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Úloha PHÚ SAŽP: Indikátory na vyhodnocovanie  
Programu predchádzania vzniku odpadu v SR na roky 2014-2018 

Návrh indikátorov  na sledovanie plnenia cieľov v predchádzaní vzniku odpadu 
a efektívnosti navrhnutých opatrení 

Programu predchádzania vzniku odpadu v SR na roky 2014-2018 
 

 

1. Úvod/ Východisková situácia 

Program predchádzania vzniku odpadu SR (PPVO SR) na roky 2014 – 2018 bol schválený vládou SR 18. 12. 

2013. PPVO SR na roky 2014-2018 je strategickým dokumentom, ktorého hlavným cieľom je posun od 

materiálového zhodnocovania  k predchádzaniu vzniku odpadu. PPVO SR na roky 2014 - 2018   v kapitole  

4.1.2 Opatrenia na splnenie hlavného cieľa, podkapitole 4.1.2.2. Podporné opatrenia, stanovuje v opatrení 4 

vypracovanie vhodných indikátorov na sledovanie plnenia cieľov v predchádzaní vzniku odpadu a efektívnosti 

navrhnutých opatrení, ktoré budú zohľadňovať miesto, v ktorom sa opatrenie realizuje v rámci životného cyklu 

produktu, pôsobenie opatrenia v rámci klasifikačného prostriedku DPSIR. Zároveň v kapitole 7 

„Vyhodnocovanie plnenia cieľov programu“ je uvedené, že na zabezpečenie plnenia cieľov PPVO je potrebné 

pravidelne vyhodnocovať stav v oblasti predchádzania vzniku odpadu. MŽP SR v spolupráci s ostatnými 

zainteresovanými ministerstvami a organizáciami pripraví priebežné vyhodnotenie cieľov programu a predloží 

ho na rokovanie vlády SR spolu s vyhodnotením plnenia cieľov programu odpadového hospodárstva. V prípade 

zaznamenania významných problémov v dosahovaní stanovených cieľov sa PPVO SR prehodnotí a vykoná sa 

jeho aktualizácia aj v priebehu obdobia, na ktoré je program vypracovaný.  

2. Cieľ 

Cieľom tohto dokumentu je  

•  vyhodnotiť vývoj indikátorov PPVO SR podľa zostavenej sady indikátorov, 

• navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k naplneniu cieľov stanovených v PPVO SR 2014-2018 

3. Základné informácie 

Hierarchia odpadového hospodárstva zadefinovaná v § 6 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
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Obr.   

 

Pojem predchádzanie vzniku odpadu definuje § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 79/2015 Z. z. ako opatrenia, ktoré sa 

prijmú predtým, ako sa látka, materiál, alebo výrobok stane odpadom, a ktoré znižujú: 

a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov, alebo predĺženia  životnosti 

výrobkov 

b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí  alebo 

c) obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch. 

 

Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie 

a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné 

prostredie a 

b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného 

procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji 

výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie. 

c)  

4. Predchádzanie vzniku odpadov ako súčasť obehového hospodárstva 

Európska komisia v roku 2015 schválila Akčný plán pre obehové hospodárstvo s názvom „Kruh sa uzatvára – 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“.  Oblasť predchádzania vzniku odpadu spadá pod oblasti ťažba 

surovín, dizajn, výroba, distribúcia, spotreba, použitie, opätovné použitie, oprava. 
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Obr. Schéma princípov obehového hospodárstva 

Zdroj: PPVO SR 2014-2018  

 

Ako je uvedené v PPVO SR na roky 2014-2018,  MŽP SR má právne, ekonomické a administratívne nástroje na 

riadenie odpadového hospodárstva až od 3. kroku v hierarchii odpadového hospodárstva, teda od recyklácie, 

cez zhodnocovanie až po zneškodňovanie odpadu. Na predchádzanie vzniku odpadu a prípravu na opätovné 

použitie môže MŽP SR vytvoriť vhodné prostredie presadzovaním základnej filozofie – a to potreby, resp. 

nevyhnutnosti posunu od materiálového zhodnocovania odpadu k predchádzaniu vzniku odpadu, ako aj 

zmenou nazerania na úlohy rezortu životného prostredia v systéme odpadového hospodárstva (t. j. že rezort ŽP 

nie je tým, kto rieši problém až v štádiu vzniku odpadu, ale práve tým, kto sa účinne snaží vytvoriť opatrenia na 

to, aby sa z produktu odpad vôbec nestal) a vytvorením organizačných, finančných a kvalifikovaných 

personálnych predpokladov na riešenie problematiky predchádzania vzniku odpadu. Rezort samotný však 

nevstupuje do životného cyklu výrobku, ale mal by vyvinúť opatrenia, ktoré by smerovali k jednotnému 

meraniu a komunikácii o environmentálnej výkonnosti výrobkov počas ich životného cyklu, čo je hodnotené ako 

jedno zo základných kritérií pre vstup na budovaný „jednotný trh zelených výrobkov“. Takýto prístup vyžaduje 

koordináciu a účinnú spoluprácu nielen na medzirezortnej úrovni, ale najmä spoluprácu s vedecko výskumnými 

kapacitami a tiež adekvátne finančné krytie a vytvorenie organizácie/štruktúry, ktorá v tejto téme bude 

rešpektovanou a uznávanou autoritou. 
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Obr. Prevencia odpadu ako medzirezortná politická oblasť 

Zdroj: EEA, 2014 

 

5. Monitorovanie pokroku  

5.1 Indikátory 

Indikátory sú merateľné veličiny, poskytujúce informácie o vývoji a trendoch javov a procesov, v kvantitatívnom 

a kvalitatívnom vyjadrení.  

Indikátory vo všeobecnosti  (podľa kritérií stanovených OECD pre environmentálne indikátory) musia byť:  

• politicky relevantné a pritom užitočné pre užívateľa, t.j. mali by byť reprezentatívne, jednoduché a 

ľahko interpretovateľné, odrážajúce prebiehajúce zmeny v životnom prostredí,  

• vedecky zdôvodnené, t.j. mali by byť po teoretickej stránke jasne vedecko-technicky zdôvodnené, 

založené na medzinárodných štandardoch a limitoch,  

• merateľné, t.j. mali by byť ľahko merateľné a dostupné, primerane zdokumentované a pravidelne 

monitorované.  

Indikátory predchádzania vzniku odpadov by mali preukázať, ako určité činnosti (napr. spotreba potravín, 

bývanie, stavebná činnosť) v priebehu časového obdobia ovplyvňujú využívanie materiálov a vznik odpadu po 

celú dobu ich životného cyklu.   
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Na vyjadrenie vzťahu medzi jednotlivými  indikátormi slúži kauzálny P-S-R  reťazec. V rámci jednotlivých 

článkov tohto reťazca sa nachádzajú individuálne a agregované indikátory charakterizujúce: 

• tlak ("pressure" - P) na životné prostredie v negatívnom (kontaminácia, vyčerpávanie prírodných 

zdrojov), prípadne v pozitívnom zmysle, ktorý je ovplyvnený spoločenským, sociálnym a ekonomickým 

vývojom spoločnosti. Ten je bezprostrednou príčinou zmien v 

• stave životného prostredia ("state" - S). Zhoršovanie stavu životného prostredia,  jeho zložiek vedie k   

• odozve ("response" - R) – formulovaniu a prijímaniu opatrení a nástrojov v spoločnosti zameraných na 

eliminovanie, resp. nápravu škôd v životnom prostredí. 

5.2 Hlavné obmedzenia indikátorového hodnotenia účinnosti opatrení na PVO 

Posudzovať účinnosť preventívnych opatrení je náročné vzhľadom na to, že ide o  merania toho, „čo 

neexistuje“.  Na určenie kvantitatívnej prevencie vzniku odpadu je potrebné zmerať neexistujúce/nevzniknuté 

množstvo odpadu. Pre meranie kvalitatívnej prevencie vzniku odpadov je potrebné zmerať škody, ktoré 

nenastali. Zároveň je ťažké vylúčiť  iné pôsobenia na účinnosť týchto opatrení PPVO ako napr. trhové, 

demografické či spotrebiteľské správanie. 

 

6. Zostavenie návrhu národnej sady indikátorov na vyhodnotenie účinnosti PPVO SR na roky 2014-2018 

 

Zostavená bola sada  špecifických indikátorov,  ktorý monitoruje účinnosť  navrhovaných opatrení 

a efektívnosť finančných prostriedkov, ktoré boli do týchto opatrení investované.  

 

 

Obr. Proces tvorby a vyhodnotenia sady indikátorov na vyhodnotenie účinnosti PPVO SR na roky 2014-2018  

Zdroj: SAŽP  
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Sada indikátorov, ktorý monitoruje účinnosť opatrení PPVO SR na roky 2014-2018 pozostáva z dvoch úrovní. 

A to z monitorovania hlavného indikátora/indikátorov a doplnkových indikátorov.  Pri vyhodnocovaní 

indikátorov je potrebné brať do úvahy aj viaceré   zmeny v legislatíve, ktoré sa udiali počas doterajšej platnosti 

PPVO SR na roky 2014-2018. Pri každom indikátore je potrebné zadefinovať, čo indikátor opisuje/hodnotí, 

popis jeho možného využitia  so zameraním na oblasti, ktoré môže monitorovať, analýzu efektívnosti indikátora 

formou popísania jeho výhod a nevýhod z pohľadu realizovaných opatrení a plnenia cieľov,  využitie indikátora 

a posúdenie uskutočniteľnosti v závislosti na dostupnosti údajov potrebných na výpočet indikátora, príp. 

odporúčania na realizáciu doplnkového zberu údajov. 

 

Hlavný indikátor hodnotenia PPVO SR na roky 2014-2018 teda predstavuje monitorovanie vzťahu a sledovanie 

oddelenia kriviek vývoja  vzniku odpadov celkom, HDP  a domácej materiálovej spotreby. 

Navrhovaný hlavný indikátor: 
 
 

Vznik odpadov celkom, na HDP s.c, DMC  (Index) 
 
 

Doplnkové indikátory sú indikátory, ktoré 

A. detailnejšie popisujú vývoj  hlavného indikátora,    

B. hodnotia účinnosť realizovaných opatrení  PPVO SR. 

Na základe metodického usmernenia EK  „Preparing a Waste Prevention Programme“  uverejneného v októbri 

2012 a analytickej časti PPVO SR na roky 2014 - 2018 kapitola 4.2 boli  stanovené  špecifické ciele pre 7 

vybraných prúdov odpadov:  

• zmesový komunálny odpad,  

• biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO),  

• odpad z papiera,  

• odpad z obalov,  

• stavebné odpady a odpady z demolácií,  

• nebezpečný odpad,  

• odpad z ťažobného priemyslu.  

 

 

7. Vyhodnotenie  sady indikátorov monitorujúcej účinnosť PVO 

 

7.1 Súhrnne vyhodnotenie 

Hlavný indikátor a doplnkové indikátory na detailnejší popis hlavného indikátora sú vyhodnotené číselne, 
doplnkové indikátory na vyhodnotenie účinnosti jednotlivých opatrení len slovne a väčší dôraz je na nich 
kladený pri hodnotení opatrení. 
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VÄZBA NA CIEĽ PPVO SR 

2014-2018 

NÁZOV INDIKÁTORA TREND VYHODNOTENIE 

                                                                              Hlavný indikátor 

Posun od 

materiálového 

zhodnocovania k 

predchádzaniu vzniku 

odpadu 

Vznik odpadov celkom, na HDP 

s.c., DMC   

    -2% Odpady 

  - 5% DMC 

   + 13%  HDP 

2010-2015 

Nárast ekonomickej 

výkonnosti hospodárstva 

je sprevádzaný znížením 

spotreby materiálov a len 

miernym znížením 

množstva odpadov  

                                                         Doplnkové indikátory - detailnejší popis hlavného indikátora 

Pokračovať v trende 

medziročného 

znižovania vzniku 

zmesového 

komunálneho odpadu 

Vznik zmesového komunálneho 

odpadu a komunálneho odpadu 

(KO) celkom na HDP a  počet 

obyvateľov  

    +  4 % KO 

  - 1,3 % 

zmesový KO 

   + 13%  HDP 

  - 0,6 % 

2010-2015  

Aj napriek nárastu vzniku 

KO a HDP, podiel 

zmesového KO poklesol.  

Zmena počtu obyvateľov  

Znižovať vznik odpadu 

z obalov 

Vznik odpadu z obalov na 

množstvo obalov uvedených na trh  

    +  13 % obaly 

   + 29 %  

odpady z obalov 

2010-2015 

Nárast ako množstva 

obalov uvedených na trh 

tak aj množstva odpadov 

z odpadov  

Znižovať množstvo 

zneškodňovaných 

stavebných odpadov a 

odpadov z demolácií 

Vznik stavebných odpadov a 

odpadov z demolácií na HDP 

    +  1,2 % 

stavebné 

odpady 

   + 13%  HDP 

2010-2015 

Nárast ekonomickej 

výkonnosti hospodárstva 

je sprevádzaný len 

mierným navýšením 

množstva stavebných 

odpadov a odpadov 

z demolácií. Zníženie 

množstva 

zneškodňovaných 

odpadov indikuje 

zníženie nepriaznivého 

vplyvu stavebných 

odpadov a odpadov 

z demolácií  na ŽP 

a človeka.  

Množstvo zneškodňovaných 

stavebných odpadov a odpadov z 

demolácií 

  - 15 %  

2010-2015 

Pokračovať 

v nastúpenom trende 

znižovania vzniku 

nebezpečného odpadu 

Vznik nebezpečného odpadu (NO)    - 13% NOspolu 

   + 20%  NOKO 

2010-2015 

Pokračuje trend 

znižovania vzniku NO, 

avšak pozornosť treba 

venovať rastúcemu 



 
8 

 

množstvu NOKO. 

Znižovanie vzniku 

odpadu z ťažobného 

priemyslu 

Vznik  odpadu z ťažobného 

priemyslu 

   + 83%   

2010-2015 

   + 4%   

2014-2015 

Medziročný pokles  

vzniku odpadov 

z ťažobného priemyslu 

v roku 2015 nasvedčuje, 

že tempo rastu 

zaznamenané v rokoch 

2010-2015 sa výrazne 

spomalilo. 

Znižovať vznik BRKO a 

znižovať podiel BRKO v 

zmesovom 

komunálnom odpade 

Množstvo BRKO a podiel BRKO v 

zmesovom komunálnom odpade  

   + 44,7%   

2010-2015 

   + 10,4%   

2014-2015 

Aj napriek vysokému 

nárastu v sledovanom 

období, zníženie 

medziročného rastu 

naznačuje spomalenie 

vzniku množstva BRKO 

Potrebné dopracovať 

metodiku pre zber 

a spracovanie údajov 

podielu BRKO 

v zmesovom KO 

Znižovať vznik odpadu 

z papiera a znižovať 

podiel papiera v 

zmesovom 

komunálnom odpade 

Množstvo vzniknutého odpadu 

z papiera a podiel papiera v 

zmesovom komunálnom odpade  

  Potrebné dopracovať 

metodiku pre zber 

a spracovanie údajov 

    

 

 

Pozitívny vývoj – s najväčšou pravdepodobnosťou je možné predpokladať, že nastavené opatrenia sú 

účinné a ich napĺňanie zabezpečí naplnenie požadovaného cieľa 

Negatívny vývoj - s najväčšou pravdepodobnosťou je možné predpokladať, že nastavené opatrenie sú 

neúčinné a ich napĺňanie nezabezpečí naplnenie požadovaného cieľa 

Momentálne nedostupné údake – potreba dopracovania metodiky pre zber a spracovanie údajov 

Hodnotené slovne pri vyhodnocovaní opatrení PPVO SR 

Túto farebnú škálu by som dala pred tabuľku, nie za 

 

                             Doplnkové indikátory hodnotiace účinnosť realizovaných opatrení  PPVO 

•      Nariadenia a plány týkajúce sa PVO 
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Posun od 

materiálového 

zhodnocovania k 

predchádzaniu vzniku 

odpadu. 

Počet prijatých dokumentov, 

konceptov týkajúcich sa PVO na 

národnej úrovní 

slovne  

Počet nariadení pre nepoužívanie 

určitých typov látok, produktov  

slovne 

Počet uzavretých dobrovoľných 

dohôd v súvislosti s PVO na 

národnej úrovní 

slovne 

•      Náklady na PVO 

Posun od 

materiálového 

zhodnocovania k 

predchádzaniu vzniku 

odpadu. 

Celkové náklady týkajúce sa 

realizovaných opatrení  

Vzhľadom na to, že doteraz nebol 

realizovaný národný projekt  „Zlepšovanie 

informovanosti a poskytovanie 

poradenstva v oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na Slovensku“  väčšina 

z opatrení zameraných na vzdelávanie 

a komunikáciu nebola realizovaná. 

•      Ekonomické nástroje 

 Poplatky za skládkovanie odpadov 

na vznik zmesového KO 

Zistiť dostupnosť údajov, možnosti ich zberu 

a spracovania 

 Množstvo KO zozbieraného 

systémom množstvového zberu na 

vznik zmesového KO 

Neexistujú oficiálne štatistiky, potrebné 

zaviesť sledovanie 

•      Zmeny v technológii a design výrobkov 

Posun od 

materiálového 

zhodnocovania k 

predchádzaniu vzniku 

odpadu. 

Počet organizácií  registrovaných v 

schéme EMAS 

   

Počet udelených certifikácií 

systémov environmentálneho 

manažérstva (EMS) podľa STN EN 

ISO 14001 

  Dostupné 

Počet udelených národných 

environmentálnych značiek 

  Dostupné 

Počet udelených európskych 

environmentálnych značiek 

európskej schémy 

environmentálneho označovania 

produktov 

  Dostupné 

Počet udelených patentov, 

výskumné práce, projekty 

Zistiť dostupnosť údajov, možnosti ich zberu 

a spracovania 
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zamerané na PVO 

•      Vzdelávacie a komunikačné aktivity a zmena spotrebiteľského správania 

Posun od 
materiálového 
zhodnocovania k 
predchádzaniu vzniku 
odpadu. 

Počet vytvorených web-stránok, 

blogov  na sociálnych sieťach/ 

Počet návštevníkov na web-

stránkach, blogov na sociálnych 

sieťach 

Vzhľadom na to, že doteraz nebol 

realizovaný národný projekt väčšina 

z opatrení zameraných na vzdelávanie 

a komunikáciu nebola realizovaná. 

Počet stretnutí, seminárov, 

akcií/Počet zúčastnených na 

stretnutiach, seminároch, akciách 

Počet vytvorených letákov, brožúr, 

posterov/ Počet distribuovaných 

letákov, brožúr, posterov 

Počet centier na opätovné 

využívanie schválených, 

fungujúcich, vo výstavbe/ Počet 

návštevníkov centier opakovaného 

použitia 

 

 

 

7.2 Detailné vyhodnotenie indikátorov podľa cieľov určených v PPVO SR na roky 2014-2020 

1. Cieľ : Posun od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu 
 

Názov indikátora:  Vznik odpadov celkom a domáca materiálová spotreba na HDP  
 
Definícia 
Indikátor definuje vzťah vyjadrený rozdvojením kriviek vývoja medzi celkovým vznikom všetkých odpadov podľa 
Katalógu odpadov bez rozdielu kategórie a klasifikácie ekonomickej činnosti (NACE) v SR, vrátane komunálnych 
odpadov,  hrubým domácim produktom (HDP) v stálych cenách k roku 2010 a domácou materiálovou 
spotrebou (DMC). 
 
Graf: Vznik odpadov celkom a domáca materiálová spotreba na HDP, Index2010=100  
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Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR, Eurostat 
 
 

  2010 2014 2015 

HDP (s.c.10) (eur) 67 577,30 73 529,60 76 346,60 

DMC (tis.ton) 71 870,78 68 068,79 68 614,57 

Odpady (tis.ton) 10 756,00 9 063,00 10 563,00 

 
Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR, Eurostat 
 
Vyhodnotenie: 
Výroba a spotreba v hospodárstve Slovenska sa na základe horeuvedených údajov stáva menej závislá na 
spotrebe materiálov a to v absolútnom vyjadrení po celé sledované obdobie. Tvorba odpadov zaznamenáva od 
roku 2010 mierny pokles (cca 2 %) takže vzhľadom na nárast HDP o 13% môžeme považovať slovenskú 
ekonomiku za ekonomiku, v ktorej hospodársky rast je oddelený ako od spotreby materiálov, tak aj tvorby 
odpadov.  
Vzhľadom na mierne zvyšujúcu sa spotrebu materiálov a nárast odpadov v medziročnom porovnaní  rokov 2014 
a 2015 je potrebné sa zamerať na zefektívnenie vyžívania materiálov ako vo výrobnom, tak aj spotrebnom 
procese. 
Relevancia: 
Podľa článku 9, článku 29 a v preambule (40) rámcovej smernice o odpadoch: „Preventívne opatrenia by mali 
mať za cieľ prelomiť väzbu medzi hospodárskym rastom a vplyvmi na životné prostredie súvisiacimi so vznikom 
odpadu“. Pojem "decoupling" je často používaný pri poukazovaní na oddelenie súvislosti medzi 
"environmentálnym zlom" a "ekonomickým dobrom".  
Hlavný indikátor je základným ukazovateľom na sledovanie vývoja väzby medzi hospodárskym rastom 
(ekonomické dobro) a vplyvmi na životné prostredie súvisiacimi so vznikom odpadu a domácou materiálovou 
spotrebou (environmentálne zlo). Zníženie domácej materiálovej spotreby vedie k zníženiu celkových nárokov 
socio-ekonomického systému na materiál a k znižovaniu záťaže životného prostredia. 
Množstvo vzniknutého odpadu je základným ukazovateľom prevencie vzniku odpadov a indikátor domácej 
materiálovej spotreby (DMC) je považovaný za indikátor s najbližším kauzálnym vzťahom so vznikom odpadov. 
Nevýhodou je, že DMC nerozlišuje medzi odpadmi a emisiami do ovzdušia, vody alebo pôdy. Zohľadňuje 
životný cyklus, kedy sa na materiál nepozerá len vo fáze odpadu, ale v celom materiálovom toku v rámci 
hospodárstva.  
Posudzovať  účinnosť preventívnych opatrení je náročné vzhľadom na to, že ide o  merania toho, „čo 
neexistuje“.  Na určenie kvantitatívnej prevencie vzniku odpadu je potrebné zmerať neexistujúce/nevzniknuté 
množstvo odpadu. Pre meranie kvalitatívnej prevencie vzniku odpadov je potrebné zmerať škody, ktoré 
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nenastali. Zároveň je ťažké vylúčiť  iné pôsobenia na účinnosť týchto opatrení PPVO ako napr. trhové, 
demografické či spotrebiteľské správanie. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Vznik odpadov definuje celkový vznik všetkých odpadov podľa Katalógu odpadov bez rozdielu kategórie a 
klasifikácie ekonomickej činnosti (NACE) v SR, vrátane komunálnych odpadov. Vyjadruje celkové množstvo 
odpadov, ktoré vznikli v SR v sledovanom období a boli ohlasované podľa požiadaviek zákona č. 223/2001 Z. z. z 
15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR 
Domáca materiálová spotreba  meria celkové množstvo materiálov priamo upotrebených v hospodárstve s 
vylúčením skrytých materiálových tokov. Je určovaná na základe metodiky Eurostatu (Analýza materiálových 
tokov na makroekonomickej úrovni) a predstavuje sumu domácej využitej ťažby, t. j. množstva vyťažených 
nerastných surovín (energetické, rudné, nerudné a stavebné suroviny) a vyprodukovanej zozbieranej biomasy 
(poľnohospodárska úroda, ťažba dreva, spásaná biomasa a pod.), ktoré boli získané na území daného štátu za 
časovú jednotku. 
Zdroj: Eurostat (ŠÚ SR) 
Hrubý domáci produkt je najčastejšie používaným meradlom pre celkovú veľkosť ekonomík. Výpočet ročného 
tempa rastu HDP v stálych cenách, inými slovami zmena HDP v objemovom vyjadrení slúži na porovnania 
dynamiky hospodárskeho vývoja tak v priebehu času, ako aj medzi ekonomikami s rozdielnou veľkosťou, a to 
bez ohľadu na cenové hladiny. 
Zdroj: Eurostat (ŠÚ SR) 
 
Pre tento indikátor nie je stanovený kvantitatívny cieľ. Porovnáva sa časový rad hodnôt  v indexovom vyjadrení 
Index2010=100 za obdobie rokov 2010 až 2015. 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 
Dostupný 

• Vznik odpadov sa nachádza v súbore indikátorov POH (pod označením A1). Je využívaný aj pri 
hodnotení POH 2016-2020. DMC predstavuje základ k určeniu kľúčového indikátora hodnotenia stavu 
ŽP (produktivita zdrojov) http://enviroportal.sk/indicator/detail?id=461.  

• Výpočet je potrebný na určenie Indexového vyjadrenia Index2010=100 
 
Zber údajov každoročne, dostupnosť údajov pre množstvo odpadov a HDP  je  t-12 mesiacov, pre DMC t-24 
mesiacov 
 
 
Odporúčanie k vyhodnoteniu indikátora: 
Jednotlivé údaje sú dobré dostupné, kvalita údajov je dostačujúca, nie sú potrebné ďalšie sledovania 
 
 
 

2. Cieľ: Pokračovať v trende medziročného znižovania vzniku zmesového komunálneho odpadu 
 

Názov indikátora: Vznik zmesového komunálneho odpadu a komunálneho odpadu 
(vrátane drobných stavebných odpadov) celkom na HDP a počet obyvateľov 
 
Definícia 
Indikátor popisuje vývoj vzťahu medzi vznikom zmesového komunálneho odpadu a komunálneho odpadu 
celkom v pomere k HDP a počtu obyvateľov.  
 
Graf: Vznik zmesového komunálneho odpadu a komunálneho odpadu celkom (vrátane drobných stavebných 
odpadov)  na HDP a počet obyvateľov, Index2000=100 
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  2010 2014 2015 

HDP (s.c.10) 67 577,3 73 529,6 76 346,6 

Komunálny odpad 
celkom (tis. ton) 

1 809 1 839 1 888 

Zmesový komunálny 
odpad (tis. ton) 

1 209 1 183 1 194 

Počet obyvateľov 5 431 024 5 418 649 5 423 801 

Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR 
 
Vyhodnotenie: 
Rast HDP a pokles množstva zmesového komunálneho odpadu poukazuje na  absolútne oddelenie kriviek 
vývoja týchto dvoch veličín.  Ide o pozitívny jav, kde nárast HDP  nie je sprevádzaný nárastom zmesového KO.  
Aj vzhľadom na mierny nárast množstva vzniknutých komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných 
odpadov  (v rokoch 2010-2015 o 4,3 %) množstvo vzniknutého zmesového komunáneho odpadu mierne klesol 
(v danom období o 2%). Tento pokles môže byť  výsledkom ako preventívnych opatrení  tak aj zlepšenia  
triedeného zberu odpadov (od roku 2014 sa skoro zdvojnásobil).   
 
Relevancia: 
Vznik komunálneho odpadu je ukazovateľom, ktorý úzko súvisí s úrovňou ekonomickej sily obyvateľstva. 
Množstvo a zloženie zmesového komunálneho odpadu odráža úroveň aplikovania hierarchie odpadového 
hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadu, stupeň vytrieďovania zložiek komunálneho odpadu a ich 
recykláciu, resp. zhodnocovanie. Pre zhodnotenie vývoja tvorby odpadov je využívané aj porovnanie vzniku 
odpadov s vývojom hospodárstva vyjadreného pomocou HDP a počtom obyvateľov. Z tohto hľadiska sa za 
pozitívne považuje, ak trend rastu HDP je rýchlejší ako rast tvorby odpadov. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Komunálne odpady boli podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov definované ako odpady z 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 domácnosti, 
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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. Vznik komunálneho odpadu je celkové množstvo komunálneho 
odpadu, ktoré vzniklo v SR, v tisícoch ton za rok. Podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zahŕňa tento indikátor druhy odpadov zaradených 
do skupiny 20 spolu s drobnými stavednými odpadmi (katalógové číslo 17 99 00), v rokoch 2014 až 2015 aj 
skupina Obaly a vrátane obalov v rámci triedeného zberu  (skupina  15 01) a Opotrebované pneumatiky 
(katalógové číslo 160103). 
 Zdroj: ŠÚ SR, MŽP SR 
Zmesový komunálny odpad bol podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov definovaný ako nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad 
po vytriedení zložiek komunálneho odpadu. Vznik zmesového komunálneho odpadu je celkové množstvo 
zmesového komunálneho odpadu, ktoré vzniklo v SR,  v tisícoch ton za rok. Podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR 
č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zahŕňa tento indikátor 
odpad s katalógovým číslom 20 03 01.  
Zdroj: ŠÚ SR, MŽP SR 
 
Zdrojom údajov o množstve vzniknutého komunálneho a  zmesového komunálneho odpadu boli ročné 
štatistické zisťovania vykonávané na základe zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
predpisov podľa Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014  a Programu štátnych 
štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce). 
 
Hrubý domáci produkt je vyjadrovaný ako celková peňažná hodnota statkov a služieb vytvorených za určité 
obdobie výrobnými faktormi národného hospodárstva. Hrubý domáci produkt je najčastejšie používaným 
meradlom pre celkovú veľkosť ekonomik. Výpočet ročného tempa rastu HDP v stálych cenách, inými slovami 
zmena HDP v objemovom vyjadrení slúži na porovnania dynamiky hospodárskeho vývoja tak v priebehu času, 
ako aj medzi ekonomikami s rozdielnou veľkosťou, a to bez ohľadu na cenové hladiny. 
Zdroj: Eurostat (ŠÚ SR) 
 
Pre tento indikátor nie je stanovený kvantitatívny cieľ. Porovnáva sa časový rad hodnôt tohto indikátora za 
obdobie rokov 2010 až 2015.  
 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje sú dostupné.  
 

Zber údajov každoročne, dostupnosť údajov je  t-12 mesiacov, údaje majú relatívne vysokú spoľahlivosť 
 
Odporúčanie k vyhodnoteniu indikátora: 
Jednotlivé veličiny sú dobré dostupné, kvalita údajov je dostačujúca, nie sú potrebné ďalšie sledovania 

3. Cieľ: Znižovať vznik BRKO a znižovať podiel BRKO v zmesovom komunálnom odpade 
 
 
 

Názov indikátora: 3.1 Množstvo vzniknutého BRKO 
       
Definícia 
Indikátor definuje celkové množstvo vzniknutého BRKO  
 
47,7Graf:  Vznik BRKO, tis. ton  
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  2010 2014 2015 

20 01  08 (tis.ton) 1,528 3,212 4,755 

20 02 01  (tis.ton) 94,027 122,085 133,582 

Spolu (tis.ton) 95,555 125,297 138,338 

 
Pozn. 
20 01 08 biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, 20 02 01 biologický rozložiteľný odpad z parkov a záhrad 

 
Zdroj: ŠÚ SR 
 
Vyhodnotenie: 
Nárast vzniknutého BRKO (druhy odpadov 20 01 08 biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad a 20 

02 01 biologický rozložiteľný odpad z parkov a záhrad)(v rokoch 2010-2015) o 44,7 % nasvedčuje, že opatrenia 

na prevenciu vzniku tohto prúdu odpadov nie sú postačujúce. Do úvahy je však potrebné zobrať aj fakt, že 

povinnosť zaviesť v obciach triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov ustanovil od 1. 1. 2013 až zákon č. 

343/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plnením tejto povinnosti sa 

skvalitnili aj údaje o vzniku a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Nárast množstva 

druhu odpadu 20 01 08 biologický rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je v roku 2016 je 

niekoľkonásobný, čo však skôr naznačuje dôkladnejšie evidovanie tohto druhu odpadu, ktrorý v minulosti končil 

zvyčajne v zmesovom KO. Pozitívne treba vnímať pokles druhu odpadu 20 02 01 biologický rozložiteľný odpad z 

parkov a záhrad, ktorý je zreteľný od roku 2015 (v roku 2016 o necelé 3 %).  Nárast v roku 2016 je spôsobený. 

Relevancia: 
BRKO predstavuje zložku komunálneho odpadu s najväčším zastúpením v zmesovom komunálnom odpade. Na 
základe doterajších analýz zloženia zmesového komunálneho odpadu sa preukázalo, že podiel BRKO 
v zmesovom komunálnom odpade predstavoval  približne 50 %.  
Indikátor môže poukazovať na zmenu v správaní obyvateľov priamo pri predchádzaní vzniku BRKO, najmä 
kuchynského a reštauračného odpadu (napr. zmena v spôsobe nakupovania, skladovania potravín a prípravy 
jedla) alebo môže indikovať zmenu v miere kompostovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.  
 
Pre tento indikátor nie je stanovený cieľ. Porovnáva sa časový rad hodnôt tohto indikátora za obdobie rokov 
2010 až 2015. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
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Podľa metodického usmernenia Európskej komisie zahŕňa tento indikátor druhy biologicky rozložiteľných 
komunálnych  odpadov s katalógovými číslami 20 01 08 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný 
odpad) a 20 02 01 (biologicky rozložiteľný odpad z parkov a záhrad) podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 
284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. 
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady boli podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definované ako všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov. 
Vznik biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je celkové množstvo biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu, ktoré vzniklo v SR, v tisícoch ton za rok.  
 
 
Zdroj údajov: ŠÚ SR, MŽP SR 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje o vzniku BRKO sú nepresné a nedostatočné 

 
Zber údajov každoročne, dostupnosť údajov je  t-12 mesiacov.  
 
Odporúčanie k vyhodnoteniu indikátora: 
Otázna je výpovedná hodnota indikátora vzhľadom na to, že veľká časť BRKO končí v zmesovom KO. 
Odporúčame dopracovať metodiku pre zber a spracovanie údajov o podiele jednotlivých zložiek odpadu 
v zmesovom komunálnom odpade. 
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Názov indikátora: 3.2 Podiel BRKO v zmesovom komunálnom odpade 

 
Definícia 
Indikátor definuje podiel množstva vzniknutého biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom 
komunálnom odpade k   množstvu vzniknutého zmesového komunálneho odpadu.  
 
Vyhodnotenie 
Údaje o podiele BRKO v zmesovom KO  nie sú dostupné. Nižšie sú uvedené výsledky analýz, ktoré boli 
uskutočnené v rámci niektorých miest. Údaje v prvej tabuľke boli spracované Inštitútom cirkulárnej ekonomiky 
(INCIEN) a údaje v druhej tabuľke mestom Žiar nad Hronom. Údaje boli získané ručným oddelením jednotlivých 
zložiek zmesového komunálneho odpadu.  
 
 
Príklady výsledkov analýz odpadov z obcí,  % podiel v zmesovom komunálnom odpade 

Názov obce  Stupava  Zálesie 
Lietavská 

Lúčka  
Lozorno Tehla Tovarníky 

Lúčnica 
nad 

Žitavou 
Levice 

Trnovec 
nad 

Váhom 
Dátum 
analýzy 

4/2016 5/2016 17/2016 6/2016 4/2016 6/2016 5/2016 4/2017 5/2017 

Názov 
materiálu: 

Podiel v 
% 

Podiel v 
% 

Podiel v % 
Podiel v 

% 
Podiel 

v % 
Podiel v % 

Podiel v 
% 

KBV IBV 
Podiel v 

% 

gastroodpad 
(odpad z 
prípravy 
jedla) 

22,72 21,84 7,45 18,88 1,3 13,3 7,39 18,6 32   

záhradná 
zeleň 

39,31 33,08 13,91 37,52 52,25 26,24 39,73 26,2 11 42,07 

odpad z 
potravín 
(neodbalené 
potraviny) 

1,2 6,86 

  

0,87 0,13 8,4 4,18 

    

12,2 

 
Zdroj: INCIEN, http://www.incien.sk/analyzy-odpadov-su-nas-dolezite/ 
 
 
 

Názov obce  
Žiar nad 
Hronom  

Dátum 
analýzy 

3/2017 

Názov 
materiálu: 

Podiel v % 

BRKO  51,96 

 
Zdroj: mesto Žiar nad Hronom, http://www.ziar.sk/download/prezentacia-spbs-marec-2017.pdf 
 
 
Odporúčanie 
Na vyhodnotenia indikátora v rámci celej SR je potrebné dopracovať metodiku pre zber a spracovanie údajov 
o podiele BRKO v zmesovom komunálnom odpade, ktorá by mala byť založená na podrobnej analýze zloženia 
zmesového komunálneho odpadu.   
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4. Cieľ: Znižovať vznik odpadu z papiera a znižovať podiel papiera v zmesovom komunálnom odpade 
 

Názov indikátora: 4.1 Množstvo vzniknutého odpadu z papiera         

 
Definícia 
Indikátor definuje vývoj v množstve vzniknutého odpadu z papiera  
 
 
Graf:  Vznik odpadov z papiera, tis. ton 

 
 
 

  2010 2014 2015 

19 12 01 (tis. 
ton) 

30 25 28 

20 01 01 (tis. 
ton) 

48,2 54,8 57,9 

Spolu (tis. ton) 78,2 79,8 85,9 
Pozn. 
19 12 01 - Papier a lepenka - Odpady z mechanického spracovania odpadu napr. triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania inak 
nešpecifikované, 20 01 01 - Papier a lepenka - Zložky KO z triedeného zberu okrem 15 01 

 
Zdroj: ŠÚ SR, MŽP SR 
 
Vyhodnotenie: 
V rokoch 2010-2015 neboli zaznamenané žiadne výraznejšie zmeny v tvorbe odpadov z papiera a lepenky. 
V oboch prípadoch sledujeme v roku 2015 len mierny medziročný nárast (spolu o 7%), čo však môže byť 
spôsobené aj zvýšenou mierou triedenia odpadu z papiera a lepenky.   
 
Relevancia: 
Množstvo a zloženie zmesového komunálneho odpadu odráža úroveň aplikovania hierarchie odpadového 
hospodárstva vrátane predchádzania vzniku odpadu, stupeň vytrieďovania zložiek komunálneho odpadu a ich 
recykláciu, resp. zhodnocovanie. Zmesový komunálny odpad bol podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definovaný ako nevytriedený 
komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.  
 
Indikátor môže poukazovať na zmenu  miery triedenia odpadu z papiera z komunálneho odpadu.  
 
Pre tento indikátor nie je stanovený cieľ. Porovnáva sa časový rad hodnôt tohto indikátora za obdobie rokov 
2010 až 2015. 
Zdroj a identifikácia údajov 
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Podľa metodického usmernenia Európskej komisie zahŕňa tento indikátor druhy odpadov z obalov s 
katalógovými číslami 19 12 01 (Papier a lepenka - Odpady z mechanického spracovania odpadu napr. triedenia, 
drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania inak nešpecifikované) a 20 01 01 (Papier a lepenka - Zložky KO z 
triedeného zberu okrem 15 01). 
Vznik odpadu z papiera je celkové množstvo odpadov z obalov s katalógovými číslami 19 12 01 a 20 01 01, 
ktoré vzniklo v SR, v tisícoch ton za rok.  
 
Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje o vzniku zmesového komunálneho odpadu sú dostupné  
• Údaje o podiele odpadu z papiera v zmesovom komunálnom odpade nie sú dostupné 

 
Zber údajov každoročne, dostupnosť údajov je  t-12 mesiacov 
 
Odporúčanie 
Na zvýšenie výpovednej hodnoty indikátora odporúčame dopracovanie metodiky na sledovanie indikátora 
o podiele papiera v zmesovom KO. 
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Názov indikátora: 4.2 Podiel papiera v zmesovom komunálnom odpade 
         
Definícia 
Indikátor definuje podiel množstva odpadu z papiera v zmesovom komunálnom odpade 
 
Vyhodnotenie 
Údaj o podiele papiera v zmesovom KO  nie sú dostupné. Nižšie sú uvedené výsledky analýz, ktoré boli 
uskutočnené v rámci niektorých miest. Údaje v prvej tabuľke boli spracované Inštitútom cirkulárnej ekonomiky 
a údaje v druhej tabuľke mestom Žiar nad Hronom. Údaje boli získané ručným oddelením jednotlivých zložiek 
zmesového komunálneho odpadu.  
 
Príklady výsledkov analýz odpadov z obcí,  % podiel v zmesovom komunálnom odpade 

Názov obce  Stupava  Zálesie 
Lietavská 

Lúčka  
Lozorno Tehla Tovarníky 

Lúčnica 
nad 

Žitavou 
Levice 

Trnovec nad 
Váhom 

Dátum 
analýzy 

4/2016 5/2016 17/2016 6/2016 4/2016 6/2016 5/2016 4/2017 5/2017 

Názov 
materiálu: 

Podiel v % Podiel v % Podiel v % Podiel v % Podiel v % Podiel v % Podiel v % KBV IBV Podiel v % 

Papier 
celkom 

4,4 12,03 10,4 6,6 5,4 12,22 6,92 7,72 7,6 4,66 

 
Zdroj: INCIEN, http://www.incien.sk/analyzy-odpadov-su-nas-dolezite/ 
 

Názov obce  Žiar nad Hronom  

Dátum analýzy 3/2017 

Názov materiálu: Podiel v % 

Papier celkom 6,28 

 
Zdroj: mesto Žiar nad Hronom, http://www.ziar.sk/download/prezentacia-spbs-marec-2017.pdf 
 
Odporúčanie 
Na vyhodnotenia indikátora v rámci celej SR je potrebné dopracovať metodiku pre zber a spracovanie údajov 
o podiele odpadu z papiera v zmesovom komunálnom odpade, ktorá by mala byť založená na podrobnej 
analýze zloženia zmesového komunálneho odpadu.   
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5. Cieľ: Znižovať vznik odpadu z obalov 
 

Názov indikátora: Vznik odpadu z obalov na množstvo obalov uvedených na trh 

  
Definícia 
Indikátor definuje podiel množstva vzniknutého odpadu z obalov k množstvu obalov uvedených na trh 
 
 
Graf: 
Vznik odpadu z obalov na množstvo obalov uvedených na trh, Index2010=100 
 

 
 

 2010 2014 2015 

Vznik odpadu z obalov  (tis.ton) 278 346 359 

Množstvo obalov uvedených na trh 
(tis.ton) 

436 464 493 

 
Zdroj: MŽP SR 
 
Vyhodnotenie: 
Ako je zrejmé z grafu, nárast tvorby odpadov z obalov (v rokoch 2010-2015 o 29 %) je rýchleší ako nárast 
množstva obalov uvedených na trh. Nárast oboch údajov predstavuje z hľadiska prevencie odpadov nepriaznivý 
vývoj, je preto potrebné prehodnotiť opatrenia, ktoré sú uvedené v PPVO na roky 2014-2018. 
Relevancia: 
Obaly a odpady z obalov tvoria neoddeliteľnú súčasť spotrebiteľskej produkcie. Indikátor môže poukazovať na 
nedostačujúcu, avšak potrebnú zmenu priamo pri predchádzaní vzniku odpadu z obalov na strane spotrebiteľov 
(napr. uprednostňovanie opakovateľne použiteľných obalov) aj na strane výrobcov (napr. znižovanie používania 
obalových materiálov pri balení výrobkov) alebo môže indikovať zmenu v miere triedenia odpadov z obalov 
z komunálneho odpadu.     
 
Pre tento indikátor nie je stanovený cieľ. Porovnáva sa časový rad hodnôt tohto indikátora za obdobie rokov 
2010 až 2015. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Odpad z obalov bol podľa zákona č.  119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov definovaný 
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ako obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom1, s výnimkou odpadu z výroby obalov a odpadu z 
procesu balenia výrobkov. 
Uvedenie obalu na trh bol podľa zákona č.  119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
okamih, keď obal prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy 
distribúcie alebo použitia. 
 
Vznik odpadu z obalov je celkové množstvo odpadu z obalov,  ktoré vzniklo v SR, v tisícoch ton za rok.  Podľa 
prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov, zahŕňa tento indikátor druhy odpadov zaradené do podskupiny 15 01 Obaly (vrátane odpadových 
obalov  zo separovaného zberu komunálnych odpadov).  
Zdrojom údajov o vzniku odpadu z obalov boli Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním podávané podľa 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  
vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  (príloha č. 8 
k vyhláške MŽP SR č. 310/2013 Z. z.). Údaje boli spracované v RISO. 
Zdroj: MŽP SR 
 
Množstvo obalov uvedených na trh je celkové množstvo obalov, ktoré boli uvedené na trh alebo do obehu 
v SR, v tisícoch ton za rok. Zdrojom údajov o množstve obalov uvedených na trh boli Hlásenia o obaloch 
uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike a o plnení záväzných limitov zhodnocovania 
a recyklácie odpadov z obalov (príloha č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 91/2011 Z. z. o vykonávaní niektorých 
ustanovení zákona o obaloch) podávaných povinnými osobami, resp. oprávnenými organizáciami podľa zákona 
č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Údaje boli spracované v informačnom 
systému OBALY.  
Zdroj: MŽP SR 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 
Zber údajov každoročne, dostupnosť údajov je  t-24 mesiacov, údaje majú relatívne vysokú spoľahlivosť 
 
Odporúčanie k vyhodnoteniu indikátora: 
Jednotlivé veličiny sú dobré dostupné, kvalita údajov je dostačujúca, nie sú potrebné ďalšie sledovania. Avšak 
vzhľadom na pomerne veľký nárast množstva vzniknutých odpadov z obalov odporúčame dôslednejšie 
vyhodnotenie jednotlivých druhov obalov a odpadov z nich aj vzhľadom na to, že v PPVO SR na roky 2014-2018 
bol zaznamenaný znepokojivý trend vzniku odpadu najmä v prípade obalov z papiera a lepenky (15 01 01) a 
obalov z plastov (15 01 02). 
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6. Cieľ: Znižovať množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov a odpadov z demolácií 
 

a)  Názov indikátora: Vznik stavebných odpadov a odpadov z demolácií na HDP  

 
 
Definícia 
Indikátor definuje množstvo vzniknutých stavebných odpadov a odpadov z demolácií  v pomere k HDP 
 
 
Graf: Zneškodňovanie  stavebných odpadov a odpadov z demolácií na ich celkový vznik a HDP, Index201=100 
 
 

 
 

 2010 2014 2015 

Vznik stavebných odpadov a odpadov z demolácií - celkovo skupina 17 
(tis.ton) 

2 884 2 421 2 919 

Množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov a odpadov z demolácií - 
celkovo kódy nakladania D1-D15 (tis.ton) 

694 954 743 

 
Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR 
 
 
Vyhodnotenie: 
Množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov a odpadov z demolácií aj napriek nárastu vzniku  stavebných 
odpadov a odpadov z demolácií, nárastu HDP má ustálený charakter, čo predstavuje pozitívny vývoj a môžeme 
hovoriť o oddelení vývoja zneškodňovania týchto odpadov k ich celkovému vzniku a HDP.  
 
Relevancia: 
Stavebníctvo tvorí približne 24 % podiel v produkcii odpadov podľa klasifikácie ekonomických činností SK NACE. 
Po sekcii priemyslu je to druhý najväčší podiel. Pre zhodnotenie vývoja tvorby odpadov je využívané aj 
porovnanie vzniku odpadov s vývojom hospodárstva vyjadreného pomocou HDP. Z tohto hľadiska sa za 
pozitívne považuje, ak trend rastu HDP je rýchlejší ako rast tvorby odpadov. 
 
Pre tento indikátor nie je stanovený cieľ. Porovnáva sa časový rad hodnôt tohto indikátora za obdobie rokov 
2010 až 2015. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
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Stavebné odpady a odpady z demolácií boli podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definované ako odpady, ktoré vznikajú v dôsledku 
uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb 
(udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb. 
Vznik stavebných odpadov a odpadov z demolácií je celkové množstvo stavebných odpadov a odpadov z 
demolácií, ktoré vzniklo v SR, v tisícoch ton za rok.  Podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, zahŕňa tento indikátor druhy odpadov 
zaradené do podskupiny do skupiny 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy 
z kontaminovaných miest). Tento indikátor zahŕňa aj drobný stavebný odpad (katalógové číslo 17 99 00).  
Zdrojom údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácií boli Hlásenia o vzniku odpadu 
a nakladaním s ním podávané podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch  (príloha č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 310/2013 Z. z.). Údaje boli spracované 
v RISO. 
Zdroj: MŽP SR 
Hrubý domáci produkt je najčastejšie používaným meradlom pre celkovú veľkosť ekonomík. Výpočet ročného 
tempa rastu HDP v stálych cenách, inými slovami zmena HDP v objemovom vyjadrení slúži na porovnania 
dynamiky hospodárskeho vývoja tak v priebehu času, ako aj medzi ekonomikami s rozdielnou veľkosťou, a to 
bez ohľadu na cenové hladiny. 
Zdroj: Eurostat (ŠÚ SR) 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje sú dostupné 
 
Zber údajov každoročne, dostupnosť údajov je  t-12 mesiacov 
 
 
Odporúčanie k vyhodnoteniu indikátora: 
Jednotlivé veličiny sú dobré dostupné, kvalita údajov je dostačujúca, nie sú potrebné ďalšie sledovania 
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7. Pokračovať v nastúpenom trende znižovania vzniku nebezpečného odpadu 
 

Názov indikátora: Vznik nebezpečného odpadu 

  
Definícia 
Indikátor definuje množstvo vzniknutého nebezpečného odpadu 
 
 
Graf: 

 
 
 

  2010 2014 2015 

NO (tis. ton) 466 380 404 

NOKO (tis.ton) 5 6 6 

Spolu (tis.ton) 471 386 410 

 
Vyhodnotenie: 
Vznik nebezpečného odpadu vykazoval od roku 2005 do roku 2014 kontinuálny pokles. V roku 2015 bol 
zaznamenaný medziročný nárast vzniku nebezpečného odpadu o 6 % v porovnaní s rokom 2014. Vzhľadom na 
vývoj celkového množstva odpadov a HDP, ide o vývoj pozitívny, aj keď v roku 2015 bol zaznamenaný 
medziročný nárast vzniku nebezpečného odpadu o 6 % v porovnaní s rokom 2014.  
 
Relevancia: 
Znižovanie množstva nebezpečného odpadu z pohľadu PVO je dôležité aj z hľadiska jeho nebezpečných 
vlastností, ktoré môžu predstavovať hrozbu pre zdravie človeka a životné prostredie. 
 
Pre tento indikátor nie je stanovený cieľ. Porovnáva sa časový rad hodnôt tohto indikátora za obdobie rokov 
2010 až 2015.  
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Vznik nebezpečného odpadu je celkové množstvo nebezpečných odpadov, t. j. odpadov ktoré majú jednu 
nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z.,  
ktoré vzniklo v SR, v tisícoch ton za rok.    
Nebezpečné odpady boli podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov definované ako odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac 
nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 223/2001 Z. z. 
 
Podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov, zahŕňa tento indikátor druhy odpadov s označením kategórie odpadu N.  
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Zdrojom údajov o vzniku nebezpečného odpadu z výrobných činností  boli Hlásenia o vzniku odpadu 
a nakladaním s ním podávané podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch  (príloha č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 310/2013 Z. z.). Údaje boli spracované 
v RISO. 
Zdrojom údajov o množstve vzniknutých nebezpečných komunálnych odpadov boli ročné štatistické zisťovania 
vykonávané na základe zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov podľa 
Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014  a Programu štátnych štatistických zisťovaní na 
roky 2015 až 2017 (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce). 
Zdroj: MŽP SR, ŠÚ SR 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje sú dostupné 
 
Zber údajov každoročne, dostupnosť údajov je  t-12 mesiacov 
 
Odporúčanie 
Ak by nárast množstva NO pokračoval aj v ďalších rokoch, odporúčame podrobnejšiu anlýzu vývoja jednotlivých 
druhov odpadov. 
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8. Cieľ: Znižovanie vzniku odpadu z ťažobného priemyslu 

Názov indikátora: Vznik odpadu z ťažobného priemyslu 

  
Definícia 
Indikátor definuje množstvo vzniknutého odpadu z ťažobného priemyslu 
 
 

Graf: Vznik odpadov pochádzajúcich  z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania 

nerastov a kameňa 

 

 
 

 2010 2014 2015 

 Odpady pochádzajúce z geologického 
prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho 
spracovania nerastov a kameňa (tis.ton) 

156 272 285 

 
Zdroj: MŽP SR 
 
Vyhodnotenie: 
V rokoch 2010 – 2015 bol zaznamenaný stúpajúci trend vo vzniku odpadu z ťažobného priemyslu. 
V sledovanom období sa množstvo vzniknutého odpadu z ťažobného priemyslu zvýšilo takmer o 83 %. Avšak 
medziročný nárast v roku 2015 predstavoval iba 4 %. 
 
Relevancia: 
Ťažba a dobývanie predstavovali v roku 2015 približne 3,7 % podiel na vzniku odpadov podľa klasifikácie 
ekonomických činností SK NACE (bez KO).  
Pre tento indikátor nie je stanovený cieľ. Porovnáva sa časový rad hodnôt tohto indikátora za obdobie rokov 
2010 až 2015. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Vznik odpadu z ťažobného priemyslu je celkové množstvo odpadov, ktoré vznikli v rámci ťažobného priemyslu 
v SR, v tisícoch ton za rok. 
Podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších 
predpisov, zahŕňa tento indikátor druhy odpadov zaradené do skupiny odpadov 01 Odpady pochádzajúce 
z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov. 
Ťažobný odpad je podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení 
neskorších predpisov  definovaný ako je odpad, ktorý vzniká pri prieskume, otvárke, príprave, dobývaní ložísk 
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nerastov a pri prevádzke v lomoch vrátane úpravy, zušľachťovania a skladovania nerastov vykonávaných v 
súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri ťažbe, úprave a skladovaní rašeliny. 
 
Zdrojom údajov o vzniku odpadu z ťažobného priemyslu boli Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním 
podávané podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch  (príloha č. 8 k vyhláške MŽP SR č. 310/2013 Z. z.). Údaje boli spracované v RISO. 
Zdroj: MŽP SR 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje sú dostupné 
 
Zber údajov každoročne, dostupnosť údajov je  t-12 mesiacov 
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Doplnkové indikátory hodnotiace účinnosť realizovaných opatrení  PPVO 

Cieľ: Posun od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu. 
 

Názov: Počet prijatých dokumentov, konceptov týkajúcich/podporujúcich PVO 
na národnej úrovní 
 

Definícia 
Indikátor definuje dokumenty, v ktorých je zapracovaný koncept PVO na národnej úrovní vo všetkých rezortoch 
hospodárstva SR. Počet prijatých dokumentov nehodnotí priamo efektívnosť prijatých opatrení, ale indikuje 
zapojenosť jednotlivých zainteresovaných ministerstiev, čo je nevyhnutným predpokladom zníženia množstva 
vytvorených odpadov. 
 
Vyhodnotenie: 
Indikátor je v tejto etape hodnotenia analyzovaný slovne, vymenovaním jednotlivých iniciatív na podporu PVO 
v gescii jednotlivých ministerstiev a vyhodnotenie je súčasťou prílohy č. 2. 
 
Relevancia: 
Prevenciu vzniku odpadov možno riešiť v rôznych etapách životného cyklu výrobkov, od ťažby surovín až po 
spracovanie výrobkov po dobe životnosti. Okrem otázky dobrovoľných iniciatív je táto problematika 
integrovaná do rôznych právnych predpisov pre špecifické výrobné procesy a výrobky na vnútroštátnej a 
európskej úrovni. Zlepšenie koordinácie medzi príslušnými aktérmi a zainteresovanými stranami v rôznych 
etapách životného cyklu výrobkov sa javí ako kľúčová výzva pre ďalšie kroky pri tvorbe politík prevencie vzniku 
odpadu a mohla by umožniť zlepšenie hodnotenia efektívnosti jednotlivých opatrení PVO.  
Počet prijatých dokumentov nehodnotí priamo efektívnosť prijatých opatrení, ale indikuje zapojenosť 
jednotlivých zainteresovaných ministerstiev, čo je nevyhnutným predpokladom implementácie PPVO. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Prijaté dokumenty, koncepty týkajúcich sa PVO na národnej úrovni – najvýznamnejšie dokumenty, koncepcie, 
v ktorých sú zahrnuté a zdôraznené princípy PVO. Indikátor je v tejto etape hodnotenia analyzovaný slovne, 
vymenovaním jednotlivých iniciatív na podporu PVO v gescii jednotlivých ministerstiev.  
 
 
Zdroj údajov: všetky ministerstvá or Úrad vlády??? 
 
 
Dostupnosť  a kvalita údajov 
Dostupný 

• Údaje je možné sumarizovať na základe výstupov jednotlivých členov PS k PVO 
• Slovne v tejto etape hodnotenia vzhľadom na krátke časové obdobie platnosti PPVO 

 
Zber údajov jednorazovo za sledované obdobie v závislosti od požadovaného cyklu vyhodnocovania 
efektívnosti PPVO 
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b) Názov indikátora: Počet predpisov pre nepoužívanie určitých typov látok, 
produktov 
 
Definícia: 
Indikátor definuje počet predpisov obmedzujúcich alebo zakazujúcich používanie určitých typov látok alebo 
produktov 
 
Vyhodnotenie: 
Indikátor je v tejto etape hodnotenia analyzovaný slovne, vymenovaním jednotlivých predpisov pre 
nepoužívanie určitých typov látok, produktov a je súčasťou prílohy č. 2. Tento indikátor je informatívny, 
v pravom zmysle slova ani indikátorom nie je. 
 
Relevancia: 
Látky a výrobky by sa mali vyrábať, dovážať, používať alebo uvádzať na trh s takou zodpovednosťou a 
starostlivosťou, aby bolo zabezpečené, aby za reálne predpokladateľných podmienok nemali nepriaznivé účinky 
na ľudské zdravie a životné prostredie. Obmedzenia používania by mali umožniť zaviesť pri výrobe, uvádzaní na 
trh a používaní látok predstavujúcich riziká, ktoré je potrebné riešiť, úplný alebo čiastočný zákaz alebo iné 
obmedzenia na základe hodnotenia týchto rizík. Vzhľadom na to, že jedným z cieľov prevencie vzniku odpadov 
je aj znížiť nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí  alebo obsah škodlivých 
látok v materiáloch a výrobkoch, monitoruje postoj štátnej správy a spoločnosti k využívaniu látok, ktoré majú 
jeden z týchto atribútov.  
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch a relevantné 
zmeny a doplnenia 
Nariadenie (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa 
mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS a relevantné zmeny a doplnenia 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, 
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a 
doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
a relevantné zmeny a doplnenia 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenie 

(ES) č. 1102/2008  (Uplatňuje sa od 1.1.2018, písm. d) časti I prílohy III sa uplatňuje od 11.12.2017. 

 
Zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 314/2016 Z. z. z 21. októbra 2016, ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení 
používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa 
mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  
 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje sú dostupné.  
 

Zber údajov jednorazovo za sledované obdobie v závislosti od požadovaného cyklu vyhodnocovania 
efektívnosti PPVO 
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Názov indikátora Počet uzavretých dobrovoľných dohôd v súvislosti s PVO na 
národnej úrovní 
 

Definícia: 
Indikátor definuje počet uzavretých dobrovoľných dohôd v súvislosti s PVO na národnej úrovní 
 
Vyhodnotenie: 
Indikátor je v tejto etape hodnotenia analyzovaný slovne vymenovaním jednotlivých uzavretých dobrovoľných 
dohôd v súvislosti s PVO na národnej úrovni a je súčasťou prílohy č. 2.  
 
Relevancia: 
Hlavným stimulom pre uzatváranie dohôd je na strane podniku obava zo vzniku vyšších nákladov (v prípade 

neuzatvorenia dohody), stimulom na strane štátnych orgánov je zjednodušenie procesu, ktorý by inak museli 

realizovať, aby podnik motivovali k požadovanej aktivite.  

Zdroj a identifikácia údajov 
Dohody uzatvárané medzi štátnymi orgánmi alebo miestnou samosprávou a podnikmi, prípadne so 

združeniami podnikov alebo podnikovými zväzmi za účelom efektívnejšieho dosiahnutia cieľov v oblasti 

ochrany životného prostredia. Stanovenie rámca a dosahu týchto dohôd musí byť vždy úlohou štátneho orgánu.  

Z hľadiska environmentálnej politiky predstavujú dobrovoľné environmentálne dohody medzi regulačné 

kooperačné nástroje. Hlavným rysom dobrovoľných environmentálnych dohôd je skutočnosť, že existuje mimo 

rámec stávajúcich legislatívnych predpisov a niekedy aj potrebný legislatívny predpis nahrádzajú.  

Dostupnosť a kvalita údajov 
• Údaje sú dostupné.  

 
Zber údajov jednorazovo za sledované obdobie v závislosti od požadovaného cyklu vyhodnocovania 
efektívnosti PPVO 
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Náklady na PVO 

Názov indikátora: Celkové náklady týkajúce sa realizovaných opatrení 

Definícia: 
Indikátor definuje náklady, ktoré boli vynaložené na realizáciu opatrení uvedených v PPVO SR na roky 2014-
2018. 
 
Vyhodnotenie: 
S výraznou podporou na PVO sa počítalo hlavne z OP KŽP, kde však doteraz nebola na národný projekt vypísaná 
výzva. Táto skutočnosť ovplyvnila aj množstvo realizovaných opatrení. V tejto etape hodnotenia sú v prílohe č. 
2 uvedené  príklady financovania niektorých opatrení. 
 
Relevancia: 
Jednou z úloh vyhodnotenia je aj posúdenie, či vynaložené finančné prostriedky na realizované opatrenia majú 
opodstatnenosť. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
 
 
Dostupnosť údajov 
Údaje sú dostupné, k zozbieraniu a vyhodnoteniu týchto údajov je nevyhnutná spolupráca všetkých 
dotknutných subjektov.  

 
Kvalita údajov 
Zber údajov jednorazovo za sledované obdobie/ročne? 
 

Odporúčanie 
Na zasadnutiach pracovnej skupiny k PVO odporúčame oficiálne požiadať členov o sledovanie týchto nákladov, 
príp. ich reportovanie každoročne do pevne stanoveného termínu.  
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Názov indikátora: Poplatky za skládkovanie odpadov na vznik zmesového KO 

Definícia: 
Indikátor definuje poplatky za skládkovanie odpadov na vznik zmesového KO  
 
Vyhodnotenie: 
 
 
Podľa IEP „Výdavky na odpadové hospodárstvo dosiahli za obdobie 2010 – 2016 hodnotu takmer 
414 mil. eur. Hlavným cieľom je dobudovanie infraštruktúry a s tým súvisiace znižovanie  negatívnych vplyvov 
vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí. Finančné prostriedky pochádzajú najmä zo štrukturálnych 
fondov  EÚ (90%) a Environmentálneho fondu(10%), z nich najväčšiu časť predstavujú kapitálové výdavky“ 

 
Graf : Ekonomické členenie všetkých výdavkov v odpadovom hospodárstve (v mil. eur) 
 

 
Zdroj: RIS, Štátna pokladnica 

 

Poplatky za uloženie komunálneho odpadu na skládku sú na Slovensku jedny z najnižších v EÚ. Jednou z príčin 
vysokej miery skládkovania namiesto zhodnocovania komunálnych odpadov môžu byť aj nízke poplatky za 
skládkovanie a s tým súvisiaca slabá motivácia k zvýšeniu úrovne triedeného zberu. Krajiny s vyšším poplatkom 
vykazujú aj vyššiu mieru recyklácie. Doplňujúcim faktorom nízkej miery recyklácie je aj zastaraný spôsob 
výkazníctva a rôzna metodika výpočtu recyklácie.  
 

Graf  : Medzi výškou poplatku a mierou skládkovania je štatisticky významný vzťah 

 

Zdroj: IEP podľa EIONET 
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Na zníženie skládkovania je nutné súbežne využívať viaceré opatrenia. Medzi najefektívnejšie patrí zvýšenie 
poplatkov za skládkovanie, povinné zavedenie množstvového zberu (pay – as - you-throw) a následne boj proti 
čiernym skládkam. Zvýšenie poplatkov za skládkovanie nemá fiškálny cieľ, ale v najbližších rokoch bude mať 
pozitívny dopad. V najbližších rokoch sa odhaduje, že príjem z dane za uloženie komunálnych odpadov by 
mohol byť oproti súčasnému výnosu vyšší v prvom roku o 7 mil. a v treťom až o 39 mil. eur. V dlhodobom 
horizonte bude výnos postupne klesať ako výsledok vyššej miery separácie. Uvedené opatrenia by mali byť 
doplnené informačnými kampaňami a vzdelávaním. Postupné zvyšovanie poplatkov by mohlo prispieť k 
zníženiu skládkovania odpadov v prvom roku o 70 tis. ton a v treťom roku až o 239 tis. ton. V treťom roku  

 
Okrem budovania veľkokapacitných zariadení a podpory zberu triedených bioodpadov je vhodnou alternatívou 
podpora domáceho kompostovania. V rodinných domoch sa produkcia bioodpadov pohybuje okolo 380 tisíc 
ton ročne, pričom 322 tisíc ton zostáva nevytriedených. Na zhodnocovanie všetkého komunálneho bioodpadu 
by bola potrebná výstavba veľkokapacitného zariadenia, ktoré by vyžadovalo dotácie vo výške 24 mil. eur.  
Alternatívnou možnosťou sú domáce kompostovacie zásobníky, ktorých cena by sa pohybovala v 
rozmedzí 9,4 až 122 mil. eur podľa toho, či by sme kompostéry udeľovali v závislosti od množstva odpadu alebo 
od počtu domácností žijúcich v rodinných domoch. V 
roku 2017 je plánovaná finančná podpora na kúpu kompostérov vo výške 5 mil. eur. 
 
Tabuľka : Výstavba kompostárne vs. podpora domácich kompostérov (v mil. eur) 

 
Zdroj: IEP podľa OOH MŽP SR a prieskum trhu 

 

 
 
Pozn. Z údajov, ktoré boli poskytnuté MŽP SR o poplatkoch za skládky  sa nám nepodarilo nájsť závislosť, vzťah, 
ktorý by sme dokázali posúdiť z pohľadu PVO.   
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Názov indikátora: Množstvo KO zozbieraného systémom množstvového zberu na 
vznik zmesového KO 
 
Definícia: 
Indikátor definuje množstvo KO zozbieraného systémom množstvového zberu na vznik zmesového KO 

 
Vyhodnotenie: 
Vzhľadom na to, že v SR nie je v oficiálnych štatistikách uvádzané, aký systém zberu je v jednotlivých obciach, 
nie je možné tento indikátor vyhodnotiť. 
 
Relevancia: 
Množstvový zber komunálnych odpadov predstavuje jedno z výrazných opatrení, ktoré prispievajú k PVO, avšak 
samozrejme musíme brať do úvahy, že zníženie množstva vytoreného zmesového KO môže byť aj výsledkom 
zlepšenia miery triedenia odpadov.  
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Množstevný zber je zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, pri ktorom ich pôvodca platí 
poplatok za odpady vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom 
za daný čas. 
 
Dostupnosť údajov 

• Údaje sú dostupné, k zozbieraniu a vyhodnoteniu týchto údajov je potrebné zabezpečiť systám 
štatistického zisťovania, ktorý by vyhovoval ŠÚ SR a MŽP SR. 

 
Kvalita údajov 
Zber údajov jednorazovo za sledované obdobie/ročne 
 

Odporúčanie 
Do oficiálnych štatistík zaviesť aj reportovanie akým spôsobom je KO v obciach zozbierávaný a v akom 
množstve.  
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Zmeny v technológii a design výrobkov 

Názov indikátora: Počet organizácií zapísaných v registri EMAS k 30.6.2017 

Definícia 
Počet organizácií zapísaných v registri EMAS 
 
Graf:  Počet organizácií  registrovaných v schéme EMAS 

 
 
  Počet organizácií zapísaných v registri EMAS k 

30.6.2017 

2010 5 

2015 5 

2016 5 

2017 6 

 
Zdroj: SAŽP 
 
Vyhodnotenie: 
K 30. júnu 2017 bolo v registri EMAS evidovaných 6 organizácií v nasledovných sektoroch: 

• Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti -  2 organizácie  
• Výroba ložísk, ozubených kolies a prevodových a ovládacích prvkov – 2 organizácie  
• Čistenie a odvod odpadových vôd, Zber, spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu, 

Demontáž vrakov - 1 organizácia  
• Výroba motorových vozidiel, Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá- 1 organizácia 

Relevancia: 
EMAS pozitívne motivuje organizácie k zodpovednému prístupu a k zlepšovaniu environmentálnej výkonnosti 
nad rámec legislatívnych požiadaviek. Bol zriadený Európskou úniou za účelom sledovania vplyvov činností 
organizácií na životné prostredie a zverejňovania informácii o environmentálnom správaní formou 
environmentálnych vyhlásení. Je určený pre organizácie vykonávajúce činnosť v súkromnej aj v štátnej sfére 
ako aj pre orgány verejnej správy. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Podmienky pre účasť organizácií v EMAS na Slovensku stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a 
audit (EMAS) s účinnosťou od 11. januára 2010. V podmienkach SR je schéma EMAS upravená zákonom č. 
351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre 
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje o počte organizácií  registrovaných v schéme EMAS sú dostupné. Zber údajov pribežne 
 



 
37 

 

Názov indikátora: Počet udelených certifikácií systémov environmentálneho 
manažérstva (EMS) podľa STN EN ISO 14001 
 
Definícia 
Indikátor poskytuje prehľad o počte organizácií s certifikovaným systémom environmentálneho manažérstva  
podľa normy ISO 14001 v SR 
 
Graf:  Počet udelených certifikácií systémov environmentálneho manažérstva (EMS) podľa STN EN ISO 14001 

 

 
 
 
Zdroj: SAŽP 
 
Vyhodnotenie: 
V roku 2016 pribudlo 56 nových organizácií so zavedeným a certifikovaným EMS. Celkový počet evidovaných 
organizácií s certifikovaným EMS podľa normy ISO 14001 od roku 1996 zvýšil na 1 530. 
Relevancia: 
Indikátor je významným ukazovateľom participácie organizácií súkromného ako aj verejného sektora v oblasti 
starostlivosti o životné prostredie. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
STN EN ISO 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie. 
Uvedená norma je základnou medzinárodnou technickou normou špecifikujúcou požiadavky na EMS. Nie je pre 
organizácie záväzná a bola vytvorená tak, aby bola použiteľná v organizáciách akéhokoľvek typu a veľkosti a aby 
zohľadňovala rôzne geografické, kultúrne a sociálne podmienky. Splnením predpísaných požiadaviek, ktorých 
zhodu s normou preverí úspešný certifikačný audit, organizácia získa od certifikačnej spoločnosti certifikát, 
ktorý je zároveň aj dokladom o účinnosti systému. 
Zdroj: SAŽP 
 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje o Počet udelených certifikácií systémov environmentálneho manažérstva (EMS) podľa STN EN 
ISO 14001 sú dostupné  

 

Názov indikátora: Počet udelených národných environmentálnych značiek  
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Definícia 
V Slovenskej republike bolo celkovo od roku 1997 posúdených a ocenených značkou „Environmentálne vhodný 
produkt“ 249 produktov. Najväčší celkový počet produktov s právom používať národnú environmentálnu 
značku EVP – 148 produktov, bol zaznamenaný v rokoch 2008 a 2009. V roku 2014 sa počet znížil na 105 a tento 
stav sa udržal aj v roku 2015. Trend vývoja prírastku produktov so značkou EVP má stagnujúci charakter. 
 
 
Graf:  Počet udelených národných environmentálnych značiek  

 

Zdroj: SAŽP                         

Vyhodnotenie: 
V Slovenskej republike bolo celkovo od roku 1997 posúdených a ocenených značkou „Environmentálne vhodný 
produkt“ 252 produktov. Najväčší celkový počet produktov s právom používať národnú environmentálnu 
značku EVP – 148 produktov, bol zaznamenaný v rokoch 2008 a 2009.  
 
Relevancia: 
Environmentálne označovanie podporuje výrobu a spotrebu produktov, ktoré sú ohľaduplnejšie 
k životnému prostrediu počas celého svojho životného cyklu a ktoré poskytujú zákazníkom presné, 
nezavádzajúce a vedecky podložené informácie o vplyve produktov na životné prostredie. 
 
Zdroj a identifikácia údajov 
Environmentálne označovanie produktov v SR sa od roku 1997 realizuje prostredníctvom národnej schémy na 
udeľovanie environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ . 
Zdroj: SAŽP 
Dostupnosť a kvalita údajov 

• Údaje o Počet udelených národných environmentálnych značiek sú dostupné  
Zber údajov každoročne. 
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Názov indikátora: Počet udelených európskych environmentálnych značiek 
európskej schémy environmentálneho označovania produktov 

 
Definícia 
Graf popisuje počet udelených európskych environmentálnych značiek európskej schémy environmentálneho 
označovania produktov 
 
Graf:  Prehľad celkového počtu produktov s právom používať európsku  environmentálnu značku 
„Environmentálna značka EÚ“ v jednotlivých rokoch 
 

 
Zdroj: SAŽP 
 
Vyhodnotenie: 

V porovnaní s rokmi 2013 a 2014 bol v roku 2015 zaznamenaný výrazný nárast v počte produktov s právom 

používať environmentálnu značku EÚ, čím sa celkový počet ocenených produktov v Slovenskej republike od 

roku 2004 zvýšil na 136 produktov, z toho 3 služby). K 30. 6. 2017 dochádza k značnému poklesu produktov z 

dôvodu presunu 121 výrobkov ocenených na Slovensku pod švédsku licenciu (vlastníkom spoločnosti-držiteľa 

na Slovensku je spoločnosť v Štokholme). Vzhľadom na zaznamenaný záujem spoločností o udelenie 

Environmentálnej značky EÚ na produkty od začiatku roka 2017 v skupine tissue papiera, potlačeného papiera a 

čistiacich prostriedkov je pravdepodobné, že počet produktov opäť narastie. 

Zdroj a identifikácia údajov 
Zdroj: SAŽP 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 

 Vzdelávacie a komunikačné aktivity a zmena spotrebiteľského správania 
 

• Počet udelených patentov, výskumné práce, projekty zamerané na PVO 
• Počet vytvorených web-stránok, blogov  na sociálnych sieťach/ Počet návštevníkov na web-stránkach, 

blogov na sociálnych sieťach 
• Počet stretnutí, seminárov, akcií/Počet zúčastnených na stretnutiach, seminároch, akciách 
• Počet vytvorených letákov, brožúr, posterov/ Počet distribuovaných letákov, brožúr, posterov 
• Počet vytvorených letákov, brožúr, posterov/ Počet distribuovaných letákov, brožúr, posterov 
• Počet centier na opätovné využívanie schválených, fungujúcich, vo výstavbe/ Počet návštevníkov 

centier opakovaného použitia 
 
Vyhodnotenie a odporúčanie 
Po zvážení dostupnosti údajov a výpovednosti indikátrov sme dospeli k názoru, že spoločne vyhodnocované 
indikátory pre vzdelávacie  a komunikačné aktivity a zmeny spotrebiteľského správania nebudú predstavovať 
prínos pre hodnotenie jednotlivých oparení PPVO SR na roky 2014-2018 a budú slovne vyhodnocované zvlášť 
pre konkrétne opatrenia, v ktorých sú uvedené. S výraznou podporou na PVO sa počítalo hlavne z OP KŽP, kde 
však doteraz nebola na národný projekt Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti 
zlepšovania kvality životného prostredia na Slovenskulovensku vypísaná výzva. Táto skutočnosť ovplyvnila aj 
množstvo realizovaných opatrení. V tejto etape hodnotenia v prílohe 2 sú uvedené  príklady financovania 
niektoprých opatrení. 
 

Príklady komunikačných, vzdelávacích a informačných aktivít 

Výstava: Predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi 
Výstava s názvom Predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v átriu 
hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia SR predstavuje základné informácie a príklady z oblasti 
predchádzania vzniku odpadov. Výstava sa venuje najmä nakladaniu s biologicky rozložiteľnými odpadmi a je 
na nej možné nájsť napríklad elektrický kompostér vhodný pre stravovacie zariadenia a potravinársky 
priemysel, malý kuchynský kompostér, kompostéry do bytov a interiéru, záhradný kompostér, ako aj potrebné 
príslušenstvo a letáky s užitočnými informáciami o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi. 
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Výstava bola spojená s kampaňou 10 dní kompostovania na Ministerstve životného prostredia SR. Verejnosti 
bola  prístupná do 20. mája 2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 14:00. Výstavu organizuje 
ministerstvo spoločne s neziskovým občianskym združením Priatelia Zeme – SPZ. 

 

Znižovanie vzniku odpadov - Riešenia 

Už aj samotný proces recyklácie prináša so sebou zaťaženie prostredia, preto samotná recklácia 
nestačí. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne, preto by sme sa mali snažiť zamedziť jeho vznik 
už pri samotnom zdroji. Prevencia, čiže znižovanie vzniku a škodlivosti odpadov nie je len vecou 
občanov, ale aj vecou rôznych firiem a priemyslu, inštitúcií, obcí... 

Prevencia zahŕňa 2 spôsoby:   

1. predchádzanie vzniku odpadov a ich škodlivosti  
2. obmedzovanie množstva a toxicity produkovaného odpadu  
 

V obciach 
Obce by preto mali svojich občanov motivovať k tomu, aby vytvárali čo najmenej odpadu: 

• spravodlivým systémom poplatkov za odpad podľa vzoru „plať za to, čo vyhadzuješ“- občania by tak 
boli motivovaní k znižovaniu množstva odpadu, lebo ich poplatok za odpad by bol úmerný reálnej 
produkcii odpadu 

• budovaním tzv. centier opätovného používania - stredísk pre zber výrobkov a materiálov 
odovzdávaných fyzickými a právnickými osobami (aj dnes fungujú v mestách charity, kam ľudia 
väčšinou nosia obnosené šatstvo, ktoré sa potom distribuuje sociálne slabším). V takýchto centrách sa 
môžu donesené veci (šatstvo, elektrospotrebiče, nábytok, knihy, hračky....) opravovať, vynovovať 
a ponúkať na predaj, či darovať sociálne slabším skupinám obyvateľstva. 

• vydávaním a kontrolou záväzných stanovísk podľa osobitného predpisu k investičnej činnosti v obci, 
k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb podľa 
určitých podmienok, napr.  u predajcov preukázaním vykonania opatrení pre zníženia vzniku 
komunálnych odpadov z výrobkov a obalov, distribuovaných v rámci jeho obchodnej činnosti, či 
vylúčenie používania jednorazových riadov v stravovacích zariadeniach. 

Mestá a obce nesmú zabúdať na osvetu, preto by mali aspoň raz ročne vydať a občanom distribuovať 
informačné materiály s konkrétnymi radami ako predísť zbytočnej nadmernej tvorbe odpadu. 

V priemysle 

Efektívne zníženie produkcie odpadu znamená nielen úsporu finančných prostriedkov na jeho zneškodňovanie 
či na zabezpečenie nápravných opatrení, ale môže viesť aj k zníženiu rizika ohrozenia zdravia zamestnancov.  
Priemysel by mal myslieť na to, čo sa s daným výrobkom udeje aj po opustení výroby a zabezpečiť vhodný 
systém jeho údržby, opravy či spätného zberu a recyklácie: 

• obmedziť a nahradiť používanie toxických látok vo výrobe  
• vzniknuté odpady z výroby vhodným spôsobom využiť vo výrobe či zabezpečiť ich využitie inými 

prevádzkami 
• racionalizovať balenie smerom k minimalizácii množstva spotrebovaného materiálu  
• zaviesť systém zberu použitých obalov a následne ich opätovného používania 
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Príloha č. 1 Sada indikátorv PPVO SR na roky 2014-2018 

VÄZBA NA CIEĽ PPVO SR 2014-2018 NÁZOV INDIKÁTORA 

Posun od materiálového zhodnocovania k 

predchádzaniu vzniku odpadu 

Vznik odpadov celkom, na HDP s.c.,  počet obyvateľov, 

DMC   

Pokračovať v trende medziročného znižovania vzniku 

zmesového komunálneho odpadu 

Vznik zmesového komunálneho odpadu a 

komunálneho odpadu celkom na HDP a  počet 

obyvateľov  

Znižovať vznik odpadu z obalov Vznik odpadu z obalov na množstvo obalov uvedených 

na trh  

Znižovať množstvo zneškodňovaných stavebných 

odpadov a odpadov z demolácií 

Vznik stavebných odpadov a odpadov z demolácií na 

HDP 

Množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov a 

odpadov z demolácií 

Pokračovať v nastúpenom trende znižovania vzniku 

nebezpečného odpadu 

Vznik nebezpečného odpadu  

Znižovanie vzniku odpadu z ťažobného priemyslu Vznik  odpadu z ťažobného priemyslu 

Znižovať vznik BRKO (biologicky rozložiteľné 

komunálne odpady) a znižovať podiel BRKO v 

zmesovom komunálnom odpade 

Množstvo BRKO a podiel BRKO v zmesovom 

komunálnom odpade  

Znižovať vznik odpadu z papiera a znižovať podiel 

papiera v zmesovom komunálnom odpade 

Množstvo vzniknutého odpadu z papiera a podiel 

papiera v zmesovom komunálnom odpade  

  

 

 

Pozitívny vývoj – s najväčšou pravdepodobnosťou je možné predpokladať, že nastavené opatrenia sú 

účinné a ich napĺňanie zabezpečí naplnenie požadovaného cieľa 

Negatívny vývoj - s najväčšou pravdepodobnosťou je možné predpokladať, že nastavené opatrenie sú 

neúčinné a ich napĺňanie nezabezpečí naplnenie požadovaného cieľa 

Momentálne nedostupné údaje – potreba dopracovania 
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Príloha č. 2 

 

Prijatá legislatíva,  dokumenty týkajúce sa PVO na národnej úrovni 

1. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 (13. 4. 2016, uzn. vlády SR č. 141/2016) 

 Oblasť 3.      Plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja 

krajiny - Environmentálna politika: „Bude pokračovať v implementácii prijatej odpadovej legislatívy 

a zapracuje poznatky z jej praktickej aplikácie do legislatívneho procesu. Súčasne sa zohľadnia ciele 

definované na úrovni EÚ, zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a ich presmerovanie zo skládok 

k ich opätovnému využitiu“.    

2. Operačný program Kvalita životného prostredia (20. 6. 2014, Partnerská dohoda medzi SR a EK) 

V oblasti odpadového hospodárstva je OP KŽP zameraný v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, podporu 

triedeného zberu komunálnych odpadov a zhodnocovanie so zameraním na prípravu pre opätovné 

použitie a recykláciu odpadov. 

3. Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 (14. 10. 2015, uzn. vlády SR č. 562/2015) 

Záväzná časť POH SR na roky 2016  - 2020, časť 4.5 Podpora preventívnych opatrení a systémov 

opätovného použitia: „V  súvislosti s opätovným používaním obalov je navrhnuté zriadenie pracovnej 

skupiny, ktorá objektívne posúdi: 

• zákaz bezplatného poskytovania jednorazových nákupných tašiek, 

• zákaz používania jednorazových riadov a príborov v stálych (trvalých) prevádzkach, 

• možnosti zavedenia zálohovania jednorazových nápojových obalov v SR, 

• daňové zvýhodnenie pre ekologickejšie obaly.“ 

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

predpisov (platnosť od 21. 4. 2015) 

Zavedenie povinnosti pre výrobcov vyhradených výrobkov vykonávať propagačné a vzdelávacie 

aktivity v okrese, v ktorom zabezpečujú zber odpadu, so zameraním na konečného používateľa 

o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku 

odpadov. 

5. Zákon č. 90/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (platnosť od 21. 4. 2017) 

Zavedenie povinnosti (s účinnosťou od 1. 1. 2018) pre výrobcov obalov, ktorí poskytujú ľahké plastové 

tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, poskytovať ich za úhradu s výnimkou veľmi ľahkých plastových 

tašiek a poskytovať aj iné druhy tašiek. 

6. Plán predchádzania plytvaniu potravinami (12. 10. 2016, uzn. vlády SR č. 467/2016) 

V súčasnosti veľká väčšina potravinových strát a vyplytvaných potravín končí ako odpad a nakladá sa 

s nimi ako s odpadom. Predchádzanie vzniku potravinových strát a plytvaniu potravinami je 

integrálnou súčasťou nového balíčka obehového hospodárstva EK.  

Hlavným strategickým cieľom Plánu predchádzania plytvaniu potravinami je obmedziť tvorbu 

potravinových strát a plytvanie potravinami, pre dosiahnutie tohto cieľa je v prvom rade nevyhnutné 

kvantifikovať množstvo vzniknutých potravinových strát a vyplytvaných potravín v jednotlivých 

článkoch potravinového reťazca, identifikovať príčiny jeho vzniku a možnosti ich obmedzenia resp. 

odstránenia. Ďalej je kľúčové, aby si spoločnosť uvedomila, že je nevyhnutné zmeniť svoje zaužívané 

zvyky zaobchádzania s prebytočnými potravinami a viac sa zaujímať o to, ako efektívne predchádzať 

plytvaniu potravinami.  

 

7. Zákon č.  376/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 

Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (platnosť od 29. 12. 2016) 
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V rámci  znižovania strát potravín a odpadu z potravín zákon zaviedol s účinnosťou od 1. 1. 2017 

možnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov bezplatne previesť potraviny po uplynutí 

dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, osobe vykonávajúcej činnosť s 

verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo 

sociálnych služieb podľa osobitných predpisov (ďalej len „charitatívna organizácia“) 

8. Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko (26. 10. 2016, uzn. vlády SR č. 490/2016) 

Koncepcia kladie dôraz na zavádzanie automatizácie výroby, digitalizácie riadiacich systémov a 

využívanie komunikačných sietí na zabezpečenie interoperability a flexibility podnikových procesov. 

Technológie automatizovaného navrhovania Computer-aided Design (CAD) a  automatizovaného 

spracovania (Computer-aided Manufacturing - CAM) produktov umožňujú inovácie produktov ešte 

pred ich skutočnou výrobou,  skracujú dobu ich výroby a eliminujú odpad. 

 

Predpisy pre nepoužívanie určitých typov látok, produktov 

A. Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (chemický zákon)  

 
1. § 7 Uvedenie látok, zmesí a výrobkov na trh 

 
Na uvedenie látok, zmesí a výrobkov na trh sa vzťahujú osobitné predpisy (nariadenie (ES) č. 
1907/2006 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení) 

            Hlava VIII nar. (ES) č. 1907/2006 – Obmedzenia výroby, uvádzania na trh               
            a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov 

1. Látka ako taká, látka v zmesi  alebo vo výrobku, pre ktorú sa v prílohe XVII uvádza obmedzenie, sa 
nesmie vyrábať, uvádzať na trh ani používať, pokiaľ nespĺňa podmienky daného obmedzenia. To sa 
nevzťahuje na výrobu, uvádzanie na trh alebo používanie látky vo vedeckom výskume a vývoji. Príloha 
XVII uvádza, či sa obmedzenie nevzťahuje na technologicky orientovaný výskum a vývoj, ako aj 
maximálne množstvá, na ktoré sa výnimka vzťahuje. 
2.  Odsek 1 sa neuplatňuje na používanie látok v kozmetických výrobkoch, ako sú vymedzené v 
smernici 76/768/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia týkajúce sa rizík pre zdravie ľudí v rozsahu pôsobnosti 
uvedenej smernice. 
3.  Členský štát si môže ponechať existujúce prísnejšie obmedzenia v súvislosti s prílohou XVII pre 
výrobu, uvádzanie na trh alebo používanie látky až do 1. júna 2013 za predpokladu, že tieto 
obmedzenia boli oznámené podľa zmluvy. Komisia zostaví a zverejní zoznam týchto obmedzení do 1. 
júna 2009. 
Relevantné zmeny a doplnenie prílohy VIII k nar. (ES) č. 1907/2006 (v rokoch 2014 – 2017) 

Nariadenie (ES) č. Zmena položky/ dopl. 
novej položky  

Účinnosť nar. Uplatňovanie 
obmedzenia 

301/2014 č. 47 1.5.2015  
474/2014 č. 64 (nová pol.) 1.6.2015  
2015/326 č. 50 23.3.2015  
2015/628 č. 63 13.5.2015  
2016/26 č. 46a (nová pol.)  3.2.2016 3.2.2021 

2016/217 č. 23 8.3.2016  
2016/1005 č. 6 13.7.2016  
2016/1017 č. 65 (nová pol.) 14.7.2016 14.7.2018 
2016/2235 č. 66 (nová pol.) 2.1.2017 2.1.2020 
2017/227 č. 67 (nová pol.) 2.3.2017 2.3.2019 

 
 

2. § 8 Uvedenie detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh 
Na uvedenie detergentov a povrchovo aktívnych látok v detergentoch na trh sa vzťahuje osobitný 
predpis (nariadenie (ES) č. 648/2004)  



 
45 

 

Článok 4 Obmedzenia na základe biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok 
1.  Podľa tohto nariadenia sa môžu povrchovo aktívne látky a detergenty obsahujúce povrchovo 
aktívne látky, ktoré spĺňajú kritériá pre konečnú biologickú odbúrateľnosť ustanovené v prílohe III 
uvádzať na trh bez ďalších obmedzení týkajúcich sa odbúrateľnosti. 
2.  Ak detergent obsahuje povrchovo aktívne látky, pre ktoré je úroveň aeróbnej biologickej 
odbúrateľnosti nižšia ako je ustanovené v prílohe III, výrobcovia priemyselných alebo inštitucionálnych 
detergentov obsahujúcich povrchovo aktívne látky, a/alebo povrchovo aktívne látky pre priemyselné 
alebo inštitucionálne detergenty môžu požiadať o výnimku. Žiadosti o výnimku sa vyhotovia v súlade 
s článkami 5, 6 a 9 a podľa týchto článkov sa o nich aj rozhodne. 
3.  Úroveň primárnej biologickej odbúrateľnosti sa odmeria pre všetky povrchovo aktívne látky 
v detergentoch, ktoré neprešli záverečnými testami na aeróbnu biologickú odbúrateľnosť. Pre 
detergentné povrchovo aktívne látky, pre ktoré je úroveň primárnej biologickej odbúrateľnosti nižšia 
ako je ustanovené v prílohe II, sa výnimka neudelí. 
Článok 4a Obmedzenia obsahu fosfátov a iných zlúčenín fosforu 
Detergenty uvedené v prílohe VIa, ktoré nie sú v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa obsahu fosfátov 
a iných zlúčenín fosforu stanovenými v uvedenej prílohe, sa nesmú uvádzať na trh od dátumov v nej 
stanovených. 
V období rokov 2014 – 2017 neboli prijaté relevantné zmeny a doplnenia k nar. (ES) č. 648/2004. 
 

3. § 16 Vývoz a dovoz vybraných nebezpečných látok a vývoz a dovoz vybraných nebezpečných zmesí  
(1)  
Na vývoz a dovoz vybraných nebezpečných látok a na vývoz a dovoz vybraných nebezpečných zmesí sa 
vzťahuje osobitný predpis (nar. (ES).  č. 649/2012)  
(2) 
Vývozca alebo dovozca, ktorý vyváža alebo dováža vybrané nebezpečné látky alebo vybrané 
nebezpečné zmesi, ktorých použitie je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie a na životné 
prostredie alebo sú predmetom postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom 
ohlásení (ďalej len „PIC postup“) (nar. (ES).  č. 649/2012)   
a) požiada ministerstvo hospodárstva o súhlas s ich vývozom alebo dovozom, 
b) poskytne informácie ministerstvu hospodárstva podľa osobitného predpisu. (čl. 10 nar. (ES) č. 

649/2012)  
(3) 
PIC postup je činnosť príslušných orgánov krajiny dovozu alebo krajiny vývozu pri posudzovaní 
možností vývozu a dovozu a uvedenia na trh vybraných nebezpečných látok alebo vybraných 
nebezpečných zmesí. (čl. 7 nar. (ES) č. 649/2012) 
(4) 
Povolenie na dovoz vybraných nebezpečných látok alebo vybraných nebezpečných zmesí vydá 
ministerstvo hospodárstva po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) a Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“); rovnako postupuje pri vybraných 
nebezpečných látkach alebo vybraných nebezpečných zmesiach, ktoré sa použijú pri ochrane rastlín, 
po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo pôdohospodárstva“).  
B) Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
§ 3  Základné podmienky uvedenia biocídneho výrobku a základné podmienky uvedenia biocídneho 
výrobku s nízkym rizikom na trh  
(1) 
Podnikateľ môže uviesť na trh biocídny výrobok len na základe rozhodnutia Centra pre chemické látky 
a prípravky (ďalej len „centrum“) o autorizácii biocídneho výrobku alebo biocídny výrobok s nízkym 
rizikom len na základe rozhodnutia centra o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom a len za 
podmienok podľa § 7 a 8.  
(2) 
Biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom nesmie obsahovať iné účinné látky ako tie, o 
ktorých podľa § 7 ods. 1 rozhodne centrum.  
(3) 
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Podnikateľ, ktorý mieni doviezť (čl. 3 ods. 15 nar. (ES) č. 689/2008) biocídny výrobok alebo biocídny 
výrobok s nízkym rizikom na účel jeho uvedenia na trh, je povinný predložiť colnému orgánu spolu s 
colným vyhlásením i rozhodnutie centra o jeho autorizácii alebo rozhodnutie centra o jeho registrácii, 
na základe ktorých môže biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom doviezť, alebo 
predložiť písomné vyhlásenie, že biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym rizikom je určený 
výhradne na potreby výskumu, vývoja a na testovacie účely.  
(4) 
Na biocídny výrobok a v ňom obsiahnutú účinnú látku a na biocídny výrobok s nízkym rizikom a v ňom 
obsiahnutú účinnú látku, ktoré sú určené výhradne na účely výskumu, vývoja alebo na testovacie 
účely, sa nevzťahujú odseky 1 a 2.  
(5) 
Zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov, zoznam účinných látok s 
nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom a zoznam 
základných látok (ďalej len „zoznamy”) vydá vláda Slovenskej republiky nariadením.  
C) Zákon č. 314/2016 Z. z., ktorým sa  mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení 

používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických 
zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Zákonom č. 314/2016 bola transponovaná príloha k smernici EP a Rady 2015/863, ktorou bola 
nahradená príloha č. II  k smernici EP a Rady 2011/65/EÚ o  obmedzení používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach - Obmedzované látky uvedené 
v článku 4 ods. 1 a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych 
materiáloch (Príloha č. II). 
  Dátum prijatia zák. č. 314/2016 Z. z.: 25.11.2016 

                  Dátum účinnosti zák. č. 314/2016 Z. z.: 22.7.2019 
D) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
§ 53 ods. 3 zák. č. 79/2015 Z. z. – Zakazuje sa vyrábať a uvádzať na trh  obaly, v ktorých obsah 
ťažkých kovov (olovo, kadmium, ortuť, zlúčeniny šesťmocného chrómu) presahuje sumárne 100 
mg/kg hmotnosti. Výnimky z tohto zákazu sú uvedené v § 53 ods. 4 zák. č. 79/2015 Z. z. 
§ 61 ods. 1 písm. b) zák. č. 79/2015 Z. z. – Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami podľa § 27 
ods. 4 povinný nepoužívať pri výrobe vozidiel materiály a súčiastky a neuvádzať na trh vozidlá 
pozostávajúce z materiálov a súčiastok, ktoré obsahujú ťažké kovy  (olovo, kadmium, ortuť, 
zlúčeniny šesťmocného chrómu), okrem ustanovených prípadov (príloha č. 15 k vyhláške MŽP SR 
č. 373/2015 Z. z.) 

E) Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
§ 7a  
(2) Obmedzenia voľného pohybu potravín môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky nariadením. 

       Poznámka: Z časových dôvodov som nestihla pozrieť, či takéto nariadenie bolo         
prijaté.   

F) Nariadenie (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa 
mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS  
Článok 3 Kontrola výroby, uvádzanie na trh a použitie 
1.  Zakazuje sa výroba, uvedenie na trh a použitie látok vymenovaných v prílohe I, či už samotných, 
v prípravkoch alebo ako zložiek výrobkov. 
2.  V súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe II sa obmedzuje výroba, uvedenie na trh a 
použitie látok vymenovaných v uvedenej prílohe, či už samotných, v prípravkoch alebo ako zložiek 
výrobkov. 
3.  V rámci schém na hodnotenie a udeľovanie povolení pre existujúce a nové chemikálie a 
pesticídy podľa príslušnej legislatívy spoločenstva posúdia členské štáty a Komisia kritériá 
ustanovené v odseku 1 prílohy D k Dohovoru a prijmú potrebné opatrenia na kontrolu existujúcich 
chemikálií a pesticídov a zabránia výrobu, uvádzanie na trh a používanie nových chemikálií a 
pesticídov, ktoré vykazujú vlastnosti perzistentných organických znečisťujúcich látok. 
Relevantné zmeny a doplnenie prílohy I a II k nar. (ES) č. 850/2004 (v rokoch 2014 – 2017) 
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Nariadenie (ES) č. Zmena/doplnenie prílohy I, 
II 

Účinnosť nar. 

2015/2030 príloha I, časť B 4.12.2015 
2016/293 príloha I, časť B 22.3.2016 

 
Doplňujúce informácie: 
G) Informácie o nebezpečných výrobkoch zverejňované na webovom sídle Slovenskej obchodnej 

inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi)  
H) Upozornenia o nebezpečných výrobkoch zverejňované na webovom sídle Úradu verejného 

zdravotníctva SR 
(http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=73&Itemi
d=80) 

I) Oznámenia o zistení predaja nevyhovujúceho tovaru zverejňované na webovom sídle Štátnej 
veterinárnej a potravinárskej správy SR (http://www.svssr.sk/potraviny/informacie.asp) 

 

 

 
Uzavreté dobrovoľné dohody v súvislosti s PVO na národnej úrovni 

 

 
Do iniciatívy „Slovensko bez igelitových tašiek“ sa zapojili  COOP Jednota, Kaufland a Zväz obchodu a 
cestovného ruchu SR. 
Ministerstvo životného prostredia koncom roka 2016 vyhlásilo iniciatívu „Slovensko bez igelitových tašiek“. 
V súčasnosti sa k výzve pripojili maloobchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland a podporil ju i Zväz obchodu 
a cestovného ruchu SR. 
V rámci iniciatívy plánuje sieť Kaufland spustiť tento rok dlhodobý projekt, ktorého cieľom bude postupne 
odstrániť nevyhovujúce tašky z predaja. COOP Jednota a ZOCR sa zaviazali aktívne prispievať k znižovaniu 
igelitových tašiek. Dlhodobým cieľom bude ich postupné vyraďovanie z ponuky. 
Subjekty, ktoré sa zapojili do iniciatívy „Slovensko bez igelitových tašiek“ môžu verejnosť informovať 
prostredníctvom loga „Bez igelitiek“. Umiestnenie nálepiek v obchodoch nepredstavuje pre zapojených len 
možnosť prezentovať sa ako zodpovedný podnikateľ. Predovšetkým ide o otvorený záväzok voči zákazníkom, že 
sa aktívne zapojili do znižovania spotreby neekologických tašiek. O jednotlivých pokrokoch v snahe o zdravšie 
životné prostredie bude iniciatíva priebežne informovať. 
 

Návrh možného modelu bezodpadového vidieka – štúdia realizovaného projektu Skládkování jako nejhorší 
způsob ukládání odpadu, ktorý je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu cezhraničná 
spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2014, ERDF a vlastných  
zdrojov.  
http://www.ekocentrum.sk/wordpress/wp-content/uploads/Navrh-modelu-bezodpadoveho-vidie-ka.pdf 
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Financovanie 
 
Hlavným nástrojom financovania komunikačných aktivít zameraných na PVO bol stanovený OPŽP 
prostredníctvom INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového 
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské 
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek.  
INVESTIČNÁ PRIORITA 1 Prioritnej osi 1: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v 
súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 
V oblasti odpadového hospodárstva je OP KŽP zameraný v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva na 
predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, podporu triedeného zberu 
komunálnych odpadov a zhodnocovanie so zameraním na prípravu pre opätovné použitie a recykláciu 
odpadov. 
Oprávnené aktivity: 

• Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na 
podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov 

Prijímatelia: 
• Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu, 
• subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, 
• subjekty územnej samosprávy, 
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného 

prostredia, 
• nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, 
• združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. 
• Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných 

odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory 
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

Prijímatelia: 
• MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, 
• MV SR – okresné úrady, 
• subjekty územnej samosprávy, 
• združenia fyzických alebo právnických osôb, 
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 
• fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie. 
• Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov 

Prijímatelia: 
• MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, 
• subjekty územnej samosprávy, 
• združenia fyzických alebo právnických osôb, 
• fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie. 
• Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného 

systému v odpadovom hospodárstve 
Prijímatelia: 

• MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie. 

 


