Slovensko - krajina v strede Európy
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

SPRÁVA O STAVE
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ROKU 1998

Slovenská agentúra
životného prostredia
1

Sp
Sl rá
ov va
en o
sk st
ej a v
re e ž
pu iv
bl otn
ik é
y ho
k
ro pro
ku st
19 red
9 8 ia

Rizikové faktory v životnom prostredí

Graf č. 53: Celkový atmosférický ozón nad Slovenskom v
roku 1998

Odpady

Bilancia vzniku odpadov

Bilancia vzniku odpadov sa v Slovenskej republike
vykonáva od roku 1995 celoplošne pomocou Regionálneho informačného systému o odpadoch
(RISO), v rámci ktorého zabezpečujú prvotný zber údajov od pôvodcov odpadov odbory životného
prostredia okresných úradov. Spracovanie údajov na centrálnej úrovni realizuje SAŽP, Centrum
odpadového hospodárstva so sídlom v Bratislave.
Poda RISO bolo v roku 1998 v Slovenskej republike vyprodukovaných celkom 19,8 mil. ton
odpadov, z toho 10,1 mil. ton ostatných odpadov, 9,7 mil. ton zvláštnych odpadov, z toho 1,4 mil. ton
nebezpečných odpadov. Z uvedeného množstva zvláštnych odpadov tvoria 1,7 mil. ton komunálne
odpady.
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Tabuka č. 141: Bilancia odpadov
Graf č. 54: Vývoj vzniku odpadov
za rok 1998 (mil. t)
poda kategórií (mil. t)
Aktuálna právna úprava nepožaduje od pôvodcov odpadov nahlasova vznik ostatných odpadov,
preto zber údajov pre kategóriu ostatných odpadov nebol v roku 1998 vykonaný. Uvedené hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, urobený na základe údajov z roku 1996 a vývojových tendencií odpadového
hospodárstva v komunálnej oblasti.
V súčasnosti platný katalóg odpadov (vyhláška MŽP SR č. 19/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva katalóg odpadov), umožňuje porovnáva bilancie vzniku odpadov za roky 1996
až 1998.
Celková produkcia odpadov ostala v porovnaní s rokom 1997 na rovnakej úrovni. U nebezpečných
odpadov a komunálneho odpadu bol zistený iba vemi mierny pokles, o 0,1 mil. ton.

Tabuka č. 142: Vznik odpadu poda jednotlivých priemyselných odvetví v roku 1998 (t)
Celkovo najviac odpadov (bez rozdielu kategórie) produkuje pôdohospodárstvo (4,4 mil. ton)
a priemysel (3,4 mil. ton), pričom odpadov z pôdohospodárstva sa najviac využíva. Najviac nebezpečných
odpadov produkuje priemysel. Zvláštnych odpadov vzniká
celkove najviac v pôdohospodárstve (4,3 mil. ton) a v priemysle
(2,2 mil. ton).

Nakladanie s odpadmi

Z údajov uvedených v nasledujúcej tabuke vyplýva,
že z celkového množstva zvláštnych a nebezpečných odpadov
sa využilo 54,1 %. Najrozšírenejším spôsobom zneškodnenia je
stále skládkovanie odpadov (25,3 %), za ktorým nasledujú
fyzikálno-chemická úprava, biologická úprava a spaovanie.
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Tabuka č. 143: Spôsob nakladania so zvláštnym a nebezpečným odpadom v roku 1998 (t)
Údaje z tabuky č.143 dopĺňajú alšie údaje v tabukách uvedených v texte, ktoré umožňujú posúdi aj podiel jednotlivých spôsobov nakladania s odpadmi niektorých skupín odpadov, do vybraných príslušných nadskupín odpadov.

Tabuka č. 144: Spôsob nakladania s odpadom nadskupiny 1 (Odpad rastlinného a živočíšneho
pôvodu) (t, %)
Najviac využívanými odpadmi z odpadov rastlinného a živočíšneho pôvodu sú odpady z chovu
zvierat (71,7 %) a odpad z dreva (97,1 %). Biologické spracovanie odpadov sa u nadskupiny 1 najčastej123
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šie uplatňuje pre odpady z potravín a rastlinných a živočíšnych produktov. Skládkuje sa najviac odpadov
z celulózy papiera a lepenky (86 %), spaovaním sa zneškodňujú najviac odpady z koží, kožiek a usní (52 %).

Tabuka č. 145: Spôsob nakladania s odpadom nadskupiny 3 (Odpad minerálneho pôvodu vrátane
zušachovacích procesov) (t, %)
Najčastejším spôsobom zneškodnenia odpadov nadskupiny 3 je skládkovanie (52 - 95 %). Odpady
zo skupiny odpadov 35, do ktorej patria aj tuhé zvyšky zo spaovacích procesov (najmä z tepelných
elektrární a teplární) vznikajúce vo vekých množstvách. Z nadskupiny 3 sa najviac využívajú odpady
z obrábania kovov (66 %).
Z odpadov nadskupiny 4 (odpady z úpravy odpadov) sa najviac využívajú odpady po biologickej
úprave (až 96 %), pričom pôvodcovia odpadov nahlásili celkove 10 340 ton takto upravených odpadov.
Z 6,4 ton mechanicky upravených odpadov bolo využitých 42,4 %. Z uvedeného je zrejmé, že biologickou
úpravou je možné pre odpady vhodné pre tento spôsob úpravy dosiahnu vysoký stupeň využitia. Tieto
čísla dokladujú, že je vhodné najprv odpad upravi, až potom využi. Aj náklady na zneškodnenie sa
úpravou znižujú.
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Tabuka č. 146: Spôsob nakladania s odpadom nadskupiny 5 (Odpad z chemických procesov vrátane textilného odpadu)
Tekuté chemické odpady zo spracovania ropy sa poda príslušnej skupiny upravuje v rozmedzí 76-78 %
fyzikálno-chemickými metódami. Neutralizačné kaly sa v prevažnej miere skládkujú (66 %). Odpadové
organické rozpúšadlá, odpad z plastov a gumy sa v podstatnej miere (v rozmedzí 75-84 %) spaujú.

Tabuka č. 147: Spôsob nakladania s odpadom nadskupiny 8 (Odpad zo zariadení vodného hospodárstva) (t, %)
Odpad z čistiarní odpadových vôd (skupina 82) a odpad z úpravy vody (skupina 83) sa z 30-38 %
využíva, zvyšok sa skládkuje.

Skládky odpadov
Z celkového množstva zvláštnych a nebezpečných odpadov sa 25,3 % (2 468 477,6 t) zneškodňuje
skládkovaním. Najčastejší spôsob zneškodnenia skládkovaním je u komunálnych odpadov (1 018 321,5 t),
odpadov minerálneho pôvodu (1 039 172 t) a kalov z úpravy vody (114 955,3 t).
V roku 1998 bolo prevádzkovaných 568 skládok. Z tohoto počtu 139 skládok plne vyhovovalo kodifikovaným technickým požiadavkám. Poda osobitných podmienok bolo prevádzkovaných 429 skládok,
a 14 skládok ukončilo prevádzkovanie v priebehu roku 1998. Vo výstavbe je 62 skládok odpadov
v rôznych stupňoch územného alebo stavebného konania.

Spaovne odpadov
Poda údajov získaných z RISO sa v roku 1998 zneškodnilo spaovaním spolu 358 094,3 t zvláštnych a nebezpečných odpadov (3,7 %). V porovnaní s rokom 1997 sa zvýšilo množstvo spaovaných
nebezpečných odpadov.
V SR je prevádzkovaných 92 spaovní, z tohoto počtu 24 spaovní spĺňa emisné limity a 68
spaovní prekračuje emisné limity. Z 24 spaovní 9 spaovní spĺňa požiadavky Európskych predpisov. Z
celkového počtu spaovní sú len 2 spaovne pre komunálny odpad s kapacitou nad 100 tis. ton
spaovaného odpadu.
Okrem uvedených spaovní odpadov sa spauje odpad aj v 1 cementárenskej peci ako alternatívne
palivo (cementáreň v Rohožníku).
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Z celkového množstva zvláštnych a nebezpečných odpadov sa využíva 5 276 323,4 t, čo predstavuje 54,1 %. Tento stupeň využívania odpadov je ovplyvnený vysokým podielom využívania odpadov
z chovu zvierat (zvieracie fekálie), vznikajúcich v množstve 4,4 mil ton. Bez týchto odpadov predstavuje
využitie zvláštnych a nebezpečných odpadov iba 10,2 %.
Vo väčšej miere sú využívané ostatné odpady ako zberový papier, zberové sklo. V menších
množstvách sa využíva ako druhotná surovina odpadová guma, odpadové pneumatiky, farebné kovy,
odpadový textil, odpadové plasty, odpadový olej a drevný odpad.
Materiálovým využitím odpadových pneumatík z domácej výroby sa zaoberá a realizuje
MATADOR a. s. Púchov. Rozširuje sa využitie odpadového dreva ponúkaného na trhu ako ekologické palivo
(napr. vo forme brikiet).
Železný šrot sa spracováva v podniku VSŽ HOLDING a. s. KOŠICE a Železiarne a. s. Podbrezová,
ktoré v roku 1998 spracovali 1 195 tis. ton šrotu. Spotreba železného šrotu v alších podnikoch strojárenstva v roku 1998 bola 53 tis. ton. Celková spotreba je 1 248 tis. ton. Existujúca kapacita umožnila
spracova aj 188,6 tis. ton železného šrotu z dovozu.
Spracovaním zberového papiera sa zaoberajú firmy Assi Domän Packing Štúrovo a. s., PT a. s.
Žilina, Harmanec a. s. a SCP a. s. Ružomberok. V roku 1998 spracovali v týchto podnikoch celkove
127,4 tis. ton zberového papiera. Dovozom bolo zabezpečených 94,4 tis. ton.
Skloobal a. s. Nemšová v roku 1998 spracoval v roku 1998 44 387 t zberového skla. Domácim
zberom bolo zabezpečených 28 013 ton a dovozom 16 374 ton.
V roku 1988 bolo firmou MACH TRADE s.r.o. so sídlom v Šali spracovaných 7 003 ton olovených
akumulátorov a 27 ton zvyškov sklárskych kmeňov.
Dôležitým krokom pred zneškodnením niektorých druhov nebezpečných odpadov je ich úprava
solidifikáciou. Firmy BELT s. r. o. a EKO SALMO s. r. o. upravujú solidifikáciou na vybudovaných
úpravárenských linkách hlavne kaly a odpad zo spaovní. Biodegradáciou toxických látok, hlavne
uhovodíkov a ich derivátov v kontaminovanej pôde a priemyselných odpadoch technológiou ROPSTOP SB
sa zaoberajú napr. firmy EBA spol. s r. o. Bratislava, DEKONTA s. r. o. a alšie.

Nakladanie s komunálnym odpadom
Poda údajov získaných ŠÚ SR vzniklo v Slovenskej republike v roku 1998 spolu 1,7 mil. ton
komunálneho odpadu.
Z uvedeného celkového množstva pripadá na jedného obyvatea priemerne 322,6 kg odpadu za rok,
z ktorého sa vyseparovalo 7,78 kg odpadu. Najviac separovanými zložkami komunálneho odpadu sú kovy,
papier, biologický odpad a sklo.
Z tabuky č. 140, v ktorej je uvedené nakladanie s komunálnym odpadom vyplýva, že najpodstatnejšia čas komunálneho odpadu sa zneškodňuje skládkovaním (64,22 %), spauje sa 10,38 % a využíva
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sa 8,03 %, čo je o 2,33 % viac ako v roku 1997. Náklady obce na nakladanie s komunálnym odpadom

na 1 obyvatea predstavovali priemerne 121,80 Sk.

Tabuka č. 148: Separovaný zber v obciach za rok 1998 na území SR (t)
Tabuka č. 149: Nakladanie s komunálnym odpadom za rok 1998 (t)

Dovoz, vývoz a tranzitná
preprava odpadov

V roku 1998 MŽP SR udelilo celkom 165 súhlasov na cezhraničnú prepravu odpadov (dovoz,
vývoz, tranzit), ktorú bolo možné realizova v roku 1998. Z tohoto počtu sa 105 súhlasov týkalo dovozu
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odpadov, 18 vývozu nebezpečných odpadov a na tranzitnú prepravu cez územie SR bolo vydaných celkom
42 súhlasov.
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Graf č. 55: Udelené súhlasy na jednotlivé druhy cezhraničnej prepravy (%)
V SR sú na spracovanie komodít ako sú železný šrot, zberový papier, odpadové sklo a odpad z medi
technologické zariadenia, ktorých kapacitné možnosti sú väčšie ako ich poskytuje domáci trh, preto spracovatelia musia tieto komodity aj dováža.
V roku 1998 bol povolený dovoz 19 druhov odpadov z 19 krajín. Z hadiska dovážaného množstva
išlo najmä o železný šrot, zberový papier, odpadové sklo, odpad z medi, odpad z hliníka, a to za účelom

ich využitia ako druhotnej suroviny.

Tabuka č. 150: Množstvá jednotlivých odpadov poda vydaných súhlasov na dovoz odpadov
v roku 1998 (t)
Vzhadom na súčasnú situáciu v SR v oblasti zneškodňovania nebezpečných odpadov je potrebné
tieto odpady vyváža do krajín, v ktorých je zabezpečené bezpečné nakladanie s nebezpečným odpadom
z hadiska životného prostredia a zdravia obyvatestva. Súhlasy na vývoz nebezpečných odpadov udeuje
MŽP SR v súlade s Bazilejským dohovorom o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov
a ich zneškodňovaní a na základe súhlasu krajiny dovozu.
V roku 1998 boli udelené súhlasy na vývoz nebezpečných odpadov do Belgického kráovstva,
Českej republiky, Francúzskej republiky, Nórska, Rakúskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko
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a Vekej Británie.
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Tabuka č. 151: Množstvá jednotlivých odpadov poda vydaných súhlasov na vývoz nebezpečných
odpadov v roku 1998 (t)
V stanovených prípadoch podlieha cezhraničná preprava odpadov (dovoz a vývoz) vyhláške MH SR
č. 15/1997 Z. z. o podmienkach udeovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
z 19. 12. 1997, ktorou sa rušia všetky doteraz platné vyhlášky týkajúce sa podmienok udeovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb.
Prehad množstiev dovážaných odpadov a vyvážaných nebezpečných odpadov v tonách poda jed-

notlivých krajín v roku 1998 je uvedený v nasledujúcej tabuke.
Tabuka č. 152: Prehad povoleného množstva dovážaných odpadov a vyvážaných nebezpečných
odpadov poda jednotlivých krajín v roku 1998 (t)
V grafe uvedená skupina ostatné predstavuje 12 krajín, a to Bielorusko, Bulharsko, Francúzsko,

Zdroj: MŽP SR
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