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1 ÚVOD 
 
1.1 O tomto dokumente 

Príroda 
Legislatíva EÚ vyžaduje, aby kompetentné orgány v členských krajinách EÚ 
vypracovali jeden alebo viac plánov pre odpadové hospodárstvo, ktorý bude 
v súlade s príslušnými smernicami EÚ.  
Použitie princípov týchto smerníc pri implementácii systému národného 
odpadového hospodárstva je zodpovednosťou jednotlivých členských štátov. 
Plánovanie odpadového hospodárstva ako takého sa stalo stálou súčasťou 
verejného plánovania všetkých členských štátov EÚ. 
Cieľom týchto usmernení je poskytnúť nástroj na plánovanie odpadového 
hospodárstva a presadzovať rozvoj koherentnejších a primeranejších praktík 
plánovania v členských štátoch EÚ, ktoré sú v súlade s požiadavkami 
relevantnej legislatívy EÚ.   
Hlavnú cieľovú skupinu týchto usmernení tvoria kompetentné orgány 
zodpovedné za prípravu plánov odpadového hospodárstva, t.j. národné 
správy a agentúry pre ochranu životného prostredia, miestne a regionálne 
úrady. Je však jasné, že stredobod záujmu sa v odpadovom hospodárstve 
výrazne odlišuje medzi národnou a miestnou/regionálnou úrovňou. Tento 
fakt treba zohľadňovať aj pri čítaní tohto dokumentu.   
V procese plánovania hrajú svoju rolu viaceré strany: politici, zamestnanci 
správy a plánovači, zhotovitelia, rôzne verejné organizácie, účastníci zo 
všeobecnej a širšej verejnosti. Každá časť tohto dokumentu má svoje 
špecifiká, v závislosti od čoho o ne tieto skupiny prejavia záujem. 
Usmernenia sú všeobecne aplikovateľné a možno ich použiť jednak pri 
tvorbe národných plánov odpadového hospodárstva v členských krajinách 
EÚ ako aj pre miestne plány odpadového hospodárstva pre samosprávy 
alebo regióny v danej krajine. Vytvorenie usmernení s tak širokým záberom 
nie je ľahkou úlohou. V mnohých častiach preto možno nájsť odvolanie na 
určitú úroveň správy, na ktorú sa popisované podmienky vzťahujú. Národné 
požiadavky pre regionálne/miestne plány odpadového hospodárstva boli z 
dokumentu vypustené, na viacerých miestach sú však zdôraznené.  
Tieto usmernenia pripravilo Európske tematické centrum pre odpady 
a materiálne toky pri iniciatíve Európskej komisie. Znamená to, že 
nepredstavujú žiadne oficiálne stanoviská Komisie, ani nenariaďujú, ani 
nenavrhujú procedurálne požiadavky.  
Štruktúra 
Usmernenia obsahujú celkový prehľad politík a princípov, ktoré sa vzťahujú 
na plánovanie v oblasti odpadového hospodárstva. Tieto zahŕňajú aj prehľad 
platnej legislatívy a v niektorých oblastiach sú uvedené aj praktické metódy 
pre naplnenie rámca obsahu hospodárskych plánov, ktorý stanovuje EÚ a 
rôzne členské štáty. Rámec, respektíve “model krok za krokom“ predstavuje 
zdroj inšpirácie na zostavenie individuálneho plánu odpadového 
hospodárstva. 
V rámci usmernení možno nájsť bloky, kde sú uvedené príklady plánov 
odpadového hospodárstva alebo iných usmernení, ako aj prepojenia na 
relevantné informácie potrebné pri zostavovaní návrhu plánu. Navyše, 
kapitoly 3, 4 a 5 zahŕňajú úplný zoznam položiek, ktoré treba vziať na úvahy 
pri tvorbe plánu.   
V závere dokumentu možno nájsť zoznam základnej literatúry vrátane  
webových stránok, ktoré môžu slúžiť ako ďalší zdroj rád a pomoci.   
 
1.2 Načo slúžia plány odpadového hospodárstva? 

Plány odpadového hospodárstva zohrávajú kľúčovú rolu pri 
dosahovaní udržateľného odpadového hospodárstva. Ich hlavným 
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cieľom je poskytnúť prehľad o druhoch odpadov a možnostiach 
nakladania s odpadom. Presnejšie, snažia sa o poskytnutie rámcového 
plánovania v nasledovných oblastiach:  

 Súlad s odpadovou politikou a dosiahnutie cieľa: Plány odpadového 
hospodárstva ako národné tak aj miestne/regionálne sú dôležité 
nástroje, ktoré prispievajú k implementácii a plneniu politík a cieľov pre 
oblasť odpadového hospodárstva na národnej úrovni ako aj úrovni 
Európskej únie.  

 Prehľad znakov odpadov ako aj dostatočná kapacita pre odpadové 
hospodárstvo: plány odpadového hospodárstva poskytujú prehľad o 
druhoch odpadov a množstvách, z ktorými treba nakladať. Ďalej 
prispievajú k tomu, že kapacita a spôsob zberu a systémov úprav je v 
zhode s odpadom, ktorý sa má spracovať.    

 Kontrola technologických opatrení: prehľad odpadu umožňuje 
identifikáciu oblastí, v ktorých treba prijať technologické opatrenia na 
elimináciu alebo minimalizáciu určitých druhov odpadu.  

 Prehľad ekonomických a investičných požiadaviek: Plány odpadového 
hospodárstva umožňujú určenie finančných požiadaviek na prevádzku 
systémov zberu, nakladania s odpadom, atď. Na tomto základe sa dajú 
stanoviť aj požiadavky pre ďalšie investície do plánov o nakladaní s 
odpadom.  

 
Riešenie problémov odpadového hospodárstva si vyžaduje zainteresovanosť 
viacerých účastníkov/úradov, logické plánovanie preto pomáha predísť 
duplikácii pracovných výkonov a účastníci čerpajú úžitok zo spoločnej práce.   
Narastajúca zložitosť odpadovej problematiky ako i štandardy stanovené v 
smerniciach EÚ majú za následok nárast požiadaviek na udržateľnosť 
zariadení na úpravu odpadov. V mnohých prípadoch si to vyžaduje väčšie a 
zložitejšie zariadenia na úpravu odpadov, čo si zas vyžaduje spoluprácu 
viacerých regionálnych jednotiek pri ich zakladaní a prevádzkovaní. Aby bolo 
možné využiť tieto veľkoprevádzky pre väčšie regióny, služby sa často 
poskytujú na základe spolupráce viacerých samospráv alebo súkromných 
firiem. Takáto spolupráca má zmysel hlavne v prípadoch, kedy si metódy 
úprav odpadov a druhy odpadov vyžadujú finančné náročné vybavenie, 
napr. spaľovne.   
1.3 Štruktúra typického plánu odpadového hospodárstva  

Na štruktúru alebo stratégiu plánu odpadového hospodárstva 
neexistuje jeden jediný návod. Pri tvorbe plánu sa odporúča zaradiť 
ako dve hlavné zložky časť o stave a plánovaciu časť.   

Rámcová smernica o odpadoch stanovuje viacero požiadaviek pre plán 
odpadového hospodárstva. Takisto vo viacerých smerniciach EÚ sú 
uvedené zložky, ktoré musia byť do plánu zahrnuté. Základy 
európskej legislatívy sú podrobnejšie opísané v kapitole 2.  

Národný plán odpadového hospodárstva má často strategický 
charakter, ale zahŕňa aj určité ciele, kým regionálne alebo miestne 
plány sú zamerané viac na akčné operačné plány s podrobnými 
popismi systémov zberu odpadov, zariadení na úpravu odpadov a pod.  

Národné stratégie/plány odpadového hospodárstva alebo 
regionálne/miestne plány odpadového hospodárstva však môžu 
zahŕňať obšírnejšie opatrenia, ktoré závisia od vnútroštátnej legislatívy 
a od politiky odpadového hospodárstva uplatňovanej na regionálnej 
alebo miestnej úrovni.  
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V bloku 1.1. sú uvedené príklady oblastí a zložiek, ktoré možno 
zahrnúť do plánu odpadového hospodárstva. Treba však poznamenať, 
že plán odpadového hospodárstva môže mať aj inú štruktúru. 

Blok 1.1. Zložky plánu odpadového hospodárstva 
 

Podklady  
1. Problematika odpadov vo všeobecnosti 
2. Legislatíva EÚ  
3. Vnútroštátna legislatíva 
4. Opis a prevažujúce princípy národnej politiky odpadov  
5. Opis stanovených cieľov v jednotlivých oblastiach  
6. Prínosy konzultačných procesov  

 
Popis stavu  

1. Množstvá odpadov, napr. 
a) druhy odpadov 
b) zdroje odpadov 
c) možnosti odpadového hospodárstva 

2. Zber a nakladenie s odpadmi  
3. Ekonomika a financovanie 
4. Posúdenie predošlých cieľov  

 
Plánovanie 

1. Východiská plánovania  
2. Stanovenie cieľov, napríklad pre   

a) druhy odpadov 
b) zdroje odpadov 
c) možnosti odpadového hospodárstva 

3. Plán činnosti vrátane opatrení na dosiahnutie cieľov  
a) systémy zberu 
b) prevádzky odpadového hospodárstva  
c) úlohy 
d) ekonomika a financovanie 

 
 
1.4 Proces plánovania a konzultácie s verejnosťou  

Plánovanie odpadového hospodárstva je cyklický proces, ide teda 
o kontinuálny proces, pričom plán alebo stratégia sa prehodnocuje 
v pravidelných intervaloch. Proces možno rozdeliť do šiestich fáz: 
všeobecné úvahy, súčasný stav, plánovacia časť, konzultačný proces, 
implementácia a prehodnotenie plánu. Proces plánovania je 
znázornený v diagrame 1.1.  
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Diagram 1.1 Proces plánovania 
 
Všeobecné úvahy a podklady 
Na začiatku sa prijme iniciatíva na zostavenie plánu odpadového 
hospodárstva a sústredia sa všetky východiskové pozície. V tejto fáze sa 
stanoví obdobie plánovania a ujasnia sa ďalšie hranice plánu. V tomto bode 
zohráva dôležitú úlohu účasť verejnosti, kto a ako sa má plánovacieho 
procesu zúčastniť. Stanovia sa časové harmonogramy a pracovné plány na 
prípravu plánu. Do úvahy treba brať aj vzťah s ostatnými plánmi, ako je 
priestorový alebo energetický plán. Všeobecné úvahy sú popísané v kapitole 
3.  
Časť venujúca sa predpokladom plánu odpadového hospodárstva berie 
zreteľ na princípy EÚ týkajúce sa odpadového hospodárstva ako aj na 
smernice EÚ, ktoré sú v platnosti, alebo sa len majú prijať. Legislatívny 
rámec EÚ je popísaný v kapitole 2.  
Súčasný stav 
V tejto fáze sa zhromažďujú a analyzujú všetky údaje informácie o súčasnej 
situácii v oblasti odpadového hospodárstva. Potom sa systém odpadového 
hospodárstva hodnotí, napr. identifikujú sa problémy súčasného systému 
odpadového hospodárstva a hľadajú sa ich možné riešenia. Odpovede na 
otázky, ktoré treba v tejto fáze nájsť sú nasledovné: je súčasný systém 
v súlade s cieľmi, ktoré sú stanovené alebo sa plánujú do budúcnosti (napr. 
zo strany EÚ), ak nie sú, ako možno systém vylepšiť? Časť o súčasnom 
stave je bližšie opísaná v kapitole 4.  
Plánovanie  
Časť plánovania je pripravovaná na základe požiadaviek EÚ a vnútroštátnej 
legislatívy, vypracovanej časti o súčasnom stave a relevantných 
predpokladoch o budúcom vývoji. Predovšetkým treba stanoviť politické 
ciele, napr. prioritné druhy odpadov alebo nakladanie s odpadmi, ďalej 
vytvoriť indikátory, ktoré umožnia sledovanie plnenia stanovených cieľov. 
Ďalším dôležitým krokom je zhodnotenie efektivity plnenia týchto cieľov. Na 
splnenie tohto cieľa treba zvážiť relevantnosť opatrení a nástrojov 

Všeobecné úvahy 
a predpoklady  

Prehodnote-
nie plánu 

KKonzultácia  

Konzultácia 

KKonzultácia 

Implementácia 

Plánovanie 

Stav 
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implementácie plánu alebo stratégie. Časť o plánovaní je predstavená 
v kapitole 5.   
Konzultačný proces 
Verejnosť by mala byť zainteresovaná pri koncipovaní budúceho systému 
odpadového hospodárstva a vo fáze plánovanie by tiež mala byť zahrnutá 
do procesu plánovania pred tým, ako sa príjme konečný plán odpadového 
hospodárstva a jeho iniciatívy.  
Verejné konzultácie sa musia uskutočniť v rôznych fázach plánovacieho 
procesu. Môže sa teda uskutočniť ako úvodné stretnutie pred tým, ako sa 
vytvorí časť o súčasnom stave, čo umožní kompetentným úradom získať 
názory a podnety od vybraných zúčastnených jednotlivcov a organizácií 
alebo všeobecnej verejnosti. Ďalšou alternatívou je uskutočniť konzultácie 
pre plánovaciu časť, kedy možno identifikovať problémy a možné riešenia.  
V praxi sa však verejnosť často zúčastňuje konzultačného procesu pri 
príprave národného plánu odpadového hospodárstva, keď je pripravený jeho 
prvý návrh. Konzultačné kolo môže byť veľmi obmedzené – v takom prípade 
sa požaduje len písomné vyjadrenie od vybraných zúčastnených jednotlivcov 
a organizácií (politické strany, priemyselné organizácie z oblasti odpadového 
hospodárstva, spotrebiteľské a environmentálne organizácie, MVO, atď.)  
Príprava regionálneho/miestneho plánu odpadového hospodárstva si často 
vyžaduje rozsiahlejšie konzultácie, napríklad verejné stretnutia, distribúciu 
informačných letákov, ale aj zverejnenie informácií o pláne na Internete. 
Verejným konzultáciám a popisu účastníkov v plánovacom procese sa venuje 
časť 3.2.  
Implementácia 
Po prijatí plánu odpadového hospodárstva sa jeho smerovanie upraví v praxi 
prostredníctvom legislatívy a riadenia, rokovaní s priemyselnou sférou alebo 
informovanosti verejnosti. Implementácii plánu/stratégie odpadového 
hospodárstva sa v týchto usmerneniach podrobne nevenujeme.  
Zhodnotenie plánu 
Dostatočne včas pred vypršaním plánovacieho obdobia sa prijmú iniciatívy 
na zhodnotenie plánu. Pred spustením nového obdobia plánovania sa proces 
popísaný v diagrame 1.1 zopakuje.  
Najprv sa zhromaždia všetky premisy a výsledky predošlého plánu, ktoré sa 
podrobne analyzujú počas tvorby novej správy o stave. Otázky špeciálneho 
záujmu sa týkajú nasledovného: Ktoré ciele boli dosiahnuté? Ktoré aktivity 
sa neimplementovali, alebo nedosiahli žiadúcu efektivitu? Mali niektoré 
iniciatívy neočakávaný vplyv na iné sektory?  
Na základe podkladov správy o novom stave alebo nových politických 
cieľoch či iných požiadaviek, napríklad od EÚ, možno pripraviť plán 
odpadového hospodárstva pre ďalšiu generáciu. Hodnotením plánu sa tieto 
usmernenia už ďalej podrobne nevenujú.  



 

 10 

2 Legislatívny rámec 
 
 

Táto kapitola sa zaoberá európskym legislatívnym rámcom v oblasti 
plánovania odpadového hospodárstva. Predstavujú sa tu predovšetkým 
tri smernice, ktoré stanovujú povinnosť plánovania (smernica 
o odpadoch, smernica o nebezpečných odpadoch a smernica o obaloch 
a odpadoch z obalov). Postupne sú opísané aj ďalšie možné elementy, 
ktoré možno zaradiť do plánu odpadového hospodárstva.  

2.1 Legislatíva týkajúca sa odpadov.  

V tomto diagrame 2. 1 je zoznam platných smerníc EÚ v súčasnosti.  

  Rámec odpadov   

Špecifické druhy odpadov   
 

 
Smernica o odpadoch 
(75/442/EHS)  
 

 Zariadenia na nakladanie 
s odpadmi ich  zneškodnenie  

Likvidácie odpadových olejov 
(75/439/EHS) 

Odpady z priemyselnej 
výroby a spracovania oxidu 
titaničitého 
(78/176/EHS) 

 Smernica o nebezpečných 
odpadoch  
(91/689/EHS) 

 Spaľovanie komunálneho 
odpadu  
(89/429/EHS a 89/369/EHS) 
Spaľovanie nebezpečných 
odpadov  
(94/67/ES) 

Splaškový kal 
(86/278/EHS) 

  
Spaľovanie odpadov  
(2000/76/ES) 
(ruší 3 vyššie uvedené 
smernice) 

Batérie a akumulátory 
(91/157/EHS) 

  
Skládky odpadov 
(99/31/ES) 

Obaly a odpady z obalov 
(94/62/ES) 
Zneškodnenie PCB a PCT 
(96/59/ES) 

 

 

 Integrovaná prevencia 
a kontrola znečisťovania 
prostredia  
(96/61/ES) 
(pokrýva niektoré operácie 
zhodnocovania a zneškodnenia 
) 

Staré vozidlá 
(2000/53/ES) 

 Preprava, import a export    

Prístavné  zberné zariadenia  
(2000/59/ES) 

 

Odpad z elektrických 
a elektronických zariadení  
(2000/95/ES a 2000/95/ES) 

 

 
Kontrola a riadenie pohybu 
zásielok odpadov  
(Nariadenie 259/93) 

 
Diagram 2.1 Prehľad smerníc EÚ o odpadoch  
 
Smernice sú zoskupené do štyroch skupín, zatiaľ čo smernica o odpadoch 
(75/442/EHS) predstavuje celkový „rámec“ pravidiel EÚ. Táto smernica 
stanovuje požiadavky pre všetky typy odpadov okrem tých, ktoré sú 
osobitne definované v iných smerniciach. Druhá časť legislatívneho rámca 
pre odpady je tvorená smernicou o nebezpečných odpadoch, ktorá definuje 
manažment, zhodnocovanie a správne zneškodnenie nebezpečných 
odpadov. Okrem rámcovej smernice o odpadoch existuje množstvo ďalších 
smerníc, ktoré regulujú špecifické druhy odpadov. Ide o odpad z oxidu 
titaničitého, obaly a odpady z obalov, odpadové oleje, PCB a PCT, batérie 
a akumulátory, splaškové kaly, staré vozidlá, elektrické a elektronické 
zariadenia (OEEZ), ako aj prístavné zberné zariadenia pre odpad z lodí a 
zvyšky z nákladu.  
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Ďalšia skupina smerníc reguluje operácie nakladania s odpadmi: spaľovanie 
komunálneho a nebezpečného odpadu a zneškodňovanie skládkovaním. Na 
určité operácie nakladania s odpadom je potrebné špeciálne povolenie 
určené v smernici 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania prostredia.  
Nariadenie Rady 259/93 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci 
Európskeho spoločenstva a cezhraničnom pohybe.  
 
Rámcová smernica o odpadoch 
Povinnosť členských štátov vytvoriť plán odpadového hospodárstva vyplýva 
zo smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch.1  
Legislatíva sa vzťahuje na všetky substancie alebo objekty, ktoré majiteľ 
vyhadzuje, mieni vyhodiť alebo sa majú vyhodiť, čo znamená, že ide 
o všetky typy odpadu (príloha I.). Pre plynné odpady a určité kategórie 
odpadu (napr. rádioaktívny odpad, odpad vznikajúci pri ťažbe, zvieracie 
mŕtvoly a poľnohospodársky odpad či odpadové vody) sa aplikujú osobitné 
pravidlá spoločenstva (článok 2.1).  
Hlavné ciele stanovené v článkoch 3, 4 a 5 sú nasledovné:  
• Cieľom je predovšetkým, aby sa predchádzalo tvorbe a napomáhalo 

redukcii škodlivosti odpadov, aby sa zhodnocovali odpady 
prostredníctvom recyklácie, opätovného použitia alebo spracovania, či 
iným spôsobom s úmyslom získavania surovín alebo použitia odpadu ako 
zdroja energie. Členské štáty budú včas informovať Komisiu 
o opatreniach, ktoré chcú prijať na dosiahnutie týchto cieľov.  

• Členské štáty vykonajú nevyhnutné opatrenia na zaistenie toho, aby bol 
odpad zhodnocovaný a zneškodňovaný bez ohrozenia ľudského zdravia 
a bez použitia procesov a metód, ktoré by mohli poškodiť životné 
prostredie. Takisto sa musia prijať nevyhnutné opatrenia na zákaz proti 
opusteniu, ukladaniu alebo nekontrolovanému zneškodňovaniu odpadu.  

• Kde sa to vyžaduje alebo odporúča, prijmú členské štáty v spolupráci 
s inými členskými štátmi nevyhnutné opatrenia na vytvorenie 
integrovanej a adekvátnej siete prevádzok na zneškodňovanie odpadu, 
pričom sa berie do úvahy najlepšia dostupná technológia 
a nenavršovanie zbytočných nákladov. Táto sieť musí umožňovať 
spoločenstvu, aby sa stalo sebestačným pri zneškodňovaní odpadov 
a jednotlivé členské štáty sa k tomuto cieľu dopracujú individuálne tak, 
že berú do úvahy geografické podmienky alebo potrebu špecializovaných 
prevádzok na určitý typ odpadov.  

 
Na základe článku 7 sa od kompetentného orgánu vyžaduje, aby vypracoval 
plán odpadového hospodárstva, ktorý bude brať do úvahy najmä:  
• typ, množstvo a pôvod odpadu, ktoré má byť zhodnotené alebo 

zneškodnené,  
• všeobecné technické požiadavky,  
• akékoľvek špeciálne nároky určitých odpadov,  
• vhodné lokality alebo zariadenia na zneškodňovanie. 
 
Tieto plány môžu zohľadňovať napríklad:  
• právne a fyzické osoby, ktoré sú splnomocnené nakladaním s odpadmi, 
• rozpočtové náklady na činnosti zhodnocovania a zneškodňovania 

odpadov,  
• príslušné opatrenia na podporu racionalizácie zberu, triedenia, a úpravy 

odpadov.  

                                                 
1 Smernica sa mení a dopĺňa smernicou Rady 91/156/EHSC z  18. marca 1991; 
smernicou Rady 91/692/EHS z 23. decembra  1991; rozhodnutím Komisie 96/350/ES 
z 24 mája 1996; a smernicou Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996.  
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Ďalšia legislatíva EÚ, ktorá obsahuje relevantné ustanovenia pre 
odpadové hospodárstvo 
Okrem všeobecnej požiadavky vytvoriť plány pre odpadové hospodárstvo, 
na základe smernice o nebezpečných odpadoch sa od členských štátov 
požadujú aj osobitné plány pre nebezpečný odpad. Podľa smernice 
o obaloch a odpadoch z obalov musia členské štáty zaradiť do plánov 
odpadového hospodárstva aj kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadmi 
z obalov.  
V tabuľke 1. je popísaná legislatíva.  
Tabuľka 1. Smernice, ktoré stanovujú povinnosť plánovania  
Smernica 75/442/EHS z 
15. júla 1975 
o odpadoch 

Článok 7  
Na dosiahnutie cieľov stanovených v článkoch 3, 4 a 5 
treba, aby kompetentný úrad alebo úrady uvedené v 
článku 6 vytvorili čo najskôr jeden alebo viacero plánov 
odpadového hospodárstva 

Smernica 91/689/EHS z 
12. decembra 1991 o 
nebezpečných 
odpadoch 

Článok 6  

1. Kompetentné úrady na základe článku 7 smernice 
75/442/EH vytvoria samostatne alebo v rámci všeobecného 
plánu odpadového hospodárstva plány pre nakladanie s 
nebezpečnými odpadmi, ktoré musia aj zverejniť. 

2. Komisia tieto plány porovná hlavne z hľadiska metódy 
zneškodnenia a zhodnocovania. Na požiadanie 
kompetentných úradov členských štátov ich Komisia bude 
náležite informovať.  

Smernica 94/62/EC z  
15. decembra 1994 o  
obaloch a odpadoch 
z obalov   

Článok 14 
Členské štáty v zhode s cieľmi a opatreniami uvedenými v 
tejto smernici zahrnú do plánov odpadového hospodárstva 
požadovaných podľa článku 17 smernice 75/442/EHS 
špeciálnu kapitolu o hospodárení s obalmi a odpadmi z 
obalov vrátane opatrení stanovených v článkoch 4 a 5.  
 
Článok 4 
Prevencia. Členské štáty musia okrem opatrení na 
predchádzanie vzniku odpadov z obalov stanovených v 
článku 9 zabezpečiť aj zavedenie ďalších opatrení na 
prevenciu.  Tieto opatrenia môžu byť prijaté ako národné 
programy alebo podobné akcie, prípadne aj za konzultácie 
s ekonomickými operátormi a navrhnuté tak, aby zahŕňali a 
využívali kroky už urobené v smere prevencie tvorby 
odpadov z obalov. Musia sa zhodovať s cieľmi tejto 
smernice, ako sú definované v článku 1.1. 
 
Článok 5  
Členské štáty môžu podporovať systémy opätovného 
použitia obalov, ktoré môžu byť použité environmentálne 
vhodným spôsobom v súlade so zmluvou.  

Poznámka: Text písaný kurzívou je citovaný zo smerníc. Presné znenie smerníc nájdete v 
platnej legislatíve. V tomto prípade ide len prehľad. 

 
Tieto smernice sú doplnené o skupinu smerníc, ktoré sa zameriavajú na 
reguláciu osobitných druhov odpadov. Ustanovenia z týchto smerníc, ktoré 
sa týkajú plánovania odpadového hospodárstva sú zhrnuté v tabuľke 2. 
   
Tabuľka 2. Ďalšia legislatíva EÚ, z ktorej možno čerpať pri 
plánovaní odpadového hospodárstva  
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Smernica 78/176/EHS z  
20. februára o 
odpadoch z 
priemyselnej výroby a 
spaľovania oxidu 
titaničitého  

Článok 9 
Členské štáty vypracúvajú programy postupného 
znižovania a úplného odstránenia znečisťovania 
spôsobovaného odpadom z existujúcich priemyselných 
podnikov.  
Programy majú obsahovať: 
 ..stanovené všeobecné ciele pre znižovanie 

znečisťovania tekutým, pevným alebo plynným 
odpadom ,..  

 …prechodné ciele.  
 ...informácie o stave príslušného prostredia, o 

opatreniach na znižovanie znečisťovania a o metódach 
nakladania s odpadom, ktorý je priamo produkovaný v 
rámci výrobných procesov.  

 ...programy sa zasielajú Komisii. 

Smernica 75/439/EHS zo 
16. júna 1975 o 
zneškodnení odpadových 
olejov 

Článok 2 
Členské štáty príjmu nevyhnutné opatrenia na to, aby 
zaistili bezpečný zber a zneškodnenie odpadových olejov 
tak, aby sa predišlo škodám na ľuďoch alebo životnom 
prostredí.  
Článok 3 
Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby 
zaistili, že pokiaľ to umožnia technické, ekonomické a 
organizačné podmienky, uprednostní sa ako spracovanie 
odpadových olejov ich regenerácia.  
Článok 7 
Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých na 
regeneráciu odpadových olejov.  

Smernica 96/59/ES zo 
16. septembra 1996 o 
zneškodnení 
polychlórovaných 
bifenylov a 
polychlórovaných 
terfenylov (PCB/PCT)  
 

Článok 11 
Členské štáty ... vypracujú :  
 plány na dekontamináciu alebo zneškodnenie 

spísaných zariadení a v nich obsiahnutých PCB;  
 návrhy na zber a následné zneškodnenie zariadení ...  
Členské štáty tieto plány a návrhy bezodkladne oznámia 
Komisii.  

Smernica 91/157/EHS z 
18. marca 1991 o 
batériách a 
akumulátoroch, ktoré 
obsahujú určité 
nebezpečné látky 

Článok 6 
Členské štáty vypracúvajú programy, aby dosiahli 
nasledovné ciele:  
 obmedzenie ťažkých kovov v batériách a 

akumulátoroch,  
 podporu marketingu batérií  a akumulátorov s 

obsahom menších množstiev nebezpečných látok 
a/alebo menej znečisťujúcich látok, 

 postupnú redukciu domového odpadu z použitých 
batérií a akumulátorov... 

 podporu výskumu zameraného na redukciu obsahu 
nebezpečných látok a uprednostnenie menej 
znečisťujúcich náhradných látok v batériách a 
akumulátoroch a výskum metód recyklácie,  

 oddelené zneškodnenie použitých batérií a 
akumulátorov ..  

…Programy sa budú skúmať a pravidelne aktualizovať 
najmenej každé štyri roky, najmä s ohľadom na technický 
pokrok a hospodársku situáciu a situáciu v životnom 
prostredí. Zmenené a doplnené programy sa Komisii pošlú 
včas.  
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Smernica 99/31/ES z 
26. apríla o skládkach 
odpadu 
 

Článok 5 
 Členské štáty vypracujú národné stratégie na 

realizáciu redukcie biologicky odbúrateľného odpadu 
idúceho na skládky ... túto stratégiu oznámia Komisii. 

 Táto stratégia by mala obsahovať opatrenia na 
dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 2 [smernice] 
najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, 
produkcie bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja 
druhotných surovín alebo energie. 

 Národná stratégia zaručí, že ciele stanovené v 
smernici budú dosiahnuté.   

Poznámka: Text písaný kurzívou je citovaný zo smerníc   
 
 
2.2 Princípy EÚ pre odpadové hospodárstvo  

Princípy v rámcovej smernici o odpadoch 75/442/EHS a Stratégia EÚ pre 
odpadové hospodárstvo2 sa vo veľkej miere týkajú plánovacieho procesu 
a možno ich zhrnúť nasledovne:   
• Kvôli zachovaniu prírody a zdrojov treba minimalizovať tvorbu odpadov, 

alebo ak je to možné, úplne sa vyhnúť jeho tvorbe (princíp prevencie).  
• Na zabezpečenie redukcie vplyvov odpadov na ľudské zdravie a životné 

prostredie, hlavne redukcie nebezpečných substancií v odpadoch, treba 
brať do úvahy princíp predbežnej opatrnosti.  

• Treba zabezpečiť, aby tí, ktorí odpad tvoria, alebo kontaminujú životné 
prostredie, zaplatili všetky náklady spojené s ich činnosťou podľa 
princípu: znečisťovateľ platí a zodpovednosť je na výrobcovi.  

• Treba zabezpečiť adekvátnu infraštruktúru tým, že sa vytvorí adekvátna 
sieť zariadení na zneškodňovanie podľa princípu blízkosti 
a sebestačnosti.  

 
Tieto princípy sú prelomové v historickom vývoji systému odpadového 
hospodárstva, najväčšia dôležitosť sa pripisuje aspektom infraštruktúry, 
ďalej zdôrazňuje ľudské zdravie a životné prostredie a v konečnom dôsledku 
aj záujem o ochranu prírody a zdrojov.  
Rámcová smernica o odpadoch definuje rôzne formy nakladania s odpadom, 
ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva. Odlišuje medzi zhodnocovaním 
(ide o formy nakladania s odpadom pri zabezpečení použitia zdrojov 
z odpadu ako pri recyklácii a spaľovaní so zhodnocovaním energie) 
a zneškodnením (ide o zneškodnenie odpadu, kedy sa zdroje z odpadov 
ďalej nevyužívajú ako pri spaľovaní bez zhodnocovania energie 
a skládkovaní).  
Hierarchia činností odpadového hospodárstva je v smernici 75/442/ES 
a v Stratégii EÚ o odpadovom hospodárstve, ktoré za hlavnú prioritu stavajú 
prevenciu odpadov, po nej nasleduje recyklácia a ostatné typy 
zhodnocovania. Na najnižšom stupni v tejto hierarchii je optimálne finálne 
zneškodňovanie.  
Stratégia EÚ tiež zdôrazňuje potrebu:  
 redukcie pohybu odpadu a zlepšenie regulácie prepravy odpadu  
 nové a lepšie prostriedky odpadového hospodárstva ako: 

− regulačné a ekonomické nástroje, 
− spoľahlivé a porovnateľné štatistiky o odpade, 
− plány odpadového hospodárstva, 
− správne uplatňovanie legislatívy.  

                                                 
2 Správa z Komisie o hodnotení Stratégie spoločenstva pre odpadové hospodárstvo 
KOM(96) 399 v konečnom znení. Rozhodnutie Rady z 24. februára 1997 o Stratégii 
spoločenstva o odpadovom hospodárstve.  
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Toto sú strategické prostriedky na dosiahnutie cieľov stanovených 
v rámcovej smernici o odpadoch.  
Zvyšok tejto kapitoly sa venuje hierarchii odpadu a cieľom pre osobité druhy 
odpadov.  
Dôležitosť odpadovej prevencie ako strategického prvku európskej 
politiky odpadov postupne narastá. Je jasné, že množstvo odpadov narastá 
z roka na rok a narastá rýchlejšie ako hospodársky rast. Keďže jedným 
z hlavných cieľov EÚ je hospodársky rast a prosperita, je priam imperatívom 
oddeliť vzťah medzi hospodárskym rastom a tvorbou odpadu.  
Iniciatívy na prevenciu odpadu sú adresované priemyselnému sektoru keďže 
sa propagujú čistejšie technológie, ale aj pre školy a súkromné domácnosti, 
atď. v kampaniach na zvýšenie povedomia.  
Nakoľko je prevencia hlavnou prioritou princípov EÚ pre odpadové 
hospodárstvo, treba sa zamerať na redukciu kvantity vznikajúceho odpadu. 
V tejto súvislosti sa často používajú dva termíny: prevencia odpadov 
a minimalizácia odpadov.  
Na konferencii OECD3 sa dohodla definícia pre minimalizáciu odpadov 
a prevenciu. Ako ukazuje tabuľka 2.2 termín minimalizácia odpadov má širší 
význam ako prevencia. Prevencia odpadov pokrýva prevenciu, redukciu pri 
zdroji, opätovné použitie produktov. Minimalizácia odpadov však zahŕňa 
opatrenia odpadového hospodárstva ako zlepšenie kvality (redukcia 
nebezpečných látok) a recykláciu.  
Tabuľka 2.2. Definícia OECD pre prevenciu a minimalizáciu 
odpadov  
Preventívne opatrenia  Opatrenia odpadového hospodárstva  

Prevencia Redukcia 
pri zdroji  

Opätovné 
použitie 
produktov  

Zlepšenie kvality  Recyklácia Energeti-
cké 
zhodnoco-
vanie  

Predčiste-
nie 

Minimalizácia odpadu   

 
 
Európska politika odpadov zdôrazňuje vývoj nasledovných opatrení:  
 presadzovanie čistých technológií a produktov,  
 redukciu nebezpečia odpadov,  
 stanovenie technických štandardov a pokiaľ možno aj pravidiel v celej 

EÚ, ktoré obmedzujú výskyt určitých nebezpečných substancií 
v produktoch, 

 presadzovanie schém opätovného využitia a recyklácie 
 vhodné používanie hospodárskych nástrojov,  
 eko-bilancie,  
 eko-auditové schémy,  
 analýza životného cyklu,  
 vyvíjanie činnosti smerom k informovanosti a vzdelávaniu spotrebiteľov 

a vývoj systému označovania eko-značkami.  
 
Blok 2.1 Sprievodca dobrými radami pre minimalizáciu odpadov  
 
Environmentálna agentúra pre Anglicko a Wales vydala sprievodcu dobrými radami pre 
minimalizáciu odpadov. Sprievodca je vhodný pre malé a stredné podniky, ak chcú zaviesť 
systém minimalizácie odpadov na pracovisku. Sprievodca ponúka návod ako krok za krokom 
redukovať odpad prostredníctvom širokej škály praktických a testovaných riešení.  
 
Sprievodcu možno nájsť na:  

                                                 
3 "Budovanie základov pre spoločné porozumenie v oblasti minimalizácie odpadov”, 
OECD Workshop október 1996 v Berlíne. 
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http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 
 
 
Zhodnocovanie prispieva k využitiu zdrojov obsiahnutých v odpade 
a prispieva k záchrane prírodných surovín.  
Niektoré smernice Európskej únie obsahujú osobité ciele, ktoré sa týkajú 
zhodnocovania, recyklácie a opätovného použitia. Ide o smernicu o obaloch 
a odpadoch z obalov, smernicu o nakladaní so starými vozidlami a smernicu 
o elektrických a elektronických zariadeniach. Jednotlivé ciele stanovené 
v smerniciach sú uvedené nižšie.  
 
Tabuľka 3. Smernica o obaloch a odpadoch z obalov: súčasné ciele  
a navrhnuté ciele  
Podľa hmotnosti Ciele v 94/62/ES Nové návrhy cieľov* 

Celkový cieľ 
zhodnocovania  

min. 50%, max. 65% min. 60% 

Celkový cieľ recyklácie min. 25%, max. 45% min. 55%, max.80% 

Ciele recyklácie podľa špecifických materiálov:  

 - Sklo  15% 60% 

 - Papier/kartón 15% 60% 

 - Kovy 15% 50% 

 - Plasty 15% 22.5% 

 - Drevo - 15% 

Rok dosiahnutia cieľov 30. jún 2001 31. december 2008 

Zdroj: Návrh na smernicu Európskeho parlamentu a Rady meniacu 
a dopĺňajúcu smernicu 94/62/ES o obaloch a odpade z obalov (KOM 
(2001) 729 v konečnom znení) – Spoločné stanovisko prijaté Radou 
6.3. 2003 (Ú.v. E, 6.5. 2003, s. 17). Navrhnuté nové ciele sa môžu 
meniť v závislosti od prebiehajúceho legislatívneho procesu, ktorý 
možno monitorovať na  

http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=170079#348577. 
 
Tabuľka 4. Smernica o nakladaní so starými vozidlami: ciele  
 Podiel 

opätovného 
použitia a 
zhodnocovania  

Podiel 
opätovného 
použitia 
a recyklácie  

Podľa priemernej hmotnosti na vozidlo a rok 
v 2006 

85% 80% 

Podľa priemernej hmotnosti na vozidlo a rok 
v 2015 

95% 85% 

Zdroj: Smernica 2000/53/ES Európskeho parlamentu a Rady z 18. septembra 2000 o starých 
vozidlách  
 
Smernica o elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) zahŕňa cieľ, že 
minimálny podiel separovaného zberu v priemere štyroch kilogramov odpadu 
z elektrických a elektronických zariadení v priemere na obyvateľa za rok sa 
musí dosiahnuť najneskôr do konca roka 2006. Smernica tiež požaduje, aby 
výrobcovia zaviedli systémy zhodnocovania a recyklácie elektrických 
a elektronických zariadení či už kolektívne alebo individuálne. Ide 
o zodpovednosť výrobcov, aby sa dosiahli stanovené ciele na zhodnocovanie 
a recykláciu.  
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Tabuľka 5. Smernica o elektrických a elektronických zariadeniach: 
ciele  
 Minimálny 

podiel 
zhodnocovania 

Minimálny 
podiel 
opätovného 
použitia 
a recyklácie  
materiálov 
súčastí  a látok 

Veľké domáce spotrebiče a predajné 
automaty, podľa priemernej hmotnosti na 
spotrebič 

80 % 75 % 

IT a telekomunikačné zariadenie a 
spotrebná elektronika, podľa hmotnosti 
spotrebičov  

75 % 65 % 

Malé domáce spotrebiče, osvetľovacie 
telesám elektrické a elektronické nástroje, 
hračky, zariadenia určené na športové a 
rekreačné účely, prístroje na monitorovanie 
a kontrolu, podľa priemernej hmotnosti na 
spotrebič  

70 % 50 % 

Plynné výbojky podľa hmotnosti lampy  - 80 % 
Rok dosiahnutia cieľa 31. decembra 2006 
Zdroj: Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z 
elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) - Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, 
Rady a Komisie, ktoré sa vzťahuje na článok 9.  
 
Skládkovanie je v hierarchii odpadov umiestnené najnižšie kvôli 
nepoužiteľnosti zdrojov z odpadov. Nič to však nemení na fakte, že 
skládkovanie zostáva najčastejšou metódou nakladania s odpadmi v 
Európskej únii.  
Skládky môžu poškodzovať životné prostredie niekoľkými spôsobmi. Jeden 
z dopadov je skleníkový efekt pri emisii metánového plynu. Presakovanie 
môže znečistiť podzemnú vodu, ak nie je zriadený izolačný systém. Medzi 
ostatné dopady možno zaradiť zápach a všeobecné nepríjemnosti pre 
susedstvá v blízkosti skládok.  
Existuje teda viacero dôvodov, prečo sa v smernici o skládkach odpadov 
(99/31/ES) redukuje množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho 
odpadu určeného na skládky. Cieľom je do roku 2016 dosiahnuť redukciu 
skládkovania biologicky odbúrateľného odpadu na 35% z celkového 
množstva  vyprodukovaného za rok 1995. To korešponduje 70 miliónom 
tonám biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu,4 ktorý už nepôjde na 
skládky v roku 2016 v EÚ za predpokladu, že nebude narastať aj celkové 
množstvo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Nakadanie s biologicky odbúrateľným komunálnym odpadom v Európe, EHP 
tematická správa č. 15/2001. Tabuľka 6, BMW Baseline - 1995. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en.  
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Tabuľka 6. Biologicky odbúrateľný komunálny odpad: ciele - 
odklon od skládkovania  
Rok dosiahnutia 
cieľa 

Na základe vzniknutého biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu 
v roku 19951 sa musí množstvo biologicky odbúrateľného odpadu 
určeného na skládku znížiť na:  

16. júl 2006 75 % 

16. júl 2009 50 % 

16. júl 2016 35 % 

Poznámka 1: Alebo podľa najbližšieho roku pred 1995, pre ktoré existujú 
údaje z Eurostatu. Zdroj: Smernica Rady 99/31/ES z 26. apríla o skládkach 
odpadov 
 
Členské štáty, ktoré v roku 1995 (alebo v najbližšom roku pred 1995, pre 
ktorý sú k dispozícii údaje z Eurostatu) odvádzajú na skládky viac ako 80% 
zberu komunálneho odpadu, môžu posunúť dosiahnutie cieľov o štyri roky.  
Blok 2.2 Príklad: Odklon od skládkovania odpadov  
 
V Holandsku vstúpil do platnosti predpis o odpadoch (zákaz skládok) v roku 1995. 
Predpis zakazuje skládkovanie odpadov, ktoré možno recyklovať/opätovne použiť 
alebo spáliť pri zhodnotení energie. Zákaz sa týka odpadu z domácností, papieru 
a kartónu, organického odpadu z domácností a obalov. Od roku 1997 sa zákaz rozšíril 
o odpad z dreva. Okrem toho je na opätovne použiteľný a spáliteľný odpad vysoká 
daň. Napriek zvýšeniu množstva odpadu z domácností o 13.4% medzi rokmi 1995 
a 1998, množstvá biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu odvezeného na 
skládky klesli o viac ako 50%.  V roku 1998 išlo na skládky len 13.1% z biologicky 
odbúrateľného odpadu z domácností.   
 
Ďalšie informácie sú na: 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
2.3 Ďalšia relevantná legislatíva EÚ 

Okrem legislatívy, ktorá sa priamo zaoberá s odpadovým hospodárstvom, by 
sa pri plánovaní odpadového hospodárstva mali brať do úvahy ďalšie 
súvisiace smernice, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutia najmä, ktoré sa týkajú 
umiestnenia a činnosti prevádzok odpadového hospodárstva. Ide 
predovšetkým o nasledovné smernice: 
• Rámcová smernica o vode 2000/60/ES stanovujúca rámec pôsobnosti 

spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva; 
• Smernica o posudzovaní účinkov na životné prostredie 85/337/EHS, 

ktorá sa mení a dopĺňa smernicou 97/11/ES o posudzovaní účinkov 
určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie; 

• Smernica o strategickom environmentálnom posudzovaní 2001/42/ES o 
posudzovaní účinkov určitých plánov a programov pre životné prostredie 
(podrobne popísané ďalej v časti 3.3); 

• Smernica o habitatoch 92/43/EHS o ochrane voľne žijúcej fauny a flóry a 
habitatov.  
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3 Všeobecné úvahy pri tvorbe plánu 
odpadového hospodárstva  

 
 
 
Kľúčovým faktorom pri tvorbe plánu odpadového hospodárstva je politická 
podpora a pochopenie. Ak už plán existuje, môže vzniknúť potreba ho 
prehodnotiť. Ak však ide o prvý plán odpadového hospodárstva, ktorý sa má 
vytvoriť, je veľmi dôležité, aby sa aj na politickej úrovni uznala dôležitosť 
plánu a boli naň vymedzené dostatočné finančné prostriedky. Z týchto 
dôvodov sa odporúča začať s tvorbou plánu odpadového hospodárstva od 
politiky. Na politickej úrovni treba nájsť odpovede na nasledovné otázky: 
 Prečo treba vytvoriť plán odpadového hospodárstva? 
 Aký je rámec plánu odpadového hospodárstva ? 
 Kto sa bude zúčastňovať na tvorbe plánu odpadového hospodárstva ? 
 Aký je časový plán pre ukončenie plánu odpadového hospodárstva? 
 Aký je v vzťah k ostatným plánom?  

 
3.1 Definovanie rámca plánu  

Pred začiatkom plánovania, treba definovať rámec plánu.   
Znamená to zamyslieť sa nad nasledovnými oblasťami:   
• Aké je geografické pokrytie plánu? Ide o národný, regionálny alebo 

miestny plán?   
• Ktoré druhy odpadov budú zahrnuté v pláne? Všetok odpad, komunálny 

odpad, nebezpečný odpad, odpad z obalov alebo ďalšie?   
• Ktoré sektory budú zahrnuté do plánu ?  
• Aké sú časové horizonty plánu? napr. 3, 5 alebo 10 rokov?  
 
Druhy odpadov a sektory, ktoré treba zahrnúť do plánu  
V časti o druhoch odpadov by sa mali určiť zdroje, druhy a množstvá 
odpadov, ktoré sa tvoria, zbierajú, prepravujú a upravujú a aké sú 
predpoklady do budúcnosti. Jasné definície druhov odpadov sú veľmi 
dôležité. Nakoľko majú druhy odpadov prioritu musia byť definované 
zrozumiteľne.  
Rozhodnutia o druhoch odpadov zahrnuté v pláne môžu ovplyvniť príslušné 
hospodárske sektory. Vo viacerých krajinách  zodpovedajú miestne úrady len 
za nakladanie s komunálnym odpadom. V niektorých krajinách sa však 
miestne úrady môžu rozhodnúť upravovať aj priemyselný odpad, alebo 
môžu byť poverené nakladaním so všetkým odpadom.   
Časový horizont plánu odpadového hospodárstva 
Časový horizont plánu závisí od množstva faktorov. Z tohto dôvodu môže 
plán pozostávať z dvoch častí: časť 1, ktorá bude určená na okamžitú 
činnosť, a časť 2 s dlhodobou perspektívou. Dôvodom na vytvorenie časti 
o dlhodobej perspektíve sú značné komplikácie, ktoré možno očakávať 
v súvislosti s identifikáciou vhodnej lokality pre zariadenia na úpravu 
odpadov alebo skládok v mestských častiach, prípadne blízko nich. Pri 
výbere lokality je dôležité investovať dostatok snahy, získať posudok 
o vplyve na životné prostredie ako aj povolenie na využitie daného miesta. 
Zariadenia na úpravu odpadu vyžadujú veľké investície, ktoré treba po 
dlhšom čase refundovať.   
Náklady na zber odpadov sú skôr krátkodobého charakteru a nevyžadujú 
takú investíciu kapitálu. Hlavné zložky predstavujú najskôr zmluvy 
s dodávateľmi, ktoré nemajú obyčajne trvanlivosť viac ako päť rokov. 
Z praktického hľadiska je lepšie si naplánovať dlhší časový horizont, pretože 
je možné zhodnotiť, či už sú dosiahnuté ciele plánu. Preto nie je praktické 
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prehodnocovať plán skôr ako za tri roky. Časový horizont plánu tiež môže 
odrážať aspekty týkajúce sa politickej scény, napr. obdobie medzi 
komunálnymi voľbami. Takže obdobie troch až piatich rokov sa pokladá za 
vhodné na zhodnotenie akčnej časti plánu odpadového hospodárstva.  
 
3.2 Účastníci procesu plánovania  

Zaangažovanie rôznych účastníkov a širokej verejnosti do procesu 
plánovania by malo zabezpečiť jeho všeobecné prijatie 
a prispieť k dosiahnutiu cieľov. Účasť sa zabezpečí prostredníctvom rôznych 
príslušných úrovní verejnej správy v závislosti od kultúrnych tradícií 
a politickej organizácie.  
Súčasťou všeobecných úvah pri tvorbe návrhu plánu odpadového 
hospodárstva by malo byť stanovenie účastníkov, ktorí sa zúčastnia 
v rôznych štádiách plánovacieho procesu, ako a kedy ich verejná 
správa/tvorcovia politiky zaangažujú do procesu.  
Zainteresovanie verejnosti sa požaduje na základe smernice o 
environmentálnom posudzovaní 2001/42/ES, ktorá pokrýva plány 
odpadového hospodárstva (pozri časť 3.3). Je i v súlade s Dohovorom 
Európskej hospodárskej komisie pri OSN o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti v rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti 
v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor). Dohovor podpísalo 
40 krajín a ratifikovalo ho 22 krajín. Európska únia a jej 15 členských štátov 
podpísalo Dohovor, ktorý vstúpil do platnosti 30. októbra 2001.  

Blok 3.1 Cieľ Aarhuského dohovoru  
 
Na zabezpečenie ochrany práva všetkých osôb tejto i budúcej generácie na život 
v primeranom životnom prostredí zodpovedajúcom jeho alebo jej zdraviu a dobrej 
životnej úrovni, každá zúčastnená strana zaručí právo na prístup k informáciám, 
účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístup k spravodlivosti 
v záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.  
 
Plné znenie zmluvy možno vyhľadať na: http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm 

 
 
Prístup k informáciám o životnom prostredí a účasť verejnosti  
V súčasnosti sú súčasťou implementácie Aarhuského dohovoru v EÚ dve 
relevantné smernice.  
Smernica o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí stanovuje 
rámec pre verejné orgány, ako majú postupovať pri požiadavkách o prístup 
k informáciám o životnom prostredí. Umožňuje i rozširovanie informácií 
o životnom prostredí pre verejnosť a špecifikuje minimálny obsah informácií.  
Smernica o účasti verejnosti zavádza postup, ako treba konzultovať 
verejnosť pri tvorbe plánov a programov, ktoré sa týkajú životného 
prostredia vrátane plánov odpadového hospodárstva.  
Určuje tiež typ informácií pre verejnosť za účelom verejnej konzultácie 
a požaduje dostatočne dlhé obdobia, aby sa zabezpečila efektívna účasť 
verejnosti na rozhodovacích procesoch o životnom prostredí už 
v počiatočnom štádiu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

Blok 3.2  
 
Smernica 2003/4/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2003 o prístupe 
verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa ruší smernica Rady 
90/313/EHS 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_041/l_04120030214en00260032.pdf 
 
Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z  26. mája 2003 o verejnej účasti 
na tvorbe určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorá mení 
a dopĺňa smernice Rady 85/33/%EHS a 96/61/ES v ohľade na verejnú účasť a prístup k 
starostlivosti 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_156/l_15620030625en00170024.pdf 
 
 
 
Kto by sa mal zúčastňovať procesu plánovania ? 
Medzi účastníkmi procesu plánovania odpadového hospodárstva by mal byť 
zahrnutý široký výber zainteresovaných jednotlivcov a organizácií, aby sa 
pokryli všetky dôležité aspekty. Môžu to byť:  
• predstavitelia politickej úrovne a verejnej správy (vládne odbory, 

regionálne úrady, samosprávy)  
• experti na odpad  
• predstavitelia zo sektoru pre odpadové hospodárstvo (zber, recyklácia, 

kompostovania, bioplyn, spaľovanie a skládkovanie)  
• priemyselné a obchodné organizácie  
• spotrebiteľské rady/asociácie 
• MVO.  
 
Procesu plánovania sa môžu zúčastniť aj iné strany.  
 
Ako by sa mali účastníci zainteresovať do procesu? 
Minimálna požiadavka účasti je predloženie návrhu plánu odpadového 
hospodárstva na verejnú konzultáciu. Konzultácia môže prebehnúť písomnou 
formou, kedy len tie najrelevantnejšie strany (napr. uvedení účastníci) 
dostanú návrh plánu, ktorý majú za stanovené obdobie posúdiť.  
Návrh plánu by mal byť verejne prístupný prostredníctvom Internetu na 
radniciach alebo verejných knižniciach. V rámci toho môžu byť občania 
vyzvaní zhodnotiť návrh plánu.  
Dôkladnejší prístup si vyžaduje zriadenie poradného výboru na vysokej 
úrovni a pracovnej skupiny.  
Účelom zriadenia poradného výboru je, aby celkovo viedol proces plánovania 
a poskytoval informácie a rady do plánu odpadového hospodárstva 
v dôležitých oblastiach ako je identifikácia druhov odpadov, stanovenie 
reálnych cieľov a opatrení na implementáciu plánu. Poradný výbor možno 
povýšiť aj do vplyvnejšej úlohy riadiaceho výboru. Vo výbore by mali byť 
zastúpení predstavitelia z kompetentných orgánov (napr. životného 
prostredia, financií, energie a priemyslu), zástupcovia 
z miestnych/regionálnych úradov, sektoru odpadového hospodárstva, 
priemyslu, spotrebiteľov a MVO.  
Pracovná skupina má plniť praktické úlohy, ako je zbieranie údajov, príprava 
analýzy súčasného stavu, identifikácia problémov, písanie návrhov na ciele, 
dopady rôznych opatrení na implementáciu, atď., samozrejme vrátane 
prípravy návrh plánu odpadového hospodárstva. Pracovná skupina bude 
vystupovať ako sekretariát poradného výboru. Pracovná skupina pozostáva 
zo zamestnancov kompetentných úradov (napr. národnej agentúry pre 
ochranu životného prostredia alebo jej regionálneho zastúpenia), môže však 
zahŕňať aj predstaviteľov z miestnych/regionálnych úradov (ak ide 
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o národný alebo regionálny plán) a predstaviteľov zo sektora odpadového 
hospodárstva.  
Podmienky zmlúv by mali byť vytvorené ako pre poradný výbor, tak aj pre 
pracovnú skupinu. Podmienky zmlúv by sa mali stanoviť pred vytvorením 
obidvoch skupín, aby sa predišlo duplikácii náplne práce a nezrovnalostiam 
v organizačnej štruktúre.   
Do procesu plánovania možno zaradiť okrem poradného výboru a pracovnej 
skupiny i sériu workshopov. Prvý workshop možno venovať tvorbe 
vzájomného porozumenia v oblasti problematiky odpadov a dôležitosti jej 
riešenia. Program workshopu môže obsahovať prezentáciu súčasnej situácie, 
napríklad, koľko odpadu sa generuje, dopady na životné prostredie pri 
nakladaní s odpadom a kapacity úprav odpadov. Je to dobrá príležitosť na 
získanie nápadov pre budúci rozvoj sektoru odpadov, prioritných druhov 
odpadov ako aj na návrhy cieľov.  
Workshopy možno organizovať aj neskôr v priebehu procesu, keď sa plán už 
začne tvoriť a návrhy pre budúce ciele sú už vytvorené. Zúčastnené strany 
obyčajne zaujímajú opatrenia na implementáciu, ktoré sú zahrnuté v pláne. 
V princípe je cieľom workshopov získanie návrhov od zúčastnených 
jednotlivcov alebo organizácií a výmena informácií o aspektoch odpadového 
plánovania.  
Ďalšia možnosť je zriadenie pracovných skupín alebo workshopov, ktoré sa 
zaoberajú špecifickými druhmi odpadov. Môže sa to osvedčiť pri prioritných 
druhoch odpadov alebo nových druhoch odpadov, ktoré sa predtým 
nezbierali alebo neupravovali, ako aj pri potrebe radikálnych zmien pre určité 
druhy odpadov.  
Blok 3.3 Príklad: Účasť na tvorbe regionálnych plánov odpadového hospodárstva  
 
Národná stratégia pre odpady: Škótsko, ktorá bol prijatá na konci roku 1999. Kvôli 
implementácii stratégie sa má vytvoriť jedenásť oblastných plánov pre všetky oblasti. 
Oblastné plány pre odpady prejdú integračným procesom, čím vznikne integrovaný plán pre 
Škótsko.  
 
Na tvorbu oblastných plánov pre odpady sa zriadila Skupina stratégie oblastí odpadov, ktorá 
zahŕňala partnerstvá miestnych úradov, priemysel odpadového hospodárstva, produkujúcich 
odpad a sieť miestnych podnikov.  
 
Stav každého z oblastných plánov pre odpad a konzultačný proces je verejne prístupný 
prostredníctvom Internetu na stránke Škótskej agentúry pre ochranu životného prostredia:  
http://www.sepa.org.uk/ 
 
 
Verejné povedomie 
Verejné konzultácie o návrhoch plánov odpadového hospodárstva by sa mali 
stať integrálnou súčasťou pre aktivity zvyšujúce verejné povedomie o danej 
problematike. Verejné povedomie však znamená oveľa viac ako len 
komentovanie návrhov plánov, preto by sa prijímanie problematiky 
odpadového hospodárstva všeobecnou verejnosťou malo brať vážne.  
Zvyšovaniu verejného povedomia sa venuje podrobnejšie časť 5.4 
o možnostiach opatrení na implementáciu plánu odpadového hospodárstva.  
3.3 Posudzovanie vplyvov určitých plánov a programov na 
životné prostredie  

Smernica o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné 
prostredie sa vzťahuje na plány a programy, ktoré majú tendenciu závažne 
ovplyvniť životné prostredie. Tieto plány a programy sú pripravované 
a prijímané kompetentnými orgánmi.  
Posudzovanie dopadov na životné prostredie sa automaticky požaduje pre 
plány a programy pripravované pre mesto a krajinu, využívanie pôdy, 
dopravu, energiu, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, priemysel, 
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poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov a turizmus. Prijatiu plánu 
alebo programu a predloženiu na legislatívny proces predchádza príprava 
posudku o dopadoch na životné prostredie, za ktorý sú zodpovedné 
kompetentné úrady príslušného členského štátu. Ďalej nasleduje konzultácia 
kompetentných environmentálnych úradov a príprava environmentálnej 
správy.  
Návrh plánu alebo programu ako aj environmentálna správa musia byť 
k dispozícii úradom zodpovedným za životné prostredie a prístupné 
verejnosti. Treba zabezpečiť, aby úrady a verejnosť mohli vyjadriť svoje 
názory na návrh plánu alebo programu ešte pred jeho prijatím alebo 
postúpením do legislatívneho procesu.  
Blok 3.4 Ďalšie informácie o posudzovaní dopadov určitých plánov a programov na 
životné prostredie  
 
Smernica 2001/42/ES z 27. júna  2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov 
na životné prostredie: 
 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_197/l_19720010721en00300037.pdf 
 
Webová lokalita Európskej komisie pre posudzovanie účinkov na životné prostredie:  
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
 
 
 
3.4 Časový harmonogram procesu plánovania   

Časový harmonogram určuje predpokladanú dĺžku jednotlivých štádií 
a predpokladaný termín ukončenia tvorby plánu odpadového hospodárstva. 
V časovom harmonograme by malo byť stanovené aj obdobie vymedzené na 
konzultáciu s verejnosťou, ktoré môže vyžadovať veľa času.  
Obyčajne trvá celý proces plánovania približne 18 mesiacov, jeho trvanie 
závisí od rôznych okolností.  
Pri tomto plánovaní treba myslieť na stanovenie termínov, kedy sa majú 
prijať rozhodnutia pri jednotlivých štádiách a kedy sa uskutočnia workshopy.  
 
3.5 Vzťah voči ostatným plánom a politikám  

Plánovanie odpadového hospodárstva by malo byť integrálnou súčasťou 
systému národného plánovania, či v rámci širšieho prístupu k trvalo 
udržateľnému rozvoju alebo na dosiahnutie všeobecných cieľov stanovených 
v plánoch odpadového hospodárstva. Viaceré rôzne oblasti plánovania sú 
úzko späté s plánovaním odpadového hospodárstva, a preto by sa pri 
rozhodovaní o rozsahu a náplni plánu odpadového hospodárstva mali brať 
dôsledne do úvahy.  
Priestorové plánovanie 
Pravidlá priestorového plánovania, ktoré tvoria rámec všeobecného vývoja 
oblasti, môžu ovplyvniť zodpovednosť na miestnej úrovni za odpadové 
hospodárstvo. Tieto pravidlá môžu zahŕňať špecifické požiadavky na 
udeľovanie povolení a licencií pre zariadenia na úpravu odpadov alebo 
zneškodňovanie odpadov a sústredia sa na zabezpečovanie kontroly 
správnej prevádzky. Vnútroštátna legislatíva o privatizácii je tiež relevantná.  
Ucelené plánovanie, kde sa určí územie na špecifické účely, tvorí základ pre 
činnosť súkromných alebo verejných aktérov a poskytuje prostriedky na 
riešenie konfliktov, ktoré vznikajú pri rôznych činnostiach a využívaní pôdy.  
Environmentálne plánovanie  
Odpadové plánovanie je vo všeobecnosti úzko prepojené 
s environmentálnym plánovaním. Na jednej strane je odpadové plánovanie 
súčasťou celkového plánovania kvôli zabezpečeniu určitých cieľov 
v životnom prostredí, na druhej strane plán pre odpady sa dá uskutočniť len 
v prípade, ak sú stanovené štandardy pre životné prostredie a tie 
sa kontrolujú vo všetkých úrovniach odpadového hospodárstva. 
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Energetické plánovanie 
Zariadenia odpadového hospodárstva môžu byť aj elektrárne,  spaľovne, 
továrne na bioplyn alebo iné priemyselné zariadenia, ktoré využívajú odpad 
ako pohonnú látku. Aby sa energia vyrábaná určitými zariadeniami mohla 
využívať, musí byť zaradená do celkového energetického plánovania. Výroba 
energie pri spaľovaní alebo v zariadeniach na bioplyn sa môže stať 
i súčasťou opatrení pre plnenie cieľov klimatickej politiky.  
Ľudské zdravie 
Odpad často obsahuje chemické látky, ktoré môžu postihnúť ľudské zdravie. 
Príkladom toho je nebezpečný odpad, odpad pri výrobe energie a odpad 
z poľnohospodárstva. Niektoré látky môžu byť skryté alebo pripojené 
k výrobkom alebo druhom odpadov. Podobné záležitosti treba zahrnúť do 
plánovania o zdraví ako aj do plánovania odpadového hospodárstva.  
Zdravie v zamestnaní 
Pri zbere a nakladaní s odpadom môžu vzniknúť závažné postihnutia zdravia 
v zamestnaní, preto treba starostlivosť o zdravie zaradiť už do počiatočných 
štádií plánovania, aby sa predišlo negatívnym postihom pracovníkov. Pri 
plánovaní systémov zberu treba špeciálnu starostlivosť venovať 
predchádzaniu ťažkého zdvíhania alebo naťahovania pri manipulácii 
s kontajnermi. Osobitá pozornosť sa musí venovať aj zdravotným 
podmienkam v zamestnaniach ako sú spaľovanie, prevádzky na 
kompostovanie a recykláciu.  
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Zoznam úloh: 
 
Odporúča sa zostavenie operačnej jednotky, ktorá bude mať jasné úlohy, čo treba dosiahnuť:  
 
1. Docielilo sa politické porozumenie a podpora pre plánovací proces odpadového 

hospodárstva?  
 
2. Boli pridelené dostatočné finančné zdroje pre proces plánovania? 
 
3. Rozsah plánu odpadového hospodárstva: 

 Aké je geografické pokrytie plánu? Ide o národný, regionálny alebo miestny plán?  
 Ktoré druhy odpadov budú zaradené do plánu? Všetok odpad, komunálny odpad, 

nebezpečný odpad, odpad z obalov, ďalší?  
 Ktoré sektory budú zahrnuté v pláne?  
 Aký je časový horizont plánu, napr.  3, 5 alebo 10 rokov?  

 
4. Boli identifikovaní účastníci plánovacieho procesu? Sú tam zaradení predstavitelia 

z vládnych odborov, miestnych úradov, experti na odpad, zástupcovia zo sektoru 
odpadového hospodárstva a z priemyslu tvoriaceho odpad, ako aj predstavitelia MVO? 

 
5. Stanovil sa časový harmonogram pre plán odpadového hospodárstva? Časové odhady na 

prácu by mali byť stanovené realisticky.  
 
6. Identifikovali sa vzťahy medzi plánom odpadového hospodárstva a ostatnými plánmi 

(napr. priestorové plánovanie, energetické plánovanie, atď.) Ovplyvňujú prvky plánu 
odpadového hospodárstva?   
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4 Súčasný stav 
 
 
 

Stanovenie cieľov plánu odpadového hospodárstva a posúdenie plnenia 
cieľov predchádzajúceho plánu, ak nejaký existuje, si vyžaduje, aby 
správa o stave obsahovala prehľad o súčasnej situácii. Správa o stave 
slúži ako referenčný bod a identifikuje potreby ďalšieho vývoja systému. 
Správa o stave je dôležitá z hľadiska merania dosiahnutých výsledkov 
v porovnaní so stanovenými cieľmi.  

Súčasný stav systému zberu a nakladania s odpadom by mal byť 
popísaný v hmotných, finančných a organizačných vzťahoch. Analýza 
stavu súčasného systému nám tak umožní pozorovať, či plní doteraz 
stanovené ciele, ako napríklad celkový cieľ recyklácie, zber určitých 
druhov odpadov alebo dosahovanie určitých environmentálnych 
štandardov zariadení na úpravu odpadu, atď. Správu o stave väčšinou 
pripravujú úrady verejnej správy v spolupráci s rôznymi aktérmi 
v súčasnom systéme odpadového hospodárstva.  

Správa o stave si vyžaduje zozbieranie informácií a poskytnutie 
všeobecných znalostí  o zdrojoch odpadov, množstvách, typoch, zbere, 
preprave, úprave a zneškodňovaní odpadu, štruktúre súčasného systému 
odpadového hospodárstva.  

Náčrt správy o stave sa bude odlišovať v závislosti od národnej, 
regionálnej alebo miestnej úrovne, keďže sa požaduje vždy iný typ 
informácií. Na národnej úrovni sú dôležité celkové údaje, kým správa 
o stave na regionálnej/miestnej úrovni bude musieť byť vo všetkých 
ohľadoch podrobnejšia. Takže správy o regionálnom/miestnom stave 
budú obsahovať napríklad množstvá a typy generovaného odpadu 
v rôznych sektoroch, ktorý sa upravuje v rôznych zariadeniach, kapacitu 
jednotlivých zariadení v oblasti a charakteristické regionálne/miestne 
podmienky vo vzťahu k obchodnej štruktúre alebo prírodných javov.  

Prvým krokom pri tvorbe správy o stave je zozbieranie údajov 
a informácií. Ďalším krokom je popis súčasného systému vrátane 
identifikácie oblastí, ktoré treba zlepšiť. Tretím krokom je zhodnotenie 
výkonu súčasného systému odpadového hospodárstva.  

Obidve časti, teda o stave aj plánovaciu časť, možno štrukturovať podľa 
zdrojov odpadu (rôzne činnosti, pri ktorých sa tvorí odpad v relevantnej 
oblasti), druhy odpadov(materiály, z ktorých pozostáva odpad) alebo 
možností odpadového hospodárstva (napr. zber, triedenie, úprava 
a zneškodňovanie).  

4.1 Množstvá odpadu 

Vytvorenie náležitej a dostatočne podrobnej správy o súčasnom stave 
si vyžaduje presné vstupné údaje a informácie. Zhromažďovanie 
údajov predstavuje často náročnú prácu. Odporúča sa preto vytvoriť 
systém zberu dát hneď zo začiatku plánovacieho procesu. Zo začiatku 
nemusí byť najľahšie získavať spoľahlivé hodnoty. V takom prípade 
možno spraviť odhady.  

V princípe sú potrebné informácie a údaje o nasledovných množstvách 
pre: 

 „zdroje odpadu“; 
 druhy odpadov; 
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 procesy odpadového hospodárstva: tvorba, zber, preprava, triedenie, 
úprava a zneškodňovanie.  

 
Vďaka identifikácii „zdrojov odpadu“ možno nasmerovať kampane na 
zvýšenie povedomia a programy prevencie odpadov tak, aby zohľadňovali 
zdroje s najvyšším objemom odpadu alebo tie, ktoré tvoria najviac 
nebezpečného odpadu. Súčasne sa tým vytvorí platforma pre akékoľvek 
špecifické pravidlo určené pre špecifický zdroj odpadu alebo „tvorcov“ 
odpadu. V neposlednom rade možno zvýšiť i efektivitu inšpekcií 
a uplatňovania pravidiel. 
  
Blok 4.1 Príklad relevantných zdrojov odpadov  
 
 Domácnosti 
 Komunálne služby 
 Priemyselné odvetvia 
 Poľnohospodárstvo/lesný priemysel 
 Inštitúcie, obchod a kancelárie 
 Stavby a demolačné lokality 
 Elektrárne  
 Baníctvo 
 Zariadenia na čistenie odpadových vôd  
 Zariadenia na spracovanie odpadu 

 
Tým, že sa zhodnotia druhy odpadov, je možné získať informácie 
o množstve a zložení rôznych druhov odpadov. Týmto spôsobom získajú 
príslušné orgány podklady, ktoré im umožnia stanoviť strategické ciele pre 
jednotlivé druhy odpadov, ako aj pre budúce metódy a zariadenia ich 
úpravy, ktoré im tieto ciele pomôžu dosiahnuť.  Ako príklad možno uviesť 
smernicu o obaloch a odpadoch z obalov, ktorá stanovuje rôzne ciele pre 
viacero obalových materiálov.  
 
Blok 4.2 Príklad relevantných druhov odpadov 
 
Prioritné druhy odpadov v EÚ: 
 Komunálny odpad  Nebezpečný odpad 
 Odpad z obalov  Staré vozidlá 
 Pneumatiky  Odpad pri zdravotnej 

starostlivosti  
 Odpad z elektrických a elektronických 

zariadení  
 Odpadový olej 

 Odpad zo stavieb a demolácií   Splaškový kal 
 
Ďalšie relevantné druhy odpadov: 

 

 Organické zvyšky (záhradný odpad)  Potravinový a organický 
odpad  

 Kartón  Papier 
 Plasty  Textílie 
 Železo  Inertné zvyšky 
 Iné kovy  Batérie 
 Poľnohospodársky odpad  Objemový odpad 
 Priemyselný odpad  Odpad pri ťažbe 

 
Stav súčasného systému odpadového hospodárstva a jeho opis umožňuje 
identifikáciu potrieb pre dizajn, kapacity a nové iniciatívy.  
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Aj z iného hľadiska je relevantné a dokonca podľa rámcovej smernice 
o odpadoch je i záväzné určiť množstvá odpadov, ktoré prechádzajú rôznymi 
procesmi (tvorba, zber, preprava, triedenie, úprava a zneškodnenie). Je to 
dôležité najmä kvôli posúdeniu, či sú súčasné kapacity zariadení odpadového 
hospodárstva dostačujúce.  
 
Blok 4.3 Miestny a/alebo regionálny systém odpadového hospodárstva  
 
Pri príprave miestneho alebo regionálneho plánu odpadového hospodárstva je vhodné zaradiť 
aj podrobný popis existujúceho systému odpadového hospodárstva. Popis miestneho systému 
komunálneho odpadu obsahuje nasledovné príklady, minimálne:  
 
 Zariadenia na zber (kontajnery, vozidlá) 
 Schémy prepravy (logistika prepravy, umiestnenie zariadení na úpravu)  
 Zariadenia na prenos/triedenie 
 Druhy zariadení na úpravu (napr. skládky, spaľovne) 
 Recyklačné činnosti – riadené verejnými orgánmi a súkromnými organizáciami (napr. 

Červený kríž)  
 Platobné schémy 
 Riadenie (štátne aj miestne) 

 
 
Metódy zhromažďovania údajov a informácií  
Pri tvorbe národného plánu odpadového hospodárstva prichádzajú do úvahy 
v podstate dve metódy zberu údajov a informácií: 
 kritické utriedenie správ od miestnych orgánov  
 použitie kľúčových hodnôt založených na miestnych prieskumoch 

a náhodných testoch 
 
Kľúčové hodnoty môžu byť vo forme tvorby odpadu na hlavu, na 
priemyselný sektor, množstvá nebezpečného odpadu na zamestnanca 
v elektrotechnickom priemysle, podiel skla a papiera v komunálnom odpade 
pevnom odpade, atď. V skutočnosti obsahuje národný plán odpadového 
hospodárstva údaje získavané obidvoma spôsobmi.  
Blok 4.4 Príklad: Stav druhov odpadov a množstiev  
 
Správa o súčasnom stave vo Fínskom pláne odpadového hospodárstva 1998-2005 
obsahuje prehľad situácie v oblasti odpadov vo Fínsku, ktorý stojí na údajoch 
zhromaždených miestnymi úradmi a vypočítaných na základe kľúčových hodnôt. 
Špecifikácie sa napríklad robili pre zhodnocovanie odpadu podľa zdroja odpadu a typov 
odpadu, priemyselný odpad podľa priemyselného sektoru, odpad z výroby podľa sektoru.  
 
Špecifikácia celkového odpadu tvoreného ročne vo Fínsku je obsiahnutá pre nasledovné 
druhy odpadov: 
 Odpad z ťažby úžitkových nerastov 
 Poľnohospodársky odpad 
 Priemyselný odpad 
 Stavebný odpad 
 Odpad z energie a vodných zásob 
 Komunálny odpad 
 Splaškový kal 
 Nebezpečný odpad 

 
Prehľad v angličtine je k dispozícii na 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

 
Pre národný plán možno štatistické údaje získať napríklad z demografických 
vývojov pre základné východiská v plánovacej časti (pozri časť 5.1). Tieto 
údaje sú obyčajne zhromažďované regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, 
preto je k nim jednoduchý prístup.  



 

 29 

Zhromažďovanie špecifických údajov a informácií pre miestne/lokálne 
odpadového hospodárstva často vyžadujú priame merania druhov odpadov. 
Tieto merania sa líšia stupňom zložitosti. O najpresnejšiu metódu ide v 
prípade, keď možno zmerať hmotnosť odpadov, ktorá sa zaregistruje. Ak sa 
nedajú uskutočniť priame merania, výpočty sa robia na základe údajov zo 
zariadení, ktoré sa používajú (počet vyprázdnených zberných nádob, počet 
nákladných vozidiel, ktoré prichádzajú do prevádzky, atď.)  
Kompetentné miestne úrady, podniky odpadového hospodárstva, podniky 
tvoriace odpad a na recykláciu odpadov môžu takisto poskytnúť dôležité 
údaje. Tieto strany mávajú často údaje o množstvách zbieraného, 
recyklovaného alebo inak upravovaného odpadu, takisto ako o zložení 
odpadu. Často majú informácie o nákladoch na úpravu odpadov, atď.   
Ktoré štatistické údaje by sa mali zhromažďovať:  
 Počet obyvateľstva; 
 Geografické rozmery oblasti zberu odpadov, rozdelená na obytné, 

priemyselné a obchodné štvrte; 
 Podrobný popis veľkosti a počtu hlavných sektorov a aktivít, kde sa tvorí 

odpad (priemyselné odvetvia, obchodné podniky vrátane 
poľnohospodárstva a turizmus); 

 Množstvá odpadov na rok, ich zloženie, ktoré je analyzované z hľadiska 
sezónnych fluktuácií; 

 
Blok 4.5  Nariadenie EÚ o štatistike odpadu 
 
Problém s nekompletnými a sotva porovnateľnými údajmi o odpade, ktoré vznikajú kvôli 
rôznym definíciám a metódam výskumu, sa možno do istej miery vyrieši vďaka novému 
Nariadeniu EÚ o štatistike odpadu. Tri prílohy k nariadeniu popisujú údaje, ktoré sa majú 
zhromažďovať a aké sa majú používať metódy.  
 
Hlavné štatistiky odvodené z nariadenia o štatistike odpadu budú znázornené v dvoch 
hlavných tabuľkách - tabuľka tvorby odpadov (podľa klasifikácie NACE a Európskeho 
katalógu odpadov - stať V2 pre klasifikáciu odpadov a nebezpečných odpadov) a tabuľka 
odpadového hospodárstva (recyklácia, spaľovanie bez zhodnocovania energie a 
skládkovanie).    
 
Nariadenie o štatistike odpadu bolo prijaté 25. novembra a nadobudlo účinnosť 29. decembra 
2002. Avšak ako prvý rok na zhromaždenie dát sa uvádza až rok 2004, čo znamená, že 
výsledky sa budú vydávať najskôr v roku 2006.  
 
Členské štáty EÚ zavádzali doteraz rôzne metódy prieskumu a definície štatistiky odpadu. 
Nové nariadenie bude smerovať k väčšej harmonizácii hlavných údajov o odpadoch EÚ.   
 
Nariadenie o štatistike odpadu (č. 2150/2002) možno vyhľadať na: 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/2002/l_33220021209en.html 

 
 
4.2 Zber a nakladanie s odpadmi 

Opis súčasného systému zberu odpadov je dôležitý najmä z hľadiska 
získania prehľadu o zbere a úprave druhov odpadu. Na základe tohto 
popisu sa vytvorí základ, z ktorého sa dá určiť, kde treba spraviť 
zlepšenia.    

Systémy zberu všetkých druhov odpadov by mali byť v popise 
zahrnuté, a kde je to možné, treba uviesť i zodpovedné strany za 
zber. Takéto údaje o druhoch odpadov sú relevantné najmä v prípade, 
kde smernice EÚ stanovujú ciele pre zber a/alebo recykláciu 
/zhodnocovanie.  

Popis systémov na národnej úrovni by mal byť všeobecným náčrtom 
súčasnej situácie, zatiaľ čo na regionálnej alebo miestnej úrovni by 
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popisy mali byť podrobnejšie, napr. viacposchodové budovy využívajú 
iný typ zberu ako rodinné domy.  

Prevádzky odpadového hospodárstva budú často pozostávať z 
rôznych zariadení, ako sú spaľovne, skládky alebo rôzne typy 
recyklačných zariadení (vrátane zariadení na kompost).  

V popise systému by mali byť zahrnuté aktuálne používané 
registrované  zariadenia, zariadenia prevádzok a finančné aspekty 
úpravy. Popis by mal zahŕňať informáciu o množstvách, ktoré sa ročne 
upravujú podľa druhov odpadu, maximálnu kapacitu zariadení, 
predpokladanú životnosť zariadení a náklady na úpravu jednotlivých 
druhov odpadov, atď. Plány na rozširovanie alebo renováciu by tiež 
mali byť uvedené v popise. Registráciu možno uskutočniť 
prostredníctvom rozoslania dotazníkov alebo na základe návštevy 
prevádzok.    

4.3 Hospodárstvo a financie 

Zabezpečenie rozvoja systému odpadového hospodárstva si vyžaduje 
značné množstvo financií a v Európe existuje veľa metód na jeho 
financovanie. Zber a preprava, zariadenia na úpravu a skládky sú 
financované a prevádzkované súkromnými podnikmi, verejnými 
podnikmi, verejno-súkromnými entitami alebo sú spravované 
partnerstvami medzi samosprávami. 

Odporúčania v tejto oblasti presahujú rámec týchto usmernení. Vo 
finančných prehľadoch, ktoré sú súčasťou plánov, je však dôležité 
uviesť určité kľúčové hodnoty ekonomického dopadu plánu. Tieto 
údaje sa stávajú nenahraditeľnými pri pokuse o výpočet finančných 
dopadov navrhovaných zmien v aktuálnom systéme odpadového 
hospodárstva.    

Národný plán môže obsahovať základné hodnoty, ktoré sa týkajú 
zberu odpadu a jeho úpravy v celej krajine, napríklad celkové náklady 
na skládky odpadu v krajine, priemerná cena skládkovania jednej tony 
azbestového odpadu, horná alebo dolná hranica ceny pri 
separovanom zbere papiera. Obyčajne nie je možné zmapovať 
ekonomické aspekty národného plánu alebo stratégie.   

Regionálny/miestny plán by však mal obsahovať aktuálne informácie o 
nákladoch na výdaje úradov verejnej správy, zber, prepravu, 
separovaný zber, úpravu a konečné zneškodnenie odpadu. Patria sem 
napríklad: 

• Cena za úpravu jednej tony odpadu v rôznych zariadeniach na úpravu 
(skládka, spaľovanie, separovaný zber, atď.)  

• Náklady spojené so zberom jednej tony odpadu, čo sa delí medzi 
metódy zberu a druhy odpadov,  

• Náklady spojené s prepravou jednej tony odpadu rozdelenej na druhy 
odpadov. 

 
Financovanie systému odpadového hospodárstva závisí od vnútroštátnej 
legislatívy a od toho, do akej miery prevláda tradícia, že užívatelia si za 
služby platia. Poplatky sa pomerne často uplatňujú v súvislosti so zberom a 
úpravou odpadu, hoci v iných prípadoch sa využívajú ďalšie finančné 
systémy, ako je napríklad zodpovednosť výrobcu, čo sa uplatňuje pre 
niektoré druhy odpadov.  
 
Blok 4.6 Financovanie nakladania s komunálnym odpadom  
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Komisia vypracovala štúdiu o financovaní nakladania s komunálnym odpadom. Cieľom 
štúdie je: (1) Zhrnutie existujúcich údajov o cenách a nákladoch na odpadové hospodárstvo, 
ktoré sú potrebné na vypracovanie hospodárskej analýzy. (2) Porovnanie rôznych finančných 
modelov, ktoré využívajú orgány na miestnej alebo národnej úrovni v členských štátoch, 
výsledkom čoho má byť rozširovanie najlepších skúseností vrátane hodnotenia skúseností s 
daným typom systémov.  

Správa štúdie sa nachádza na:  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_ma
nagement.htm  

 
 
4.4 Základ pre rozhodnutie a hodnotenie predchádzajúcich 

cieľov 

Na základe informácií a analýz súčasnej situácie by malo byť možné 
zhodnotiť výkonnosť súčasného systému. Rozhodovatelia na 
administratívnej a politickej úrovni majú platformu na označenie problémov, 
ktorým treba v budúcnosti venovať špeciálnu pozornosť a ktoré ciele sú 
reálne dosiahnuteľné v rámci časového rozpätia plánu odpadového 
hospodárstva. 
Je prirodzené, že sa pred stanovením cieľov budúceho plánu zhodnotí 
predchádzajúci plán odpadového hospodárstva ako aj to, či očakávané 
výsledky dosiahli požadovaný efekt. Plán by teda mal obsahovať aj časť, 
ktorá sa venuje hodnoteniu výsledkov predošlého plánu, ak takýto plán 
existoval, treba uviesť, či sa jeho ciele naplnili alebo nie, ak nie, treba uviesť 
dôvody.  
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Zoznam úloh: 
  
Popis stavu systému odpadového hospodárstva poskytne zúčastneným stranám prehľad 
o jeho súčasnej situácii.  
 
Správu o stave vypracúvajú väčšinou orgány správy v spolupráci s rôznymi stranami, ktoré 
participujú na systéme odpadového hospodárstva. Treba poznamenať, že ide o dosť rozsiahlu 
prácu, či ide o prehodnotenie už existujúcich údajov, alebo sa robí prieskum stavu 
a zhromažďovanie údajov prvýkrát.  
 
Správa o stave by mala poskytnúť odpovede na nasledovné otázky:  
 
1. Spĺňa súčasný systém politické ciele pre: 

 prevencia/minimalizácia odpadu, 
 recyklácia/zhodnocovanie energie, 
 bezpečné zariadenia na zneškodňovanie? 

 
2. Zohľadňuje súčasný systém odpadového hospodárstva aspekty životného 

prostredia, zdravia a bezpečnosti v relevantných oblastiach plánu odpadového 
hospodárstva? 
 

3. Má súčasný plán odpadového hospodárstva vytvorený adekvátny administratívny 
a organizačný rámec, ktorý efektívne funguje v relevantných oblastiach?  
 

4. Čo by mal obsahovať predbežný zoznam zmien, aby sa dosiahli nasledovné ciele: 
 spĺňanie politických cieľov, 
 zlepšenie životného prostredia,  zdravia, bezpečnosti v súčasnom systéme, 
 zlepšenie kapacity a fyzického výkonu (zariadenia na zber, nákladné vozidlá, 

prístup k prevádzkam odpadového hospodárstva) odpadového systému ako celku 
v zmysle blízkosti a sebestačnosti, 

 zlepšenie organizačného rámca systému? 
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5 Plánovanie 
 
 
 

Plánovanie spočíva na základoch a) legislatívy a stratégií  EÚ 
a vnútroštátneho systému, ktoré môžu obsahovať ciele stanovené pre 
špecifické oblasti a b) informácií o súčasnom stave, t.j. analýza  
a hodnotenie súčasnej situácie.  

V časti plánovania by sa mali identifikovať nasledovné aspekty:  

• budúce politické smerovanie, vrátane cieľov a indikátorov  
• dôležité zmeny na zlepšenie stavu životného prostredia, zdravia 

a bezpečnosti v súčasnom systéme  
• potrebné zmeny vo vzťahu ku kapacite a fyzickému výkonu odpadového 

hospodárstva  
• potrebné zmeny na zvýšenie efektivity a zlepšenie organizačného rámca 

systému.  
 
Jednotlivé zložky, ktoré možno zaradiť do plánovacej časti sú uvedené 
v tabuľke 7.  
Tabuľka7. Návrhy elementov na zaradenie do plánovacej časti  

1. Identifikácia 
a analýza 
predpokladaných 
dôležitých 
parametrov pre 
tvorbu odpadov – 
a identifikácia 
možností pre 
odpadové 
hospodárstvo  

Množstvá odpadov a zloženie odpadov prispôsobené 
vzhľadom k: 
- rastu populácie 
- zmenám hospodárskej situácie  

(rast/recesia) 
- zmenám vyplývajúcich z požiadaviek 

a podstaty spotrebných tovarov  
- zmenám vo výrobných metódach  
- novým metódam nakladania s odpadom  
- účinkov politických zmien 

2. Stanovenie cieľov 
pre  

- prevencia odpadov recyklácia, 
zhodnocovanie a bezpečné zneškodňovanie odpadov  

- druhy odpadov, napr. prioritné druhy 
odpadov  

- zdroje odpadov, napr. priemysel 
a domácnosti  

3. Budúci systém 
odpadového 
hospodárstva – 
akčný plán  

- zber (zber z chodníkov, donáškový zber, 
recyklačné miesta)    

- zariadenia odpadového hospodárstva 
(recyklácia, spaľovanie pri zhodnocovaní energie, 
skládkovanie) 

- rozdelenie zodpovednosti medzi miestne 
úrady a predstaviteľov z priemyslu (komunálny 
odpad/priemyselný odpad, zodpovednosť výrobcu atď.).   

- hospodárske dôsledky a financovanie:  
- celkové náklady na 

hospodársky systém  
- využívanie poplatkov, 

príspevkov, daní, zodpovednosti výrobcu  
- opatrenia na implementáciu plánu 

odpadového hospodárstva  

4. Dlhodobý vývoj     - budúce investície do nových zariadení 
odpadového hospodárstva  

- doplnkový výskum a štúdie  
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Druhy a množstvá odpadov môžu byť do značnej miery ovplyvnené 
viacerými parametrami v období plánovania. Na vytvorenie reálneho plánu, 
treba identifikovať dominantné parametre a ich predpokladaný vplyv na 
druhy odpadov by mal byť popísaný a ohodnotený. Do plánu na 
implementáciu treba počas plánovacieho obdobia zaradiť aj nevyhnutné 
opatrenia, ktoré umožnia zastaviť alebo kontrolovať neželateľné tendencie.  
 

5.1 Východiská plánovania 

Dôležité parametre ovplyvňujúce plánovanie: 

• typy odpadov a množstvá,  
• geografický pôvod odpadu a  
• dostupnosť zariadení pre odpadové hospodárstvo.  
 
V časti o stave sa môže uvádzať, že sa zvýšili množstvá odpadov 
v niektorých oblastiach, čo znamená, že treba prijať preventívne opatrenia, 
alebo sa musia zväčšiť kapacity príslušných zariadení na úpravu určitých 
odpadov. Podobne aj pokles množstva určitých odpadov si môže vynútiť  
prispôsobenie kapacít zariadení na úpravu. V každom prípade poklesy 
a nárasty počas roka by mali byť podrobne analyzované, aby sa dalo určiť, 
či sú fluktuácie prechodného alebo trvalého charakteru. Analýza týchto 
aspektov sa robí počas tvorby správy o stave popísanej v kapitole 4.  
Ostatné parametre môžu takisto ovplyvniť tvorbu odpadov v plánovacom 
období, aby sa dala odhadnúť potrebnosť služieb odpadového hospodárstva 
atď., je dôležité odhadnúť nasledovné vplyvy:  
 rast populácie 
 zmeny hospodárskej situácie (rast/recesia) 
 zmeny vyplývajúce z potreby a podstaty spotrebných tovarov  
 zmeny vo výrobných metódach  
 nové metódy nakladania s odpadom  
 účinky politických zmien (prevencia, minimalizácia, opätovné použitie, 

recyklácia) 
 
S určovaním týchto parametrov je spojená značná miera neistoty, preto 
množstvá odpadov a potreby zariadení na úpravu atď., možno stanoviť len 
približne. Znamená to teda, že sa nedá vytvoriť absolútne nespochybniteľná 
predpoveď o budúcej tvorbe odpadov. Pravdaže, najmä z hľadiska budúcich 
investícií, tvorby systémov zberu, atď., je želateľné, aby existoval nejaký 
spoľahlivý základ na zabezpečenie dostatočnej kapacity systému 
v plánovacom období. Tento problém možno riešiť zostavením viacerých 
scenárov, ktoré pokrývajú odchýlky v tvorbe odpadov a jeho úprav. 
Najrealistickejší scenár sa potom vyberie na základe schopnosti a kapacity 
krajiny vrátane jej ekonomickej situácie, prijatých politík, existujúcich 
povinných cieľových štandardov stanovených napríklad v smerniciach EÚ. 
Tento scenár sa potom stane východiskom pre plánovanie.   
Berúc do úvahy zložitosť určovania vplyvov spomínaných parametrov 
scenáre by mali zaručovať, že plán, ktorý sa na jeho základe zostaví, sa dá 
prispôsobiť zmenám oproti predpokladom, množstvám odpadov, atď. Zmeny 
v počte obyvateľstva v určitej oblasti môžu spôsobiť závažné zásahy do 
systému zberu, kapacity systému odpadového hospodárstva, atď . Preto 
vzťah medzi počtom obyvateľstva a rôznymi činnosťami v pláne musí byť 
transparentný, aby sa prispôsobenia vynútené zmenami v počte 
obyvateľstva dali uskutočniť v náležitých častiach plánu.  
Ďalším príkladom je možný vývoj novej technológie na recykláciu nejakého 
druhu odpadov, ktorý sa predtým spaľoval alebo skládkoval. Vplyv 
technológie na príslušný druh odpadu by sa mal dať identifikovať, aby bolo 
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možné odhadnúť, či prinesie podstatné  a prospešné zmeny do súčasného 
systému.  
Nástrojom flexibility pri plánovaní je teda transparentnosť, napríklad pri 
určovaní kapacity treba sledovať vplyvy množstiev a zdrojov rôznych druhov 
odpadov na systém odpadového hospodárstva.      
Blok 5.1 Príklad výpočtu tendencie pri odpade z domácností  
 
Údaje pre danú oblasť:  
• počet obyvateľov registrovaných na rok n: Aobyv 
• tvorba odpadov na obyvateľa meraná alebo odhadovaná na rok n: Pt/yr*obyv 
• odpad v tejto oblasti na rok n: Gn = Aobyv * Pt/r*obyv 
 
Hypotéza vývoja (hodnoty sú uvedené ako príklad): 
• obyvateľstvo, nízka hypotéza +0.4% na rok, vysoká hypotéza +0.9% na rok 
• tvorba odpadu na obyvateľa, nízka hypotéza +0.6% na rok, vysoká hypotéza +1% na rok 
 
Odhad odpadu na spracovanie za rok  (n+5): 
Aplikácia nízkej pravdepodobnosti pre vývoj populácie a tvorby odpadov na obyvateľa:  
Gn+5: Aobyv * (1.004)5 * Pt/r*obyv * (1.006)5 = Gn * 1.051 
 
Aplikácia vysokej pravdepodobnosti pre vývoj populácie a tvorby odpadov na obyvateľa:  
Gn+5: Aobyv * (1.009)5 * Pt/r*obyv * (1.01)5 = Gn * 1.099 
 
Zdroj: Hospodárstvo odpadu z domácností: Sekciové plány, ADEME 2001. Príručka je na : 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-planif/plans/guide.htm 

 
 
5.2 Stanovenie cieľov 

Výsledky uvedené v časti o stave budú tvoriť podstatný základ na 
definovanie cieľov na národnej, regionálnej i miestnej úrovni. Celkovo 
by ciele mali smerovať k rovnováhe medzi množstvami odpadov 
a kapacitami zariadení na ich úpravu ako napríklad pri implementácii 
iniciatív na obmedzenie tvorby odpadov, zvyšovanie miery recyklácie 
a zhodnocovania, či zvyšovania kapacity úprav.  

V národných plánoch odpadového hospodárstva možno v niektorých 
prípadoch stanoviť ciele dopredu, ako je to v prípade recyklácie v EÚ. 
Národné ciele sa dajú definovať aj vo vzťahu k znižovaniu odpadov 
a recyklácii. Nové ciele sa celkovo stanovujú na základe hierarchie 
odpadov popísanej v časti 2.2. V prípade ak neboli stanovené ciele pre 
určité druhy odpadov a zdroje odpadov, treba posúdiť 
environmentálne a hospodárske dopady, aby sa dal zvoliť optimálny 
spôsob pre odpadové hospodárstvo.  

Ciele a kvantitatívne hodnoty sa môžu stanoviť pre prioritné druhy 
odpadov, pre možnosti odpadového hospodárstva (prevencia, 
recyklácia, atď.) a pre hospodárske sektory alebo domácnosti (zdroje 
odpadov).  

Stratégia súladu s princípmi hierarchie odpadov by sa v prípade 
regionálnych a miestnych plánov mala odrážať v cieľoch stanovených 
pre rôzne oblasti odpadového hospodárstva. Regionálne a miestne 
ciele by sa mali stanoviť tak, aby prispievali k riešeniu miestnych 
problémov. Tieto ciele musia byť v každom prípade v súlade 
s celkovou národnou stratégiou pre odpady  

Pri stanovovaní cieľov by sa mali brať do úvahy negatívne i pozitívne 
výsledky plnenia stanovených cieľov predchádzajúcich plánov, ak tieto 
existujú, alebo hľadať údaje, či ich možno dosiahnuť v stanovenom 
období. Predošlé ciele však treba v niektorých prípadoch prispôsobiť 



 

 36 

alebo zachovať, alebo sa musia implementovať opatrenia, ktoré z nich 
spravia reálne dosiahnuteľné ciele.  

Blok 5.2 Príklad: Stanovenie cieľov 
 
V roku 1999 nórska vláda predstavila svoju Bielu knihu č. 8 Vládna environmentálna politika 
a stav životného prostredia v Nórsku. Kniha obsahuje aj kapitolu o odpadoch, kde sú 
stanovené tri politické ciele: 

• rast objemu odpadov by mal byť podstatne nižší ako podiel hospodárskeho rastu  
• množstvo odpadu určeného na konečné zneškodnenie (skládkovanie a spaľovanie bez 

zhodnocovania energie) by malo do roku 2010 tvoriť 25 percent množstva vytvoreného 
odpadu  

• všetky druhy špeciálneho odpadu sa musia upravovať bezpečne a prijateľným spôsobom  
 
Tieto ciele sa musia stelesniť v opatreniach a kvantitatívnych hodnotách cieľov. V nórskej 
knihe sú napríklad tieto opatrenia: lepšie rozlišovanie poplatkov za odpad, zvýšenie 
požiadaviek na spaľovne a zvýšenie zberu odpadového oleja prostredníctvom opatrení ako je 
modifikácia schémy náhrad. 
 
Zdroj: http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-220006/index-dok000-b-n-a.html 
– present methods 

 
 
Sledovanie plnenia cieľov  
Kvalitatívne politické ciele, ktoré tvoria časť východiska pre plánovanie, sa 
musia transformovať na kvantitatívne, aby boli akcieschopné a merateľné.  
Dosiahnutie politických cieľov možno monitorovať, ak sa ku každému 
politickému cieľu pripojí kontrolný systém. V kontrolnom systéme sa 
používajú merateľné ciele, merateľné ukazovatele a opatrenia a identifikácia 
predpokladov pre každý cieľ. Merateľné ukazovatele slúžia na sledovanie 
plnenia cieľov.  
Ak sa dajú aplikovať kvantitatívne ciele na politické, často sa dá súčasne  
definovať aj ukazovateľ. Ak sa kvantitatívne ciele nedajú definovať, alebo 
ich treba spresniť, vtedy sú dôležité ukazovatele, ktoré dokazujú, či 
kvalitatívne a kvantitatívne ciele boli splnené a možno vďaka nim sledovať 
progres a súlad s prijatým odpadovým plánom. V niektorých prípadoch je 
treba viacero ukazovateľov na monitorovanie cieľa. Odporúča sa zvoliť 
merateľné ciele a ukazovatele, nakoľko sa celý proces monitorovania uľahčí.  
Opatrenia  majú zabezpečiť dosiahnutie politických cieľov, kým ich 
predpoklady sú založené na štúdiách, testoch, informáciách, atď., ktoré 
treba uskutočniť pred zavedením opatrení.  
Politické smerovania a ciele môžu zahŕňať viaceré ciele a opatrenia. 
Napríklad, možno stanoviť celkový cieľ pre recykláciu a kombinovať ho 
s cieľmi recyklácie, ktoré sú stanovené pre špecifické druhy odpadov alebo 
špecifické zdroje.  
Systém monitoringu je pre jeden cieľ zobrazený v tabuľke 8 . Ako príklad 
kontrolného systému sa tu uvádza redukcia skládkovania biologicky 
odbúrateľného komunálneho odpadu. Merateľné ciele sú definované 
v smernici o skládkach, kým o ukazovateľoch a opatreniach sa rozhoduje 
v členských štátoch takisto ako o predpokladoch.  
Table 8. Ilustrácia monitorovacieho systému s ukazovateľmi  
Politický 
cieľ 

Merateľné 
ciele  

Merateľné 
ukazovatele  

Opatrenia Predpokla
dy 

Redukcia 
využívania 
skládok  

Rrpl 2006: 
Množstvo BKO(1) 
určeného na 
skládkovanie sa 
musí redukovať  
na 75 % 

Každý rok sa 
množstvá 
skládkovaných  BKO 
monitorujú 
a pripravujú sa 
predpovede, kvôli 

Rok 2002:  
a) Schválenie 
legislatívneho 
rámca na 
zabezpečenie 
individuálneh

Rok 2001-
02: 
Uskutočnen
ie základnej 
štúdie 
o relevantn
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celkového 
množstva 
v hmotnosti  
BKO tvoreného 
v roku 1995. 
Rok 2009: 
redukcia na  
50%. 
Rok 2016: 
redukcia na  
35%. 

odhadom 
splniteľnosti cieľov. 
Rok 2004 
Zariadenia na úpravu 
BKO sa majú zriadiť 
paralelne 
s postupným 
vývojom schém 
separovaného zberu 
papiera, kartónu, 
záhradného odpadu 
a odpadu z potravín.  

o separovania 
biologicky 
odbúrateľ-
ných 
odpadov.  
b) Zvýšenie 
daní pre 
odpady 
určené na 
skládkovanie  
o 20 % každý 
rok.  

ých 
metódach 
úprav   

Poznámka: Ciele sú zo smernice Rady 99/31/ES o skládkovaní odpadu.  
(1)BKO: Biologicky odbúrateľný komunálny odpad.   

 
5.3 Systém odpadového hospodárstva v plánovacom 

období- akčný plán  

Po príprave analýz súčasnej situácie a očakávaného vývoja množstiev 
odpadov a odsúhlasení plánov, sa treba dohodnúť na spôsobe, akým sa tieto 
ciele budú plniť. Spôsob plnenia možno pokladať za jadro celého procesu 
plánovania.  
Akčný plán zahŕňa: 
• výber systému zberu 
• identifikácia dôležitých zariadení na úpravu odpadov  
• pridelenie zodpovedností rôznym stranám 
• dôležitosť hospodárskych dôsledkov a financovanie  
• dôležitosť opatrení na implementáciu plánu odpadového hospodárstva 

(vhodné opatrenia sú uvedené v časti 5.4).  
  
Systémy zberu 
Systémy zberu pre identifikované zdroje odpadov a druhy odpadov treba 
stanoviť. Systémy zberu môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri dosahovaní 
cieľov, preto treba voliť systém zberu v závislosti od stanovených cieľov. 
Systém zberu z chodníkov môže byť efektívnejší ako systém,  kedy 
jednotlivec musí dopraviť odpad a  doniesť na miesto recyklácie. Systém 
zberu z chodníkov je však často nákladnejší.   
V rozhodovacom procese pri výbere systému zberu samozrejme zohrávajú 
dôležitú úlohu ekonomické predpoklady, ale politické zámery, ktoré sa týkajú 
štandardov služieb a environmentálnych aspektov takisto nesú svoju váhu.    
V pláne sa dá pre každý druh odpadu stanoviť systém zberu, úpravy, atď. 
V regionálnom/miestnom pláne sú uvedené podrobné požadované 
parametre úprav, prepravy, atď., dokonca aj pre niektoré časti odpadov.   
Súčasná legislatíva detailne určuje štruktúru systémov zberu a podobne 
zavedenie systémov zberu môže posunúť legislatívu, ktorá bude určovať, 
aký typ systému zberu treba zvoliť.  
Niektoré druhy odpadov sú špecifické, čo sa týka požiadaviek na recykláciu. 
Detailné rozoberanie jednotlivých frakcií odpadu môže v  rámci jedného 
opisu zaťažovať. Toto sa vzťahuje napríklad na obaly odpadov, ktorých 
množstvo určené na recykláciu je stanovené na úrovni EÚ. Čiže v prípade 
odpadov z obalov nezáleží na zdroji, či ide o domácnosť, priemysel alebo 
obchod, odpadom z obalov sa môže venovať osobitá časť. To isté platí pre 
nebezpečný odpad a batérie v súlade so smernicou o batériách 
a akumulátoroch, ale i o niekoľkých ďalších druhoch odpadu. V EÚ sa 
niektorým druhom odpadu dáva vyššia priorita a tieto treba zahrnúť aj do 
akčného plánu.  
Predpokladom pre regionálny alebo miestny plán odpadového hospodárstva 
je, že sa podrobné plánovanie robí pre súčasné odpadové hospodárstvo 
vrátane úpravy a zneškodňovania.  
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Blok 5.3 Príklad: Záhradný odpad 
 
Realizačný plán pre biologický odpad (odpad z potravín) a vegetačný odpad (záhradný odpad) 
pre flámsky región v Belgicku stanovuje, že každý Flám, by mal mať do roku 1997 prístup k 
separovanému zberu záhradného odpadu. Tento záhradný odpad by sa mal zbierať buď z 
chodníkov (obyčajne vo väčšom množstve) alebo donáškovým systémom. Niektoré miestne 
úrady poskytujú tašky z biologicky odbúrateľného materiálu a z papiera za poplatok alebo 
zadarmo.   
 
Zdroj:  Úprava biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu v Európe:  Stratégie a 
nástroje, Európska environmentálna agentúra, 2001. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
 
 
Zariadenia odpadového hospodárstva 
Akčný plán by mal obsahovať aj vybrané typy a stanovenú kapacitu 
zariadení odpadového hospodárstva. Rozhodnutia o týchto záležitostiach by 
sa mali dobre zvážiť, nakoľko ich zriadenie je finančne značne náročné.   
Regionálne/miestne plány by mali obsahovať posudky, aké sú nároky na 
rôzne typy zariadení a ich kapacitu. Akčný plán by mal obsahovať odhady, či 
sú národné stratégie pre odpad v súlade s princípmi proximity a 
sebestačnosti.  Akčný plán by tiež mal posúdiť, či sú rôzne typy vybraných 
zariadení  v súlade s celkovými cieľmi  stratégie odpadov/plánu hlavne, čo 
sa týka kapacity a metódy úprav, pričom sa berie do úvahy hierarchia 
odpadov. Každá prevádzka by mala byť popísaná a porovnaná s množstvami 
odpadov odhadovaných na obdobie plánovania.  
Prevádzky môžu dosiahnuť životnosť aj niekoľko dekád, preto treba 
dôkladne vybrať miesto.    
Plánovací horizont pre rôzne metódy zberu a nakladania vlastne závisí od 
ekonomiky škály pre príslušné zariadenia. Z toho vyplývajú minimálne 
kapacity s minimálnymi plánovacími horizontmi, aby sa dalo zaručiť obdobie 
splatenia. Typické hodnoty, ktoré vyplývajú z praxe, sú uvedené v tabuľke  
9. 
Tabuľka 9. Minimálny plánovací horizont pre rôzne metódy zberu a 
nakladania s odpadom  

Systém Minimálne plánovací horizont  

Zber pevného komunálneho odpadu e 3 roky 

Zariadenie na kompostovanie (nízka tech. 
úroveň) 

5 roky 

Sanitárna skládka 10 roky 

Spaľovanie 20 roky 

Zariadenie na kompostovanie  (high tech.) 20 roky 

Zariadenie na úpravu nebezpečného odpadu 20 roky 

Poznámka: Hodnoty vychádzajú z praxe a závisia od kapacity zariadení a 
prevádzok. 
 
Pri plánovaní treba do plánu zahrnúť hodnotenia prevádzky, či sú v súlade 
so súčasnými a budúcimi požiadavkami, plánmi na rozširovania, nadstavbu, 
atď. Nakoniec by sa mali popísať nové environmentálne povolenia.  
Blok 5.4 Príklad: Environmentálne a hospodárske úvahy   
 
Okresná rada Staffordshiru a mestská rada Stoke-on-Trent City stanovujú v miestnom 
pláne pre odpady : Návrhy na spaľovanie odpadu budú povolené v prípade, že  je zahrnuté 
do ďalšieho vývoja: 

i) najlepšie praktizovateľná environmentálna možnosť  (NPEM); 
ii) zhodnotenie energie, buď v kombinácii s tvorbou tepla alebo tvorbou elektrickej 

energie a tiež, 
iii) nebude sa  podceňovať ustanovenie o zariadeniach odpadového hospodárstva, ktoré 
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sa zaoberá hierarchiou odpadov, vrátane kompostovania a recyklovania materiálov 
ako aj zariadenia na energiu.  

 
Čo sa týka bodu iii) uvádza sa tu nasledovné: Spaľovanie môže predstavovať najväčšie 
investície, vyžaduje si dlhodobé zmluvy a značné množstvá odpadov na zabezpečenie 
chodu spaľovní. Preto treba návrh dobre zvážiť v kontexte NPEM, princípu proximity, 
hospodárskych dôsledkov vývoja spolu s environmentálnymi a sociálnymi dopadmi.  
 
Pri výbere zariadení na úpravu odpadov treba mať na pamäti celkovú stratégiu odpadov. 
Pri ustanoveniach o zariadeniach odpadového hospodárstva sa berie do úvahy to, že 
navrhnutý vývoj by nemal narúšať udržateľné metódy odpadového hospodárstva. 
 
Zdroj: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/revisedcontents.pdf  

 
 
Skôr ako sa rozhodne o metódach úprav a umiestnení prevádzok 
odpadového hospodárstva, je vhodné spraviť analýzu nákladov a ziskov pre 
scenáre druhov a zdrojov odpadov.  Analýza nákladov a ziskov slúži  na 
vytvorenie prehľadu o následkoch/dopadoch rôznych možností a ako dobrá 
pomôcka pre tých, ktorí o odpadovom hospodárstve rozhodujú. Analýza 
nákladov a ziskov sa dá použiť pri skúmaní vplyvov odpadového 
hospodárstva na iné plány ako zdravie, priestorové plánovanie, atď. 
    
Blok 5.5 Príklad : Kritériá pre umiestnenie zariadení na úpravu odpadov  
 
Okresná rada Staffordshiru a mestská rada Stoke-on-Trent City sa dohodli na špecifických 
kritériách umiestnenia zariadení na úpravu odpadov.  
 
V miestnom pláne odpadov sa teda stanovuje:  
Návrhy na nové zariadenia na úpravu odpadov budú povolené, ak navrhnutý vývoj smeruje 
k Najlepšie praktizovateľnej environmentálnej  možnosti a: 

1. kompatibilnosti s využívaním pôdy v susediacom a blízkom okolí, 
2. bude dopĺňať existujúce aktivity alebo tvoriť súčasť integrovaného zariadenia na 

úpravu odpadu, alebo, 
3. dostane zničenú, kontaminovanú a opustenú pôdu späť do používania, alebo bude 

znovu používať nevyžité budovy.  
 
Miestna politika používania kontaminovanej pôdy a opätovného využitia 
nevyužitých budov sa tak dostáva do rozhodovacích procesov, ktoré sa týkajú 
umiestnenia zariadení na úpravu odpadov.  
 
Source: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/index.htm 

 
 
Zodpovednosti 
Zodpovednosť za odpadové hospodárstvo sa môže prideliť viacerým stranám 
ako je miestny orgán alebo zástupcom priemyslu. V niektorých prípadoch 
pripadne zodpovednosť za recykláciu alebo možnosti opätovného využitia 
výrobcovi, ktorého výrobky sa stávajú odpadom. Tieto druhy zodpovednosti 
môžu spočívať v legislatíve alebo dohodách.  
Nezávisle od súčasného systému rozdelenia zodpovednosti je potrebné, aby 
sa zodpovednosť za všetky druhy odpadu nedala spochybniť a zodpovedné 
osoby, inštitúcie, atď. boli riadne určené.  
Časový harmonogram implementácie všetkých činností na dosiahnutie cieľov 
treba pokladať za dôležitú súčasť plánu odpadového hospodárstva. Určenie 
míľnikov sa môže osvedčiť, nakoľko umožňujú odklony od časového 
harmonogramu počas zavádzania opravných opatrení.  
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Blok 5.6 Príklad: Rozdelenie zodpovednosti 
 
Plán nakladania s odpadmi vo Valónsku obsahuje tabuľku s usporiadaním a zodpovednými 
stranami pre jednotlivé druhy odpadov. Ďalej v texte nájdete časť z odseku o nebezpečných 
odpadoch. Činnosti sú potom rozdelené na vedenie evidencie odpadov, prevenciu vzniku 
odpadov, zber odpadov, skládkovanie atď. Čo sa týka nebezpečných odpadov, tabuľka plánu 
obsahuje 36 položiek, z ktorých dva príklady sú uvedené nižšie.  

Činnosť Navrhovateľ Prevádzkovateľ Ukončenie 
v roku 

Vedenie evidencie odpadov 
Zaviesť povinnosť založiť  normovaný 
register, ktorý bude obsahovať záznamy 
množstiev, kvality a ekonomických údajov  
o nebezpečných odpadoch, ich pôvode, ich 
cieľovom umiestnení a úprave zvyškov, 
plus normované prehlásenia každých šesť 
mesiacov obsahujúce údaje z registra, 
ktoré budú náhodným spôsobom 
kontrolované, aby bola zabezpečená 
správnosť a objektívnosť prehlásení. 

 
Vláda 
Valónska 

 
 Priemysel

né 
podniky 

 Sektor 
odpadu 

 Združenie 
miest a 
obcí 

1999 

 

Zber odpadov 
Vytvoriť zoznam nebezpečného odpadu 
v rozptýlených množstvách, ktorý je 
predmetom separovaného zberu 

 
Vláda 
Valónska 

 
 Priemysel

né 
podniky  

 Mestá a 
obce 

 
1999 

 

 Zdroj: http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames.cfm 

 
 
Ekonomické dôsledky a financovanie 
Jedným zo skutočných hlavolamov plánovania v odpadovom hospodárstve je 
dosiahnutie preferovanej kombinácie metód úpravy jednotlivých druhov 
odpadov v budúcom systéme. Konečný výsledok môže vyžadovať 
aktivovanie viacerých opatrení a nástrojov (právnych aj ekonomických), 
kampaní na zvyšovanie povedomia, nových systémov zberu odpadov 
a prístup k novým spracovateľským zariadeniam. 
Okrem odhadu efektivity iniciatív z hľadiska objemov odpadu, ktoré majú 
byť nasmerované a  presmerované v rámci celkového spektra odpadov, sa 
bude budúci systém odpadového hospodárstva väčšinou spájať 
s významnými investíciami a dodatočnými prevádzkovými nákladmi. Pri 
prijímaní konečných rozhodnutí a schvaľovaní nového systému odpadového 
hospodárstva bude najdôležitejšie rozhodnúť o ekonomických dôsledkoch 
vzhľadom na pôvodné investície a prevádzkové náklady, ale aj o budúcej 
úrovni používateľských poplatkov a dávok. Znova platí, že každá iniciatíva 
musí byť zhodnotená z hľadiska jej ekonomických dôsledkov a napokon 
zakomponovaná do jedného súhrnného prehľadu.  
Cieľom je odhadnúť celkové náklady v zmysle investičných a prevádzkových 
nákladov. Keďže však zberné prístroje, skládky a iné zariadenia potrebné 
v celkovom systéme odpadového hospodárstva majú rôznu životnosť 
a amortizačnú dobu, mali byť uskutočnené výpočty na účely porovnania 
a zhrnutia nákladov na početné prevádzky. Jedným zo spôsobov je vypočítať 
celkové ročné náklady, t.j. prevádzkové náklady plus ročné investičné 
náklady.  
Podľa možnosti by náklady mali byť rozdelené na:  
 náklady na základné administratívne iniciatívy ako napr. náklady na 

plánovanie, zabezpečenie povolení, legislatívu atď.,  
 základné iniciatívy prevencie vzniku odpadov a  
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 náklady, ktoré sa vzťahujú na úpravy rôznych druhov odpadov vrátane 
investičných nákladov.  

 
Takto by malo byť umožnené sledovať ekonomické náklady potrebné na 
dosiahnutie cieľov. Tiež by malo byť možné porovnávať náklady na súčasný 
systém odpadového hospodárstva s nákladmi na nový plán odpadového 
hospodárstva. 
Výpočet nákladov na tonu odpadu umožní získať pojem o priemerných 
nákladoch a môže byť využitý na porovnanie nákladov s alternatívami. 
  
5.4 Výber opatrení na implementáciu plánu odpadového 

hospodárstva  

Na implementáciu plánu odpadového hospodárstva je potrebné prijať rôzne 
opatrenia. Každý cieľ plánu by mal byť podporený jedným alebo viacerými 
účelovými opatreniami.  
Kľúčovou otázkou pri voľbe opatrení, ktoré má príslušný orgán k dispozícii, 
je, ktoré opatrenie zmení správanie ľudí tým najúčinnejším spôsobom? 
Orgány by mali pri každom cieli zvážiť nie len to, ktoré opatrenie najviac 
oslabí tlak na životné prostredie, ale aj ekonomické dôsledky a politickú 
prípustnosť daného opatrenia.   
Pre niektoré ciele bude najlepšie prijať regulačné opatrenia. Platí to najmä 
v prípade, že cieľom je zabrániť rozširovaniu určitých nebezpečných látok. 
Ekonomické motivačné opatrenie môže byť účinnejšie pre ciele ako 
obmedzenie vzniku odpadov či zvýšenie intenzity recyklovania. Existujú aj 
iné vhodné opatrenia. Jedným z nich je zvyšovanie verejného povedomia.  
Táto časť prezentuje opatrenia, ktoré možno použiť na implementáciu plánu 
odpadového hospodárstva. Za najbežnejšie a najznámejšie opatrenie sa 
považuje legislatíva, preto ju netreba bližšie predstavovať. Táto kapitola sa 
zameriava na opatrenia, ako je zvyšovanie verejného povedomia, 
ekonomické motivačné opatrenia (napr. dane, dávky/poplatky, dotácie), 
integrovaná politika produktu, environmentálne dohody a plánovanie.  
 
Verejné povedomie 
Ak chceme vytvoriť efektívny a dobre fungujúci systém odpadového 
hospodárstva,  je dôležité, aby mu verejnosť rozumela a podporovala ho. 
Úspech niektorých recyklačných schém takmer celý spočíva v podpore 
používateľov, napr. domácností. Ako miestny orgán presvedčí občana, aby 
nosil prázdne sklenené fľaše do miestneho kontajnera na sklo alebo 
recyklačného centra, keď ich môže len tak vyhodiť do popolnice?   
Správanie ľudí môžu zmeniť právne a ekonomické motivačné opatrenia. 
Vzbudenie povedomia verejnosti a ochoty riadiť sa pokynmi odpadového 
hospodárstva však tiež môže byť veľmi účinný nástroj. 
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Blok 5.7 Verejné informácie – príklady:  
 
Rakúsky inštruktívny dokument o separovaní odpadov 
Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva, životného prostredia a vodného 
hospodárstva Rakúska vypracovalo komplexný inštruktívny materiál na tému separovania 
odpadov Abfall-Trenn-ABC, ktorý zahŕňa hlavné druhy odpadov, užitočné kontakty a slovník 
odpadovej terminológie. Tento dokument je k dispozícii na internete: 
http://www.ooe.gv.at/umwelt/abfall/wegweiser/abfwegw.htm 
 
Francúzske praktické návody 
Francúzska agentúra pre životné prostredie a energetické hospodárstvo ADEME publikovala 
sériu praktických návodov Les guides pratiques pre odpad z domácností, domáce 
kompostovanie, odpad z elektrických a elektronických zariadení a nebezpečný odpad: 
http://www.ademe.fr/particuliers/Default.htm 
 
 
Existuje niekoľko spôsobov, ako zlepšiť povedomie verejnosti o problémoch  
spojených s odpadmi a informovať ju o možných riešeniach.  
Povedomie možno zvýšiť prostredníctvom informačných kampaní alebo 
návodov. Pred spustením novej iniciatívy, akou je napríklad zber batérií 
alebo elektrických a elektronických zariadení z domácností, môže byť 
vhodným médiom televízny šot alebo reklama v novinách.  
Ďalším prirodzeným informačným médiom je internet. Vytvoriť internetovú 
lokalitu, z ktorej môže verejnosť preberať plán odpadového hospodárstva 
a prospekty, je pomerne jednoduché a cenovo nenáročné. Internetovú 
lokalitu možno rozšíriť o odpovede na najčastejšie otázky a relevantné 
prepojenia na iné internetové lokality, kde môže používateľ získať ďalšie 
informácie. 

Blok 5.8 Cenovo nenáročné nástroje zlepšenia verejného povedomia  
 
1. Masovo-osvetové aktivity: 
• články v novinách  
• príspevky v správach 
• príhovory 
• hosťovanie komunálnych predstaviteľov v rozhlasových reláciách 
• verejné oznamy  
2. Prednáškové aktivity 

• v školách 
• na univerzitách 
• v kluboch 
• v záujmových skupinách / mimovládnych organizáciách  
• na verejných podujatiach 

3. Jednoduchá internetová lokalita  
4. Súťaže a výstavy plagátov  
5. Školenia pre zamestnancov 
6. Podomové návštevy (dobrovoľných) aktivistov 
7. Obvodné výbory pre informácie a budovanie povedomia v oblasti verejného zdravia, 

životného prostredia a odpadov.  
 
Zdroj: World Bank Group: Sprievodca strategickým plánovaním v komunálnom hospodárstve s pevným 
odpadom.  

 
Na miestnej či regionálnej úrovni môže kompetentný orgán alebo podnik 
odpadového hospodárstva zaviesť telefonickú alebo e-mailovú informačnú 
službu, kde sa občania budú môcť pýtať otázky týkajúce sa systému 
odpadového hospodárstva.  
Ďalšou možnosťou je praktické vzdelávanie, napríklad vyškolením 
pracovníkov v recyklačnom centre, ktorí budú ľuďom pomáhať správne deliť 
odpad.  
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Ekonomické nástroje 
V ideálnom prípade je pri tvorbe ekonomických nástrojov cieľom motivovať 
spotrebiteľa alebo výrobcu, aby zmenil svoje súčasné správanie 
a spôsoboval tak menší tlak na životné prostredie. Súčasťou toho je 
hľadanie spôsobov, ako predchádzať vzniku odpadu, alebo voľba tých 
alternatív odpadového hospodárstva, ktoré menej zaťažujú životné 
prostredie. Dane, dávky a poplatky5 sú bežné spôsoby, ako ekonomicky 
motivovať. K známym príkladom patria skládkové dane, dane za balenie 
odpadov a poplatky za zber a úpravu odpadov. Dávky za zber a úpravu 
odpadov možno stanoviť rôznymi spôsobmi, napr. podľa váhy, podľa 
objemu alebo formou zníženia dávky v prípade, že domácnosť vykonáva 
domáce kompostovanie. 
Dávky a poplatky však nie sú jediné ekonomické nástroje. Motivovať môžu 
aj dotácie. Vlastník starého auta môže získať prémiu, ak auto odovzdá na 
autorizovanom vrakovisku, ktoré zabezpečí úpravu odpadov v súlade 
s aktuálnymi predpismi, napr. že sa zozbierajú a upravia odpadové oleje atď. 
Relevantné orgány môžu tiež dotovať zber určitých  druhov odpadu, napr. 
batérií typu Ni-Cd.  

Blok 5.9 Ekonomické nástroje - príklady:  
 
Komisia vypracovala štúdiu o Ekonomických a environmentálnych dôsledkoch 
uplatňovania environmentálnych daní v Európskej únii a jej členských štátoch. Jednou 
z analyzovaných daní je skládková daň. Štúdia je publikovaná na stránke: 
http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/taxation/ch10_landfill.pdf 
 
Ďalšia štúdia – Schémy financovania a motivačné systémy v komunálnom odpadovom 
hospodárstve rozoberá 20 prípadových štúdií na tému inovatívnych systémov 
financovania: 
Nájdete ju na stránke: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/costwastemanagement.pdf  
 
Organizácia OECD ustanovila databázu environmentálnych daní s vopred definovanými 
dotazmi na národné dane vrátane odpadových daní. Nájdete ju na stránke: 
http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-8-nodirectorate-no-1-3016-
8,00.html#title1 
 
 
 
Integrovaná politika výrobku 
Integrovaná politika výrobku tvorí rámec pre niekoľko opatrení, ku ktorým 
patrí zodpovednosť výrobcu, označovanie ekologických výrobkov, analýzy 
životného cyklu a riadiace systémy pre životné prostredie. Jej cieľom je 
integrovať environmentálne hľadiská do dizajnu výrobkov a tým znížiť tlak 
na životné prostredie počas životného cyklu výrobkov. Zníženie tlaku na 
životné prostredie sa dosahuje napríklad obmedzením používania škodlivých 
látok alebo zvýšením recyklovateľnosti výrobkov.  
Zodpovednosť výrobcu sa v posledných rokoch stala populárnym opatrením  
najmä preto, že implementuje princíp „platí znečisťovateľ“ a tak znižuje 
náklady, ktoré nesú miestne orgány. Navyše rozhodnutia o spôsobe 
zavedenia systému riadenia zodpovednosti výrobcu zvyčajne prijímajú 

                                                 
5 V databáze environmentálnych daní OECD sú dane definované ako akékoľvek 
povinné, nekompenzované platby štátu, ktoré sa uvaľujú na daňový základ a sú 
určené na konkrétne environmentálne účely. Dane sú nekompenzované v tom 
zmysle, že výhody poskytnuté vládou v prospech daňových poplatníkov proporčne 
nezodpovedajú platbám. Kompenzované platby štátu, akými sú poplatky a dávky, 
viac-menej proporčne zodpovedajú poskytnutým službám (napr. množstvo 
zozbieraných a upravených odpadov). 
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samotní výrobcovia. Finančné záležitosti však môžu byť pre verejnosť menej 
transparentné.  

Blok 5.10 Zodpovednosť výrobcu – príklady:  
 
Švédsko – Zodpovednosť výrobcu za OEEZ 
1. júla 2001 nadobudla vo Švédsku účinnosť vyhláška o zodpovednosti výrobcu za odpad 
z elektrických a  elektronických zariadení (OEEZ). Výrobca nesie zodpovednosť za inter 
alia povinnosť bezplatne  vziať naspäť staré zariadenia, keď zákazník kúpi nový výrobok, 
a miestnym orgánom predložiť plán navrátenia starých výrobkov výrobcovi.  
Vyhlášku nájdete na stránke: http://www.internat.naturvardsverket.se/index.php3 
 
Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
Zodpovednosť výrobcu je implementovaná aj do smernice o odpade z elektrických a 
elektronických zariadení na úrovni zberu ako aj úpravy odpadov. Z toho dôvodu sú 
dodávatelia pri dodávke nových výrobkov zodpovední za staré výrobky v takom zmysle, že 
ich možno dodávateľovi vrátiť prinajmenšom bezplatne v pomere jedna k jednej, pokiaľ je to 
zariadenie rovnakého typu a plnilo rovnaké funkcie ako nové dodávané zariadenie. 
Výrobcovia sú povinní vytvoriť systémy zabezpečujúce úpravu OEEZ.  
Smernicu nájdete na stránke: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
 
 
 
Environmentálne dohody 
Environmentálne dohody medzi priemyselnými podnikmi a orgánmi 
s konkrétnym zámerom môžu predstavovať rozumný prístup k znižovaniu  
dopadu priemyselných aktivít na životné prostredie. Priemyselné podniky 
často stoja pred možnosťou splniť určité právne požiadavky, alebo uzavrieť 
dohodu o tom, ako dosiahnuť stanovené ciele.  

Blok 5.11 Environmentálne dohody – príklady: 
 
Štúdia o environmentálnych dohodách 
Agentúra EEA vypracovala štúdiu na tému Environmentálne dohody. Cieľom štúdie je 
prostredníctvom stručného prehľadu aktuálneho uplatňovania environmentálnych dohôd 
v Európskej únii informovať tvorcov politík a širokú verejnosť o používaní takýchto dohôd 
v členských štátoch. Je k dispozícii na stránke: 
http://reports.eea.eu.int/92-9167-052-9 
 
Holandská zmluva o obaloch  
Keď holandská vláda transponovala smernicu o obaloch do holandskej legislatívy, 
jednotlivým výrobcom a dovozcom obalov vznikli rôzne povinnosti. Dodávateľská sieť 
obalov však dostala šancu uzavrieť zmluvu, v ktorej by sa príslušné strany dohodli na 
spôsobe implementácie povinností vyplývajúcich z nariadenia. Druhá zmluva o obaloch bola 
podpísaná v roku 1997. Jednou z úloh zmluvy bolo obmedziť rast množstva obalov 
umiestňovaných na trhu na úroveň rastu HDP menej ako 10%. O tretej zmluve o obaloch sa 
v súčasnosti rokuje.  
Zmluvu nájdete na stránke: http://www2.minvrom.nl/pagina.html?id=5001 
 
 
 
Plánovanie  
Pri výbere z rôznych možností zberu a úpravy treba zohľadniť budúcu 
kapacitu zariadení odpadového hospodárstva, ktorá musí zodpovedať 
nárokom na realizáciu cieľov plánu odpadového hospodárstva.  
V tomto smere je potrebné zvážiť dve otázky. Prvá súvisí s finančnými 
požiadavkami a s tým, kto ponesie finančné bremeno v prípade, že sa 
kapacita bude rozširovať. Druhá otázka sa týka možného umiestnenia 
budúcich zariadení. Keďže bežne vyvstáva problém, že nikto nechce mať 
zariadenie odpadového hospodárstva v svojom susedstve, táto otázka 
vyžaduje včasné plánovanie.   
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Blok 5.12 Plánovanie – príklad:  
 
Dánska agentúra na ochranu životného prostredia vypracovala odhad množstva odpadu 
vhodného na spálenie a kapacity spaľovania odpadu. Údaje o súčasnej a budúcej kapacite 
spaľovania, počte spaľovní, kalorickej hodnote odpadu, odpracovaný čas za rok, nariadené 
a očakávané zmeny v kapacite, či iné významnejšie zmeny plánované do roka 2008 
zozbierala agentúra v dánskych spaľovniach odpadov. Budúce množstvá odpadu vhodného 
na spálenie sú uvedené v porovnaní s očakávanou kapacitou spaľovania v rokoch 2004 a 
2008.  
 
Správa pod názvom Affaldsforbrænding i 2004 og 2008, mængder og kapaciteter je 
publikovaná na stránke (zhrnutie v angličtine): 
http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-724-4/pdf/87-7944-725-2.PDF  
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5.5 Dlhodobý vývoj 

Ako bolo uvedené v odseku 3.1, plán sa môže vzťahovať len na tri až 
päť rokov. Možno však bude potrebné načrtnúť dlhodobejšiu 
perspektívu, aby sa vytvorila dostatočná kapacita potrebná na 
hospodárenie s budúcimi množstvami odpadu. Preto môžu byť úvahy 
o dlhodobej kapacite a nákladoch užitočné.  

Okrem toho, naplnenie plánovaných úloh môže vyžadovať ďalšie 
iniciatívy. Ak sa majú naplniť plánované úlohy, napríklad v prípade 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, stanovené v smernici 
o skládkach, počas nasledujúcich 12 rokov bude možno potrebné 
vybudovať nové zberné systémy a recyklačné zariadenia.  
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Zoznam úloh: 
 
 
♦ Stanovenie cieľov:  

 Sú ciele v súlade s princípmi odpadového hospodárstva EÚ?  
 Sú stanovené ciele pre prioritné druhy odpadov v EÚ?  
 Je vypracované environmentálne alebo ekonomické hodnotenie cieľov?  

 
♦ Monitoring a hodnotenie cieľov na účely kontroly stratégie/plánu:  

 Sú v rámci jednotlivých cieľov určené úlohy, ktorých plnenie možno zmerať? 
Týkajú sa európskej alebo národnej legislatívy alebo sú výsledkom procesu 
plánovania?  

 Sú stanovené ukazovatele na účely monitorovania vývoja? Možno ich zmerať?  
 Pre kontrolu stratégie/plánu by mal byť vypracovaný časový harmonogram: ako 

a kedy dôjde ku kontrole?  
 
♦ Formulovanie stratégie a akčný plán: 

 Je vypracovaný odhad  budúcich množstiev odpadu? Sú zvolené východiská 
primerané a zahŕňajú všetky parametre, ktoré môžu v budúcnosti ovplyvniť vznik 
odpadu?  

 Ktoré typy zariadení odpadového hospodárstva sa nachádzajú na príslušnom 
mieste? Majú dostatočnú kapacitu, aby vyhoveli budúcim požiadavkám (podľa 
odhadu budúcich množstiev) a novým cieľom?  

 Došlo k rozdeleniu zodpovednosti medzi vládu, miestne orgány, priemyselné 
podniky atď.? 

 Je vypracovaný odhad nákladov na realizáciu plánu? Bude sa plán financovať 
z dávok a poplatkov za odpad, z daní z príjmu, alebo z iných prostriedkov?  

 Je v akčnom pláne stanovený časový harmonogram realizácie nových aktivít? 
 
♦ Realizačné opatrenia: 

 Sú v pláne zahrnuté opatrenia na podporu jeho realizácie? Na zvyšovanie 
povedomia? Ekonomické motivačné opatrenia? Iné administratívne a regulačné 
opatrenia?  
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6 Užitočné webové lokality a publikácie 
 
 
Nižšie uvádzame neúplný zoznam referencií, ktoré sú dostupné na webe. 
Obsahuje zdroje ďalších informácií o plánovaní v odpadovom hospodárstve, 
rôzne návody ako aj národné a regionálne plány a zodpovedajúce 
strategické dokumenty. 
Okrem toho poskytujeme prehľad relevantných publikácií. 
 
6.1 Ďalšie informácie 

Európska komisia, GR pre 
životné prostredie, Jadrová 
bezpečnosť a civilná ochrana  

Všeobecná webová lokalita:  
http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm 
Zameranie EÚ na odpadové hospodárstvo:  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_en.htm 
Integrovaná politika výrobkov: 
http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.htm 

Legislatíva EÚ, EUR-Lex Sekcia 15.10.30.30 – Odpadové hospodárstvo a čistá 
technológia  

http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/reg/en_register_15103030.html 

Európsky štatistický úrad – 
Eurostat 

http://www.europa.eu.int/eurostat.html 

Európska agentúra pre životné 
prostredie (EEA) 

Všeobecná webová lokalita: 
http://www.eea.eu.int/ 
O odpade:  
http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste 

Európske tematické centrum 
o druhoch odpadov 
a materiálov  

http://waste.eionet.eu.int/ 
Wastebase je elektronická databáza, ktorá obsahuje 
informácie o európskom odpade, odpadových politikách, 
plánovaní, hospodárení a úprave: 
http://wastebase.eionet.eu.int/ 

Sekretariát Bazilejského 
dohovoru o riadení pohybov 
nebezpečného odpadu cez 
hranice a jeho zneškodňovaní 

 

http://www.unep.ch/basel/ 

 

Aarhuský dohovor http://www.unece.org/env/pp/ 

Implementácia Aarhuského dohovoru do európskej 
legislatívy: 
http://europa.eu.int/comm/environment/aarhus/index.htm 

Direktoriát OECD pre životné 
prostredie 

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygenera
l/0,3380,EN-home-8-nodirectorate-no-no--8,FF.html 

Databáza environmentálnych daní 

http://www1.oecd.org/scripts/env/ecoInst/index.htm 

ACRR (Association of Cities 
and Regions for Recycling – 
Združenie miest a regiónov pre 
recykláciu odpadov)  

http://www.acrr.org/german/about-us/uber-uns.htm 

Združenie pre udržateľné 
využívanie a obnovu zdrojov v 
Európe 

http://www.assurre.org 
 

Fórum pre obnovu zdrojov http://www.residua.com/rrf/index.htm 
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6.2 Inštruktívne dokumenty 

Strategické plánovanie 
v trvalo udržateľnom 
odpadovom 
hospodárstve: 
návod ako vytvoriť 
a posúdiť alternatívu 

Úrad vicepremiéra vlády Spojeného kráľovstva zverejnil 
osvedčený návod na strategické plánovanie v trvalo 
udržateľnom odpadovom hospodárstve.  

http://www.planning.odpm.gov.uk/spswmgod/index.htm 

Méthode de révision des 
plans and Gestion des 
déchets: état des 
connaissances 

Publikované Francúzskou agentúrou pre životné prostredie 
a energetické hospodárstvo ADEME. Francúzska verzia je 
publikovaná na stránke 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm. Zhrnutie v angličtine, hospodárstvo s 
odpadom z domácností: k dispozícii aj plány z daného sektora.  

Sprievodca strategickým 
plánovaním 
v komunálnom 
hospodárstve s pevným 
odpadom 

Publikované Svetovou bankou. Sprievodca má za úlohu 
poskytnúť informácie, podpornú metodológiu a nástroje, ktoré 
môžu napomôcť vývoju strategických plánov v komunálnom 
hospodárstve s pevným odpadom na miestnej a regionálnej 
úrovni. Prvoradými cieľovými skupinami sú miestne 
a regionálne orgány v rozvojových krajinách a ekonomikách, 
ktoré sa nachádzajú v prechodných obdobiach, ale v materiáli 
Sprievodcu plánovaním sú mnohé informácie relevantné 
a užitočné pre všetky krajiny. 
http://wbln0018.worldbank.org/External/Urban/UrbanDev.nsf/Ur
ban+Waste+Management/349F2CDAE6E96C6285256B3A007
DB3D1?OpenDocument 

Národná stratégia pre 
odpad: podporný 
inštruktívny dokument 
 

Inštruktívny dokument Škótskej agentúry na ochranu životného 
prostredia, ktorý vznikol počas prípravy oblastných plánov pre 
odpad, je hlavný prostriedok realizácie národnej stratégie pre 
odpad.  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_supporting_guid
ance.htm 

Sprievodca odpadom. 
Rámec a stratégie 
odpadového 
hospodárstva 
v európskych mestách 

Publikované  Agentúrou na ochranu životného prostredia mesta 
Kodaň s podporou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie 
pre životné prostredie, 1999.  
http://euronet.uwe.ac.uk/waste/ 

Osvedčený sprievodca 
minimalizovaním vzniku 
odpadu 

Publikované Agentúrou Spojeného kráľovstva pre životné 
prostredie. Sprievodca je užitočný pre malých a stredných 
podnikateľov pri zavádzaní programov na minimalizovanie 
vzniku odpadu na pracovisku. http://www.environment-
agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

Les guides pratiques 
 

Francúzska agentúra pre životné prostredie a energetické 
hospodárstvo ADEME publikovala štyri praktické návody: Les 
déchets des ménages, Le compostage individuel, Les appareils 
électroménagers and Les déchets dangereux. 
http://www.ademe.fr/particuliers/  

 
 
6.3 Národné plány odpadového hospodárstva a stratégie  

Rakúsko Federálny plán odpadového hospodárstva, Rakúske federálne 
ministerstvo pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, životné 
prostredie a  vodné hospodárstvo: 
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/federalwaste.pdf 

Belgicko Flámsko: Strategický plán pre odpad (2002-2006) a iné plány 
odpadového hospodárstva: http://www.ovam.be/ 
Valónsko: Horizon 2010, Plan Wallon des déchets, Valónske 
ministerstvo životného prostredia  
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http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/fr
ames.cfm 
Brusel: Plan de prévention et de gestion des déchets 1998-2002.  

Dánsko Odpad 21, Plán odpadového hospodárstva 1998-2004, Dánska agentúra 
na ochranu životného prostredia : 
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-7909-571-2/pdf/87-
7909-570-4.PDF  

Fínsko Národný plán odpadov, 1998-2005, Ministerstvo životného prostredia:  
http://www.vyh.fi/eng/environ/policy/waste/planning.htm 
Príručka, Fínsky národný plán odpadového hospodárstva v skratke: 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

Francúzsko Príklady of Plans départementaux: Prijaté a publikované :  
 Pas-de-Calais : Plan départemental révisé 

d’élimination de déchets menagers et 
assimiles 

13. septembra  2002 

 Alpes de Haute-Provence: Plan 
départemental d’élimination de déchets 
menagers et assimiles 

15. februára 2002 

Nemecko Príklady plánov odpadového hospodárstva: Prijaté a publikované: 
 Bavaria: Abfallwirtschaftsplan Bayern, 

Verordnung und Begründung 
december 2001 

 Freie Hansestadt Bremen: 
Abfallwirtschaftsplan und Abfallbilanz 

február 2002 

Grécko Zhrnutie plánu je k dispozícii v angličtine v databáze WasteBase 
(neoficiálny súhrn): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-GR01-0 

Írsko “Prehľad politiky, odpadové hospodárstvo – meníme spôsoby“, Sekcia 
životného prostredia a miestnej samosprávy, september 1998: 
http://www.environ.ie/environ/envindex.html 
Príklad, regionálny plán: Plán odpadového hospodárstva pre región 
Dublinu 1999-2003.  

Taliansko Súhrn plánu je k dispozícii v angličtine v databáze WasteBase 
(neoficiálny súhrn): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-IT1 

 Príklady regionálnych plánov: Prijaté a publikované: 
 Lazio: Piano di gestione dei rifiuti september 2002 

 Puglia: Piano di gestione dei rifiuti e delle 
bonifiche in Puglia – Completamento, 
integrazione e modificazione 

september 2002 

Luxembursko Plan national de gestion des déchets (2001-2006).  

http://www.mev.etat.lu/home.html 

Holandsko Minister pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie spolu 
s Radou pre odpadové hospodárstvo vytvorili Národný plán odpadového 
hospodárstva 2002-2012.  
http://www.aoo.nl/default.htm?http%3A//www.aoo.nl/page.asp
%3Fmenu_id%3D76 

Nórsko Vládna politika pre odpady, Ministerstvo Životného prostredia  

http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-220006/index-
dok000-b-n-a.html 

Portugalsko Projecto Para o Plano Nacional de Resíduos, Ministerstvo pre mestá, 
územné plánovanie a životné prostredie:  
http://www.ambiente.gov.pt/ 
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Španielsko Plan Nacional de Residous Urbanos (2000-2006). [V slovenčine : 
Národný plán pre komunálny odpad v Španielsku].  
http://www.mma.es/calid_amb/residuos/plan/index.htm 

Švédsko Regeringens skrivelse, 1998/99:63, En nationell strategi för 
avfallshanteringen 
http://miljo.regeringen.se/propositionermm/skrivelser/pdf/skr9899_63.p
df 

 Príklady miestnych plánov: Prijaté a publikované: 
 Malmö stad: Avfallsplan 1993 

 Nybro: Avfallsplan for Nybro 1989-2000 Apríl 1991 

Spojené 
kráľovstvo 
 

Anglicko a Wales: Stratégia pre odpad 2000 (Časť 1 a 2), Odbor 
životného prostredia, dopravy a regiónov : 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastvol1.pdf 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastv2_1.pdf 

Škótsko: Národná stratégia pre odpad 1999, Škótska agentúra pre 
ochranu životného prostredia:  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_1999.htm 
Návrh oblastného plánu pre odpad je k dispozícii v lokalite:  
http://www.sepa.org.uk /nws/guidance/dawp.htm 

 
 
6.4 Publikácie 

Zameranie EÚ na odpadové hospodárstvo  
Európska únia si stanovila a napĺňa svoju stratégiu pre odpad. O tejto 
stratégii pojednáva nižšie uvedený dokument. Jeho cieľom je informovať 
miestnych a regionálnych účastníkov, mimovládne organizácie, tvorcov 
politík na všetkých úrovniach, sociálnych partnerov a spotrebiteľov ako aj 
občanov. Obsahuje prepojenia na príbuzné štúdie Európskej komisie 
o odpade. Stratégia je publikovaná na stránke:  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/publications/eufocus.htm 
 
Štúdia EÚ o prevencii a minimalizovaní vzniku odpadov  
Táto štúdia rozoberá niekoľko najosvedčenejších spôsobov, ako 
minimalizovať druhy priemyselného a komunálneho odpadu. Cieľom tejto 
štúdie je:  
a. identifikovať a rozanalyzovať opatrenia  prijaté rôznymi národnými 

činiteľmi s cieľom minimalizovať množstvo a nebezpečnosť 
priemyselného odpadu;  

b. identifikovať a rozanalyzovať najosvedčenejšie spôsoby prevencie 
vzniku odpadov v sektore komunálneho odpadu;  

c. identifikovať horizontálne opatrenia prijaté s cieľom eliminovať 
nebezpečné látky z druhov odpadov;  

d. zmerať a rozanalyzovať environmentálne a ekonomické výhody spojené 
s  prevenciou vzniku odpadov a uviesť niekoľko konkrétnych príkladov.  

Štúdia je publikovaná na stránke:  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/prevention&minimisa
tion.htm 
 
Schémy financovania a motivačné systémy v komunálnom 
odpadovom hospodárstve 
Osobitým cieľom je uskutočniť 20 prípadových štúdií na tému inovatívnych 
systémov financovania na miestnych a národných úrovniach, ktoré budú 
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vybraté po dohode s Európskou komisiou. Tieto prípadové štúdie sa zvlášť 
zameriavajú na systémy, ktoré sú schopné motivovať k znižovaniu množstiev 
odpadu a zintenzívneniu recyklácie a kompostovania. Štúdia popisuje 
skúsenosti a výsledky takýchto systémov. Je publikovaná na stránke: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/financingmunicipalwa
ste_management.htm 
 
Náklady na komunálne odpadové hospodárstvo v EÚ 
Európska komisia publikovala obsažnú správu o nákladoch na hospodárstvo 
s pevným komunálnym odpadom (PKO). Správa poskytuje prehľad nákladov 
na rôzne alternatívy odpadového hospodárstva na miestnych a regionálnych 
úrovniach vo všetkých pätnástich členských krajinách EÚ. Štúdia predstavuje 
pokus Komisie stanoviť základné údaje o nákladoch potrebných na budúce 
zmeny politiky. Správa a jej prílohy sú k dispozícii na stránke: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  
 
Komunálne odpadové hospodárstvo v pridružených krajinách  
Európsky štatistický úrad Eurostat zozbieral údaje o desiatich krajinách 
strednej a východnej Európy a dvoch stredozemských krajinách.  
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
catalogue/EN?catalogue=Eurostat&product=KS-47-02-301-__-N-EN 
 
Cesta za úspechom v kompostovaní a separovanom zbere odpadu 
Tento projekt sa zameral na identifikovanie viacerých úspešných systémov 
centralizovaného a domáceho kompostovania v šiestich členských štátoch – 
Španielsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Portugalsku a Spojenom 
kráľovstve. O každom systéme bola vypracovaná štúdia, kde sú zvýraznené 
dôvody jeho úspechu. 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index.htm 
 
Ekonomická analýza alternatív hospodárenia s biologicky 
rozložiteľným komunálnym odpadom   
Hlavným cieľom štúdie je vypracovať ekonomické hodnotenie, ktoré 
zohľadní príjmy a výdavky na súkromný i spoločenský úžitok existujúcich 
alternatív hospodárenia s biologicky rozložiteľným segmentom komunálneho 
odpadu. Hlavný dôraz sa kládol na separovaný zber odpadu 
a kompostovanie alebo anaeróbny rozklad. Štúdia sa zameriava na členské 
štáty Európskej únie a na prvú vlnu pridružených krajín.  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/ 
 
Hospodárstvo s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
v Európe 
Táto správa agentúry EEA má slúžiť ako inštruktívny dokument pre 
zodpovedných pracovníkov, ktorým má pomôcť konať v súlade s úlohami v 
smernice Európskej únie o skládkach stanovenými pre odbúravanie skládok 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.  
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
 
Environmentálne nástroje 
Agentúra EEA vypracúva množstvo štúdií o opatreniach a nástrojoch. 
Príkladom je dokument Environmentálne dane – Posledný vývoj integračných 
nástrojov, kde EEA popisuje vývoj a dopady environmentálnych daní 
a pokrok zaznamenaný v oblasti ekologických daňových reforiem. 
Publikované na stránke: 
http://themes.eea.eu.int/Actions_for_improvement/policy/reports.  
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Metódy a nástroje vhodné na hodnotenie údajov o druhoch 
odpadov a materiálov  
Štúdia obsahuje prehľad rôznych nástrojov, napríklad hodnotenie životného 
cyklu (HŽC), hodnotenie dopadu na životné prostredie, analýzu príjmov 
a výdavkov, geografické informačné systémy (GIS), ukazovatele atď., 
a popisuje ich používanie. Pripravuje sa na publikovanie Európskou 
agentúrou pre životné prostredie: http://www.eea.eu.int/ 
 
Životné prostredie a zdravie  
Dánska agentúra na ochranu životného prostredia publikovala v roku 2001 
správu, ktorá popisuje jej činnosť v oblasti ochrany ľudského zdravia za 
pomoci legislatívy o chemikáliách a životnom prostredí. Správa sa zameriava 
na zdravotné riziká plynúce zo vzduchu, pôdy, pitnej vody, vody na kúpanie, 
bazénov,  odpadu, odpadovej vody, hluku a chemických látok, ktorým je 
človek vystavený. Správa bola pripravená predovšetkým pre potreby krajín 
strednej a východnej Európy. Ďalšie informácie nájdete v dokumente 
Environmentálne faktory a zdravie – Dánska skúsenosť publikovanom na 
stránke:  
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/2001/87-7944-519-5/html/default_eng.htm 
 
 
 
 
 
 
 


