objemného odpadu /ide najmä o starý nábytok, vane, umývadla, bytové jadra, 
dvere, okna/ od občanov – je zabezpečený pristavením veľkoobjemových 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. 

Tretia časť 

Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu. 

Článok 7 

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 
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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 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. 

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. 

 

Štvrtá časť 

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov. 

Článok 8 

1. Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov sa platí mestu miestny poplatok podľa § 1, ods. 2 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o 
miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

2. Poplatok platí: 
a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v meste trvalý, alebo prechodný pobyt, 
b/ právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká 
komunálny odpad a ktorá vlastní, alebo má v prenájme nehnuteľnosť na území mesta 
Prešov určenú na podnikanie, 
c/ fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom, alebo užívateľom 
nehnuteľností, nachádzajúcej sa na území mesta Prešov a slúžiacej na prechodné 
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ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt, alebo nebytový priestor. 
2. Výšku poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov schvaľuje 
Mestské zastupiteľstvo Všeobecným záväzným nariadením mesta. 

Piata časť 

Zodpovednosť za porušenie povinnosti 

Článok 9 

Správne delikty 

1/ Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou, alebo fyzickou osobou oprávnenou 
na podnikanie sa postihuje pokutou do výšky 200 000. - Sk. Na konanie o uložení pokuty 
sa vzťahuje zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

Článok 10 

Priestupky 

1/ Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a/ zneškodní odpad, alebo znehodnotí odpad v rozpore s týmto VZN a zákonom č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch, 
b/ uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom, 
c/ nesplní oznamovaciu povinnosť podľa článku 7 bod 5, 
d/ neposkytne mestom požadované údaje podľa článku 7 bod 3. 

Za priestupok podľa vyššie uvedených ustanovení 1 písm. a/ až d/ možno príslušníkom 
mestskej polície v Prešove uložiť blokovú pokutu do výšky 1.000. - Sk a v správnom 
konaní príslušným orgánom pokutu do výšky 5.000. - Sk obcou. 

2/ Porušenie ostatných ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom za ktorý 
môže byť príslušníkom mestskej polície v Prešove uložená bloková pokuta do výšky 
1.000. -Sk a v spravnom konaní príslušnými orgámni štátnej správy pokuta do výšky 
1.000. -Sk v súlade so záknom č. 71/1967 Zb. o spravnom konaní. 
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. 

Článok 11 

Kontrola 

1/ Kontrolu dodržiavania tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú: 
a/ poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove, 
b/ príslušníci mestskej polície v Prešove, 
c/ zamestnanci odboru mestských organizácií a VP činností, 
d/ zamestnanci odboru PČ a ŽP. 
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Šiesta časť 

Záverečné ustanovenia 

Článok 12 

Zrušovacie ustanovenie 

Týmto sa ruší VZN č. 103/2001 o odpadoch v plnom znení. 

Článok 13 

Účinnosť 

1/ Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov bol zverejnený na 
pripomienkovanie dňa 10. 11. 2005 a zvesený dňa 25. 11. 2005. 

2/ Na tomto Všeobecnom záväznom nariadení mesta Prešov sa uznieslo a schválilo 
Mestské zastupiteľstvo dňa 28. 11. 2005 uznesením č. 366/2005. 

3/ Toto Všeobecné záväzne nariadenie mesta Prešov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 
12. 12. 2005 a zvesené 29.12.2005. 

4/ Toto Všeobecné záväzné nariadenie mesta Prešov č. 147/2005 o odpadoch nadobúda 
účinnosť dňa 1. 1. 2006. 
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Príloha č. 2 

 
Tabulka 14: Separační kalendář pre jednotlivé ulice (Lokalita č.1) 
LOKALITA č. 1 ULICE 

 Agátová, Belanská, Budovateľská, Chalúpkova, Družstevná, Francisciho, 

Gaštanová, Genplk. Jána Ambruša, Haburská, Herlianska, Janáčkova, Jarná, 

Jedľová, Jilemnického, Južná, Kamencová, Limbová, Masarykova, 

Maybaumova, Na brehu, Nová, Ondavská, Pažica, Pekná, Pionierska, Pod Wilec 

hôrkou, Pod Hrádkom, Protifaš. bojovníkov, Radlinského, Royova, Rybárska, 

Sadová, Slánska, Soľná, Suvorovova, Topoľová, Trnková, Urxova, Važecká, 

Vranovská, Včelárska, Weberova, Záborského, Zápotockého, ul. 17. novembra, 

Železničiarska, Železničná, Školská, Škultétyho, Štúrova, Švábska, Šípková, 

Úzka 

 

PONDELOK 

 
Tabulka 15: Separační kalendář pre jednotlivé ulice (Lokalita č.2) 
LOKALITA č. 2 ULICE 
 Bardejovská, Bayerova, Baštová, Bohúňova, Fintická, Floriánova, Grešova, 

Hlavná , Hollého, Hurbanistov, Jarková, K amfiteátru, Kopaniny, Košická, Kpt. 

Nálepku, Kraskova, Kutuzovova, Kuzmányho, Kúpeľná, Lesnícka, Lesík 

delostrelcov, Lúčna, Metodova, Mateja Huľu, Námestie legionárov, Námestie 

osloboditeľov, Okrajová, Okružná, Opavská, Palackého, Palárikova, Pavla 

Horova, Plzenská, Pod Táborom, Potočná, Poľná, Požiarnická, Pri Toryse, Pri 

ihrisku, Pri mlyne, Rampová, Reimanova, Solivarská, Soľnobanská, Strážnická, 

Suchomlynská, Svätoplukova, Tarasa Ševčenka, Tkáčska, Tokajícka, Urbánkova, 

Vaľkovská, Vodná, Východná, Za traťou, Zimná, Zlatobanská, Záhradná, 

Ľ.Podjavorinskej, Ľubotická, Šarišská, Šebastovská, Švermova 

 

UTOROK 

 
Tabulka 16: Separační kalendář pro jednotlivé ulice (Lokalita č.3) 
LOKALITA č. 3 ULICE 
 B.Němcovej, Banícka, Bencúrova, Botanická, Bulharská, Dúhová, Františkánske 

námestie, Gápľová, Hollanderova, Horárska, Hviezdoslavova, Jabloňová (len 

domy č. 15, 17, 20, 22, 24, 26), Janka Borodáča, K studničke, Konštantínova, 

Kováčska, Ku Kyslej vode, Kukučínova, Kysucká, Ku Surdoku, Kúty, L. 

Novomeského, Lidická, Na vyhliadke, Padlých hrdinov, Partizánska, 

Pavlovičovo námestie, Pod Kalváriou, Pod Kamennou baňou, Pod Turňou, Pri 

hati, Slovenská, Slávičia, Smetanova, Surdok, Súľovská, Tajovského, 

Terchovská, Za Kalváriou, Zborovská, sídl. Dukelských hrdinov, Čajkovského, 

Čerešňová, Čipkárska, Špitálska, Štefánikova, Športová, Zimný potok 

 

STREDA 
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Tabulka 17: Separační kalendář pro jednotlivé ulice (Lokalita č.4) 
LOKALITA č. 4 ULICE 
 Átriová, Bachingerovka, Bažantia, Bezručova, Burianova, Čapajevova, 

Dilongova, Fučíkova, Sázavského, Gorkého, Hodžova, Hruny, Hviezdna, 

Jabloňová, Jastrabia, Jazdecká, Jesenského, K potoku, Kamenná, Kmeťovo 

stromoradie, Kollárova, Krátka, Krížna, Labutia, Letná, M. Trenčianskeho, 

Marka Čulena, Medová, Mičurinova, Mlynská, Mojmírova, Moyzesova, 

Nábrežná, Nám. Národného povst., Obrancov mieru, Odborárska, Októbrová, 

Petöfiho, Plavárenská, Pod Šalgovíkom, Puškinova, Rumanova, Sekčovská, 

Sládkovičova, Sokolia, Tehelná, Teriakovská, Tichá, Vajanského, Vodárenská, 

Vrchná, Západná, ul. 19.januára, Šafárikova 

 

ŠTVRTOK 

 
Tabulka 18: Separační kalendář pro jednotlivé ulice, (Lokalita č.5) 
LOKALITA č. 5 ULICE 
 Björnsonova, Bottova, Broskyňová, Cemjata, Dúbravská, Jahodová, Javorinská, 

Jiráskova, Jána Béreša, Jána Nováka, Jánošíkova, Jelenia, K Okruhliaku, 

Komenského, Kotrádova, Kvetná, Lesná, Levočská, Lipová, Líščia, Malinová, 

Medvedia, Mudroňova, Murárska, Na Rúrkach, Narcisová, Okruhliak, 

Orgovanová, Pod komínom, Pod Skalkou, Pod Vinicami, Pustá dolina, 

Pöschlova, Ružová, Sabinovská, Severná, Slnečná, Soľanková, Stavbárska, 

Suchoňova, Tatranská, Veterná, Vydumanec, Zabíjaná, Záhradnícka, Šidlovská, 

Údenárska 

 

PIATOK 
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Príloha č. 3 

Anketa 

Čo si myslíte o súčasnom stave zberu a triedenia odpadov v meste Prešov? 

 
1. Ste 

 Muž  Žena 
 

2. Vek 
 do 18 
 do 30 
 do 40 

 do 50 
 do 60 
 nad 60 

 
3. Máte dostatok kontajnerov na odpad v okolí vášho bydliska? 

 Áno  Nie 
 

4. Mali ste v škole výučbu v oblasti separovaného zberu odpadov? 
 Áno  Nie 
 

5. Časť a) Realizujete separovaný zber odpadu? 
 Áno  Nie 

 
    Časť b) Ak áno na aký druh odpadu máte kontajnery? 

 plast 
 papier 
 sklo 

 kov 
 textil 
 bioodpad 

 
 6. Máte možnosť vhadzovať odpad do veľkoobjemových kontajnerov? 

 Áno  Nie 
 

 7. Je podľa vás dostatočne zabezpečený odvoz odpadov? 
 Áno  Nie 
 

  
8. Ako často Vám odpad zo zberných miest odvážajú? 

 1x týždenne 
 2x týždenne 
 3x týždenne 
 

 9. Časť a) Sú vo vašom okolí čierne skládky? 
 Áno  Nie 
 

     Časť b) Ak áno, tak kde? 
 
 
 10. Napíšte prosím Váš názor na vylepšenie zberu separovaného odpadu. 
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